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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

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

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

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

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

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

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.
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01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
je informátorka Ing. Petra Borovičková z Infocentra 
města Karlovy Vary. Na její zálibu v cestování a studiu 
ukazuje také její jazyková vybavenost. Za přepážkou 
na třídě T.G.Masaryka je návštěvníkům lázeňské 
metropole připravena pomoci v němčině, angličtině, 
ruštině i španělštině.

05 RADU JUDE MÁ KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS
Novinka uznávaného rumunského režiséra Radu 
Judeho o rekonstrukci hrůzného incidentu „Je 
mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“ 
natočená také v české koprodukci získala Křišťálový 
glóbus pro nejlepší film v soutěži 53. ročníku MFF 
Karlovy Vary.

08 POCITOVÁ MAPA DOPRAVY
V souvislosti se vznikajícím Plánem udržitelné měst-
ské mobility a Generelem dopravy města Karlovy 
Vary byla vytvořena pocitová mapa dopravy, ve které 
může každý označit jím vnímaná problémová místa 
ve městě a přidat k nim vlastní popis a komentář.

11 VĚNUJÍ VOLNÝ ČAS LIDEM
Šest dobrovolnických programů realizuje v současné 

době dobrovolnické centrum Instand s celokrajskou 
působností. Pomáhají lidem s postižením, seniorům 
a nově i dětem ze sociálně slabého prostředí. Stačí si 
jen vybrat ten správný a kontaktovat dobrovolnické 
centrum.

16 VELKÉ KAVÁRNY
V Karlových Varech si hosté, ale také místní mohou 
vybrat z mnoha kaváren. Řada jich zanikla a nové se 
objevily. V seriálu Karlovarská kavárna se teď zaměří-
me na ty velké a luxusní.

22 SVĚT KAMILA LHOTÁKA
Mezinárodní filmový festival je sice minulostí, ne 
tak výstavy k němu připravené. V hlavní budově 
Galerie umění jsou k vidění dvě fotografické výstavy, 
v Becherově vile je ke zhlédnutí výstava „Svět Kamila 
Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu“.

28 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
Největší profesionální hvězdy olympijského triatlonu, 
ale také závody pro děti či dospělé „hobby“ závod-
níky. To vše je City Triathlon Karlovy Vary, už řadu let 
pravidelně největší triatlonová událost v zemi. 

08



4   krl° SRPEN

• STALO SE / STANE SE

CZECH FASHION WEEK 2018
Prestižní přehlídka světové módy se v polovině 
června odehrála v karlovarském Grandhotelu Pupp. 
Na přehlídkovém mole byly k vidění autorské kolekce 
Anny Tejklové, Debbie Brown, Gabriely Giotto, Jiřiny 
Matoušové, Gianiho Galala, Alice Abraham či Osma-
nyho Laffity. V evropském měřítku unikátní maraton 
módy připravila společnost European Press Holding 
ve spolupráci s European Fashion Agency a Agenturou 
Look Models.

HOROVA PROJDE CELOPLOŠNOU OPRAVOU
V průběhu srpna proběhne celoplošná oprava povrchu 
části komunikace v Horově ulici. Pracovat se bude 
v úseku mezi Chebským mostem a přechodem pro 
chodce za Tržnicí. Opravné práce budou probíhat po 
úsecích, přesto zasáhnou do provozu na této frek-
ventované komunikaci v centru města. Režim bude 
upraven přechodným dopravním značením.

V ČASOVCE O ČESKÝ I SLOVENSKÝ TITUL
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. „Tenhle pocit si užívám a doufám, 
že bude ještě dlouho trvat,“ prohlásil v cíli nový český 
šampion ze stáje Elkov Author. Slovenské dresy ná-
rodních šampionů v časovce oblékli Tatiana Jaseková 
a Marek Čanecký.

8 KM CELOFÁNU
Uměleckou instalaci „8 km celofánu“ od Ludwiky 
Ogorzelec připravila v rámci 53. ročníku Meziná-
rodního filmového festivalu Karlovy Vary společnost 
Unipetrol. Dílo světoznámé polské umělkyně z cyklu 
nazvaného Krystalizace prostoru naleznete v parku 
před Lázněmi I.

ZÁMECKÁ VĚŽ HOSTÍ VÝSTAVU
Od 16. července hostí Zámecká věž výstavu výtvar-
ných děl členů Krajské umělecké asociace. Vernisáž 
uvedla jednatelka Městské galerie Karlovy Vary 
Varvara Divišová, odborný úvod přednesla Božena 
Vachudová, kurátorka sbírek Galerie umění Karlovy 
Vary. Výstava potrvá do 30. listopadu.

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉHO MĚSTA KUSATSU
Oslavit 25. výročí od podpisu smlouvy o partnerství 
přijeli na začátku léta do Karlových Varů představitelé 
a obyvatelé japonského města Kusatsu. V rámci dvou-
denní návštěvy si prohlédli celé město a zavítali také 
do japonské zahrady. Dále hosté navštívili muzeum 
Becherovky a prostory podzemí Vřídla. Oslava výročí 
vyvrcholila společnou slavnostní večeří a vzájemným 
předáním darů.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MEDVÍDKŮ
hostily v domě filmového svátku Karlovy Vary. Na 
programu bylo vyřezávání medvídků motorovou pilou, 
módní medvědí přehlídka, malování na obličej, soutěž 
o nejlepší masku, autorské čtení pohádek s medvědí 
tématikou a také společné zdolání rekordů v největ-
ším počtu medvídků na jednom místě či počtu lidí 
tančících medvědí tanec. 

STROM PRO OLGU HAVLOVOU
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy letos vysadí po České 
republice 85 stromů, aby tím připomněl 85 let od 
narození Olgy Havlové. Přímo v den jejího narození, 
a také na svátek Olgy, 11. července, byl slavnost-
ně odhalen Strom pro Olgu Havlovou v Karlových 
Varech, nedaleko lavičky Václava Havla, v parku 
před Císařskými lázněmi. Za Nadaci se zúčastnili 
její ředitelka Monika Granja a projektová manažerka 
Libuše Bautzová.
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Novinka uznávaného rumunského režiséra 
Radu Judeho „Je mi jedno, že se zapíšeme do 
dějin jako barbaři“ získala Křišťálový glóbus 

pro nejlepší film v soutěži 53. festivalu v Karlových 
Varech. Film natočený i v české koprodukci o re-
konstrukci hrůzného incidentu důmyslně aktualizuje 
palčivé dílo Hannah Arendtové o banalitě zla a godar-
dovsky nekompromisní vyprávěcí formou ukazuje, 
že barbarství nemusí spočívat v páchání surových 
činů, neboť člověka k němu může dovést i pouhá za-
krnělost svědomí. „Protože jsme v Česku a můj film 
je česká koprodukce, chci poděkovat všem českým 
účastníkům počínaje Jiřím Konečným,“ prohlásil 
Radu Jude.
Zvláštní cenu poroty, v níž letos zasedli Mark 
Cousins, Zrinka Cvitešić, Marta Donzelli, Zdeněk 
Holý a Nanouk Leopold, získala humorně melancho-
lická Cesta do Florianópolisu argentinské režisérky 
Any Katz, která zároveň vynesla Mercedes Morán 
ocenění pro nejlepší herečku. Jako nejlepší herec byl 
vyhlášen Moshe Folkenflik za roli v izraelském filmu 
Geula. Nejlepším režisérem se stal slovinský rodák 
žijící v Česku Olmo Omerzu za svou zimní road movie 
Všechno bude.
Hlavní porota udělila i dvě Zvláštní uznání, ruskému 
koprodukčnímu snímku Skokan a slovinskému 
koprodukčnímu filmu Příběh lásky. Soutěž Na východ 
od Západu vyhrál osobitý debut Elizavety Stishové 
Šalamounova hora, který nevšedním způsobem 
zpřítomňuje život v Kyrgyzstánu. Zvláštní cena poroty 
patří maďarskému snímku Rozkvetlé údolí. Nejlep-
ším dokumentem byla vyhlášena novinka Vitalije 
Manského, na níž se také podílela Česká republika, 
Svědkové Putinovi. Zvláštní cena dokumentární 
poroty byla udělena snímku Walden.
Z Divácké ceny Práva se radoval Barry Levinson, 
neboť ji vyhrál jeho třicet let starý film Rain Man. 
Levinson na závěrečném ceremoniálu také převzal 
Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světovému 

filmu. „Tohle je úžasný festival. Byl to pro nás ohrom-
ný zážitek. Toto je mimořádná pocta pro kluka, který 
vyrostl v Baltimoru a tady v Česku dostává cenu za 
přínos světovému filmu. Film je umělecká forma, 
která propojuje celý svět. Dnes nás rozdělují různé 
pocity. Je dobré si uvědomit, že se spíš navzájem 
podobáme,“ poděkoval režisér.
Pro Cenu prezidenta festivalu si přišli dvě populární 
herci - Čech Jaromír Hanzlík a Brit Robert Pattinson. 
„Vždycky jsem sem chtěl přijet. Tolik filmařů mi vy-
právělo, jak je to tu báječné. Čím víc se mění filmový 
průmysl, tím víc nabývají na významu festivaly jako 
ten karlovarský, protože vyzdvihují filmy, které nemají 
takovou propagaci. A to jsou filmy, které chci točit,“ 
uvedl Pattinson. „Ty jsi mě tím oceněním poslal 
do společnosti báječných lidí a kumštýřů a toho si 
moc vážím. Ale kromě tebe bych chtěl poděkovat 
především divákům, protože pro ně to všechno dě-
lám,“ prohlásil Jaromír Hanzlík, když si převzal cenu 
z rukou Jiřího Bartošky.
Festivalový večer města Karlovy Vary opět naplnil 

Letní kino. Jako každoročně, i v letošním roce město 
v rámci doprovodného programu filmové přehlídky 
uspořádalo koncert postavený na fúzi symfonické 
huby a popu. Tentokrát vystupila na podiu Lpěvačka 
Ewa Farna s kapelou za doprovodu Karlovarského 
symfonického orchestru. Program se symfonickými 
aranžemi Ewiných hitů uvedl jako předskokan David 
Stypka a kapela Bandjeez. Letním kinem tak zazněl 
i společný hit Ewy Farne a Davida Stypky – duet 
Dobré ráno, milá, nominovaný na hudební cenu Anděl 
2017.
53. MFF Karlovy Vary se zúčastnilo 13 080 akredito-
vaných návštěvníků - z toho 10 857 s festival passy, 
403 filmových tvůrců, 1190 filmových profesionálů 
a 630 novinářů. V průběhu festivalu se uskutečnilo 
501 filmových představení a bylo prodáno celkem 
140 135 vstupenek. Uvedeno bylo celkem 236 filmů, 
z toho 181 hraných (143 celovečerních a 38 krát-
kých) a 55 dokumentárních (z toho 35 celovečerních 
a 20 krátkých). Příští, 54. ročník MFF Karlovy Vary 
proběhne od 28. června do 6. července 2019.

Filmové Vary ovládli rumunští Barbaři

Křišťálový glóbus   pro nejlepší film získal rumunský snímek Je mi jedno, že se zapíšeme do 
dějin jako barbaři. Zleva Olmo Omerzu, Jiří Konečný, Ada Solomon a Radu Jude.

Barry Levinson Robert Pattinson
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Úklid, čištění místních komunikací, parkovišť, parkovacích 
zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch začíná 
v 8 hodin, noční mytí komunikací v lázeňském území 
a v obchodně správním centru ve 20 hodin.
Na termín blokového čištění v jednotlivých ulicích 
města budou s týdenním předstihem upozorňovat 
dopravní značky omezující zastavení a stání. Vozidla 
bránící provádění blokových čištění budou odtažena na 
parkoviště odtahové služby v Tuhnicích (Západní 63). 
V případě nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla 
následující den převezena zpět do původní lokality. 
Upozorňujeme, že odtahy vozidel jsou zpoplatněny. Ceny 
za provádění odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením 
města č. 1/2017, které je zveřejněno na webových 
stránkách města www.mmkv.cz, pod odkazem Magistrát 
Vyhlášky a nařízení.
Plán blokového čištění města v roce 2018 vypracovala 
společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, 
Karlovy Vary, která bude úklid provádět. Změny v rozpisu 
blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami 
techniky apod., jsou vyhrazeny. 

9.7.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín

 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

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

3.8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, 
Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická 
kolonie, Nad Dvorem

6.8. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova

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

7.8. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná,

8.8. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 

Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, 
Fr. Krejčího, Na Vrchu 

 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

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

10.8. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám 
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská 
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená 
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova

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

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

 Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská

15.8. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu

 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

16.8. Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – 
vnitroblok mezi domy, Dvořákova 

17.8. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezvala, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací 

20.8. 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 

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

22.8. 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

23.8. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

24.8. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK 
u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK 
u TESCA)

27.8. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, 
Holečkova, Rybářská, Příčná, 

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

28.8. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část

29.8. Komunikace: Nákladní - plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská, 
Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, 
K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem, Na 
Výsluní, Přemílovická 

 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

30.8. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, 
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční

31.8. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., 
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní 
křižovatky po Drahomířino nábř.)

R o z p i s  b l o k o v é h o  č i š t ě n í :

Novinka na Rolavě. Na 
ostrově vyroste síťové hřiště

Rolava nabídne návštěvníkům další lákadlo. 
Atraktivitu volnočasového areálu brzy zvýší 
síťové hřiště vystavěné na velkém ostrově, poblíž 
stávajícího altánu. Síťová atrakce byla navržena 
přímo pro toto místo a využívá vzrostlých stromů. 
Hřiště bude tvořit nástupní průlezná věž ve tvaru 
trojbokého hranolu s motivem pláství, kterými 
bude možné libovolně prolézat. V horní části na-
jdou odvážlivci sedací kruhovou atrakci. Na věž 
budou navazovat dvě hřiště. Jedno z nich bude 
vyplněno síťovými hnízdy propojenými lanovými 
žebříky, ve druhém návštěvníkům zábavu zpestří 
velké nafukovací míče.

Nová atrakce pojme zhruba  50 osob. Přístupná 
bude dětem od 3 let, návštěvníci od 3 do 6 let se 
zde budou moci pohybovat pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Do budoucna by se hřiště mohlo 
rozrůst ještě o 3D bludiště. Autorem a zhotovite-
lem atrakce je společnost UniPark.  
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Buchenwaldská ulice je bez kostek
Po zhruba devítiměsíční kompletní rekonstrukci 
je už opět plně průjezdná Buchenwaldská ulice. 
Úsek mezi krematoriem a Majakovského ulicí 
dostal nový asfaltový povrch, který na chodníku 
i vozovce nahradil dlažební kostky. Ten společně 
s dalšími úpravami zajišťuje motoristům i chodcům 
daleko větší komfort. Částečnou úpravou prošla 
i křižovatka s Celní ulicí. V Buchenwaldské byl 
rovněž vybudován nový parkovací záliv pro podélné 
stání vozidel. Změna režimu parkování v lokalitě 
byla nutná pro zajištění bezpečnosti provozu. Až 
to umožní klimatické podmínky, proběhnou v okolí 
nově zrekonstruovaného úseku Buchenwaldské 
ulice ještě parkové úpravy.

Opravené komunikace a chodníky už slouží
Obyvatelé několika městských čtvrtí se v červenci 
dočkali opravených chodníků a komunikací, na 
jejichž stav dlouhodobě upozorňovali například při 
diskusních fórech. Nový povrch dostala vozov-
ka v části ulice K Letišti nebo drahovické ulice 
Švermova a Stará Kysibelská, kde byly opraveny 
i autobusové zastávky. Město také dokončilo 
opravu dlažby na Mlýnském nábřeží. Celoplošnou 
opravou prošel rovněž chodník a vnitroblok ve 
Svatošské ulici v Doubí. 

Kde dál se bude stavět
V průběhu července se stavební práce přesunuly 
do dalších lokalit. Na jarní celoplošnou opravu části 
páteřní komunikace ve čtvrti Rosnice navazuje 
kompletní rekonstrukce a prodloužení místní 
komunikace vedoucí k zástavbě rodinných domů. 
V reakci na četné podněty ze strany obyvatel bude 
tato ulice napojena na místní účelovou komunika-
ci. Stavební firmy také zahájily obnovu chodníků 
v částech Studentské a Úvalské ulice. Další úseky 
komunikací a chodníků projdou opravou v ná-
sledujících týdnech. Pracovat se bude například 
v Moskevské nebo Horově ulici, v Doubí a ve čtvrti 
Počerny. Zatím probíhají nezbytné administrativní 
přípravy oprav.

Obnova komunikací a chodníků pokračuje
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale stavaři ve městě nelení. V červenci byly v Karlových 
Varech dokončeny rekonstrukce a celoplošné opravy na mnoha místech a další byly zahájeny.

Lávku přes Horní 
nádraží zdržela krádež

Lávka na Horním nádraží se chystá do předčas-
ného užívání. Měla být zpřístupněna už začátkem 
července, ale její zprovoznění trochu posunuli 
zloději, kteří stavební firmě ukradli čidla a pří-
vodní kabely nezbytné pro zátěžovou zkoušku. 
Krádež byla nahlášena na Policii ČR. Aby mohla 
být zpřístupněna pro veřejnost, potřebuje lávka 
projít zátěžovou zkouškou. Jak se při ní chová, to 
ukazují právě čidla a senzory. Bez nich se nemohla 
zátěžová zkouška uskutečnit. Termín zpřístupnění 
lávky se tak o týden posunul. Zhotovitel pořídil 
nové kabely a čidla a zátěžovou zkoušku provedl 
ve čtvrtek 19. července. Na nové lávce budou 
ještě probíhat dokončovací práce, ty ale nebrání 
provozu. Kompletně hotová by měla být lávka do 
31. srpna.

Svatošská   Opravený je chodník i povrch 
vnitrobloku Úvalská   Chodník dostává nový poprch

Jste spokojeni se službami informačního centra 
v Karlových Varech? Dejte mu svůj hlas v anketě 
o nejoblíbenější informační centrum v našem 
regionu. Hlasování je určeno veřejnosti – návštěv-
níkům, kteří do turistických informačních center 
přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo pro 
upomínkové předměty, emotivní připomínku míst, 
která navštívili. Anketa dává hlasujícím jedinečnou 
možnost přidělit svůj hlas takovému TIC, které mají 
v oblibě, které jim pomohlo, kde našli, co hledali, nebo které je příjemně překvapilo. 

Hlasování probíhá do 31. srpna, svůj hlas může hlasující přidělit jednomu TIC v jednom kraji, a tak udělit 
až 14 hlasů. Ankety se účastní 443 certifikovaných TIC z celé země.

Symbolicky připadá spuštění ankety 21. června 2018 na den letního slunovratu, kdy Slunce vstoupí do 
obratníku Raka a turistická informační centra do hlavní turistické sezony.

KDE SE HLASUJE:
 hlasuje se na turistickém portálu www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku/
 vstup do ankety je možný také přes web A.T.I.C. ČR (www.aticcr.cz)

Vyhlašovatelem prestižní ankety o titul „Informační centrum roku“ je Asociace turistických informačních 
center (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku. Ankety se účastní turistická informační 
centra (TIC), držitelé certifikace Jednotná klasifikace turistických informačních center, kterou provádí 
A.T.I.C. ČR ve spolupráci s agenturou Czech Tourism. Jednotná klasifikace TIC je jediným stávajícím sys-
témem certifikace TIC a tímto systémem prochází nejen stávající členové A.T.I.C. ČR, ale i žadatelé z řad 
nečlenů. Členství v A.T.I.C. ČR není podmínkou certifikace v Jednotné klasifikaci TIC ČR.    

Informační centrum roku 2018. 
Hlasujte v anketě
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VARY°ZÁŘÍ. Festival světla 
ukáže 100 let pocitů

I v letošním prvním zářijovém pátku a sobotě 
se Karlovy Vary rozzáří, čeká je totiž již třetí 
ročník Festivalu světla VARY°ZÁŘÍ. V pátek 7. 
září a v sobotu 8. září se občané i návštěvníci 
města mohou těšit na zajímavý program, který 
je součástí  oslav 100 let českého státu, avšak 
v trochu jiném pojetí - letošní podtitul totiž zní 
„100 let pocitů“. Po oba večery čeká návštěvníky 
stejný program – vždy od 21:00 do 24:00 se na 
trase od Alžbětiných lázní po Grandhotel Pupp 
mohou kochat různými typy audiovizuálních 
projekcí. Těšit se mohou na videomappingg, light 
mapping, projekce na strom, UV tunel, beams 
show, live mapping a další světelné projek-
ce.  Realizační agenturou je v letošním roce 
společnost Borovka event, která se na realizace 
festivalu podílela již v premiérovém roce 2016 
s tématem Karla IV.  A které objekty a místa 
budou letos využity pro jednotlivé projekce? Jsou 
to Alžbětiny lázně, prostor u loga hotelu Thermal, 
Dvořákovy sady, Sadová kolonáda, Mlýnská 
kolonáda, Chrám sv. Máří Magdaleny, Divadelní 
náměstí a Grandhotel Pupp. Do svých diářů si 
tedy už nyní zapište: Festivalu světla VARY°ZÁŘÍ 
- pátek 7. září a sobota 8. září od 21.00 do 24.00 
hodin. Více informací o akci najdete na webu 
https://varyzari.karlovyvary.cz/

Senior akademie chystá devátý ročník
Po velmi úspěšných osmi ročnících otevírá Statu-

tární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou 
policií již devátý ročník Senior akademie. 

Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, 
který svou strukturou vyučovacích předmětů je 
orientován na seniora jako možnou oběť protipráv-
ního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání 
informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité 
pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní 
program trvá od října 2018 do června příštího 
roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují 
posluchači cyklus odborných přednášek a pozná-

vacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro 
praktický nácvik některých specifických znalostí 
a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný 
Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií 
Karlovy Vary. 

Pro všechny uchazeče je zdarma!
Přihlášky do devátého ročníku jsou volně ke 

stažení na internetových stránkách Městské policie 
Karlovy Vary www.mpkv.cz a Magistrátu města 
Karlovy Vary www.mmkv.cz  anebo je možné si je 
vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služ-
ba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy Vary, či 

na Základní studijní program je strukturou vyučova-
ných předmětů orientován na seniora jako možnou 
oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy 
na získání informací, znalostí a dovedností, které 
jsou důležité pro bezpečný život oddělení prevence 
a dohledu ve Staré Roli v Lidovém domě ul. Školní 7. 

Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést 
nejpozději do pátku 26. 9. 2018 na Městskou polici 
Karlovy Vary nebo přímo na oddělení prevence 
a dohledu v Lidovém domě.

Podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle 
725 531 601.

V souvislosti se vznikajícím Plánem udržitelné 
městské mobility Karlovy Vary a Generelem dopravy 
města Karlovy Vary byla vytvořena pocitová mapa 
dopravy, ve které může každý označit jím vnímaná 
problémová místa ve městě a přidat k nim vlastní 
popis a komentář. Počet vložených míst a prvků není 
nijak omezen. Vložené informace budou využity při 
odstraňování nedostatků v dopravě na území města.

Pocitová mapa je součástí projektu "Plán udržitel-
né městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy 
města Karlovy Vary“. Hlavním cílem této nové do-
pravní strategie je účinněji řešit problémy související 
s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility bude zahrno-
vat všechny způsoby a formy dopravy v celém 
území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní 
a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu 
a parkování. Navržená opatření by měla vést ke 
zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění 
ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti 
přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity 
a kvality městského prostředí a území především ve 
prospěch občanů.

Více o projektu najdete na internetových stránkách 
Plánu udržitelné městské mobility statutárního měs-
ta Karlovy Vary: www.mobilita-karlovyvary.cz

Problémová místa ve městě můžete označit na 
webu: https://www.pocitovemapy.cz/doprava-karlo-
vy-vary-2018/

Pocitová mapa dopravy 
sbírá problémová místa
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Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 
skončil. Strážníci řešili 409 dopravních přestupků, 
což je o přibližně stovku méně, než loni. Důvodem 
ovšem není lepší kázeň řidičů, ale plnění úkolů 
v oblasti veřejného pořádku a personální podstav, 
který si pochopitelně i přes spoustu přesčasů 
projevil v přímém výkonu služby. Nejvíce stížností 
Operační a informační středisko MP zaznamenalo 
právě na špatné parkování. Třináct vozidel bylo od-
taženo, převážně se ale strážníci zaměřili z důvodu 
velkého množství podnětů na řešení formou výzev, 
které byly následně dořešeny na služebně MP.

Nesmíme ani opomenout přestupky proti veřej-
nému pořádku spáchané nedovoleným zabráním 
veřejného prostranství, tedy parkování vozidel na 
trávě. Většina ze 23 řešených přestupků se odehrá-
la v Drahovicích.

Mimo tyto přestupky řešili strážníci například od-
chyty psů, krádeže v obchodě, rušení nočního klidu 
či žebrání. Rušeno nočního klidu bylo oproti pře-
dešlým rokům méně frekventované. Ne, že by se 
město po 22.00 hodině uklidilo ke spánku, festival 
pochopitelně jeho ráz výrazně změnil, ale strážní-
ci krom výjimek nemuseli během večera vyjíždět 
opakovaně k jedné provozovně. Festivalová hlídka 
objela na počátku všechny provozovny a upozorni-
la odpovědné osoby na pravidla, včetně tolerance, 
která měla ovšem jasné limity. Opakovaná stížnost 
se rovná okamžité ukončení produkce a sankce.   

Protialkoholní záchytnou stanici navštívili stráž-

níci pětkrát a většinou se nejednalo o souvislost 
s festivalem. Ve čtyřech případech šlo o žádost 
policie, jedenkrát do Sokolova putoval i německý 
turista.

Svoji úlohu opět na výbornou splnila mobilní 
kancelář fungující po dobu festivalu v obchodně-
-správním a lázeňském území, o čemž podrobně 
informovala Policie ČR.  

Ostatní zajímavosti
Poslední festivalový den strážníci řešili na Horově 

ulici případ pokousání ženy jedním ze psů, se kte-
rými se po městě pohybuje belgický bezdomovec, 
který již několik let zaměstnává strážníky. Bohužel 
ani opakované přestupky nestačí k vyhoštění obča-
na EU. Případ bude mít dohru u správního orgánu, 

přičemž se nejedná o první incident tohoto druhu.
Několikrát poskytovali strážníci pomoc, například 

ve Vřídelní kolonádě libanonské turistce, která se 
zranila nebo při hledání rodičů 2,5letého chlapce, 
kterého nalezli na Tržišti. Všechny případy, nejen 
tyto dva, dobře dopadly.      

V pátek 7. července si hlídka projíždějící kolem 
Thermálu povšimla černého kouře, který vycházel 
z podjezdu zmíněného hotelu. Na místě strážníci 
našli nádobu na odpady, která byla v pokročilé fázi 
požáru a navíc v blízkosti dieselagregátu a nádrže 
na naftu. Strážníci za pomocí občanů odstrani-
li z blízkosti požáru oplocení s umělou tkaninou 
a přenosný rozvaděč. Následně byl vyrozuměn vý-
jezd HZS, který požár uhasil. Strážníci po tuto dobu 
zajišťovali průjezdnost komunikace.  

• MĚSTSKÁ POLICIE

Ohlédnutí za filmovým festivalem

Školní rok 2017/2018 skončil, jsou prázniny a pre-
ventisté opět bilancují své působení ve školských 
zařízeních. Oddělení prevence a dohledu slouží už 
sedmnáctým rokem. Sama preventivní práce ve ško-
lách, setkávání s dětmi a mládeží, je jednou z nejná-
ročnějších, ale zároveň i nejpozitivnějších činností, 
kterou lze v rámci plnění zákonných úkolů strážníka 
městské policie vykonávat.

Vlastní práce s dětmi různého věku je velmi zají-
mavá, pestrá a motivující. Za roky praxe vznikla také 
řada kontaktů mezi pedagogickými pracovníky zá-
kladních a středních škol a strážníky – preventisty, 
které přerostly z formálních vztahů do přátelských. 
Těchto vazeb si strážníci velmi cení, neboť je obo-
hacují po stránce profesní i té lidské. O to víc pre-

ventisty těší, když směrem od pedagogů zazní slova 
chvály a uznání.

To, že preventivní práce karlovarských strážníků 
není výkřikem do tmy, dokládá i fakt, že v rámci Kar-
lovarského kraje vyvíjí podobné aktivity minimálně 5 
další městských policií, které spolupracují a tvoří do-
konce společné projekty, ať se týkají jednorázových 
akcí zaměřených na bezpečnost v dopravě (například 
Na kole jen s přilbou, Buďte vidět, přežijete!) nebo 
dlouhodobých programů určených různým cílovým 
skupinám (třeba Notes strážníka Pavla). 

O rozvoji preventivní práce Městské policie Karlovy 
Vary svědčí i skutečnost, že v příštím roce budou kar-
lovarští strážníci organizátory republikového setkání 
preventistů městských a obecních policií.

Preventisté slouží už 17 let ZPRÁVY Z ULICE 
Den záchranářů
Setkání se členy IZS a dalšími záchrannými 
a bezpečnostními složkami si mohli občané užít 
v sobotu 16. června v areálu koupaliště Rolava 
již po jedenácté v řadě. Tuto možnost využily 
především rodiny s dětmi, na které se strážníci 
Městské policie Karlovy Vary zaměřili. Cílem 
tentokrát nebylo představovat techniku a činnost 
složky, ale prezentovat programy primární 
prevence zaměřené na děti.  Proto také chlapce 
a děvčata vítal u stánku městské policie papírový 
model strážníka Pavla, kterého znají díky projektu 
„Notes strážníka Pavla“ všichni druháci a třeťáci 
základních škol z Karlových Varů, Sokolova, 
Chodova, Ostrova a Chebu. Starší děti si mohly 
za pomoci vědomostního kvízu ověřit znalosti 
o městě Karlovy Vary nebo vyzkoušet slalom mezi 
kužely s opileckými brýlemi. Pro ty nejmenší bylo 
připraveno malé služební autíčko, v němž si svoje 
ratolesti rodiče s nadšením fotografovali.
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Spolupráce, hledání, nadšení, učení se a plá-
nování – to jsou hlavní kroky na dlouhé cestě 
projektu „MAP Karlovarsko II“. Do projektu jsou 
zapojeny téměř všechny základní a mateřské 
školy Karlovarska. Nadále pokračujeme v organi-
zování zajímavých vzdělávacích workshopů pro 
učitele a další zájemce. Připravujeme také další 
aktivity pro školní rok 2018/2019.

V Karlových Varech koncem školního roku 
2017/2018 procvičovaly učitelky angličtiny své 
jazykové dovednosti přímo v diskuzi s rodilým 
mluvčím z USA. Jednalo se o zajímavý workshop 
s příhodným názvem „Anglicky nejen o výuce 
angličtiny“. Debatovalo o tom, jak co nejlépe ve 
školách vyučovat angličtinu. A to hlavně tak, aby 
žáky výuka bavila a angličtinu se nebáli prakticky 
používat, což může být třeba v létě na dovolené. 
Většina účastnic vyhodnotila téma výuky angličti-
ny a také možnost praktického tréninku angličtiny 
přímo s rodilým mluvčím jako přínosné a bylo 
tedy domluveno, že budeme v rámci projektu 
„MAP Karlovarsko II“ pokračovat v pravidelných 
setkáních i nadále. 

Další zajímavý workshop pořádaný v Karlových 
Varech se týkal problematiky vzdělávání cizinců 
v základních školách. Workshopu se zúčastnilo 
mnoho zástupců škol z regionu. Účastníci měli 
možnost ptát se odborníků na problematiku 
vzdělávání cizinců a sdílet společně zkušenosti. 

Příspěvky k této problematice si účastníci vy-
slechli od zástupců Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Univerzity Jana Evangelisty Purky-

ně v Ústí nad Labem, Národního institutu pro další 
vzdělávání, Pedagogicko – psychologické poradny 
a Centra na podporu integrace cizinců.

• ŠKOLSTVÍ

MAP Karlovarsko II. Spolupráce, 
hledání, nadšení, učení se a plánování

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. 
Vydařená akce předznamenala blížící se konec 
školního roku a začátek prázdnin. Pod červenými 
stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky, marme-
lády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky, přívěsky, 
náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu 
jahod. K tomu hemžení nákupu chtivých zákazníků. 
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jar-
marku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.

„Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích 

sládly před očima. Poděkování patří také všem, 
kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením 
stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením 
a výrobou jahodového zboží,“ říká zástupkyně 
ředitelky školy Jana Fibrichová. 

 Na všech zúčastněných - pořadatelích i zá-
kaznících byla vidět radost z vydařené akce. Část 
výtěžku bude opět věnována žákovi  ZŠ Truhlářská 
na kompenzační pomůcky, které mu pomohou 
bojovat s jeho nemocí.

Jahody na stáncích sládly před očima

Aktivně do školního roku 2018/2019
Kromě plánování a vzdělávacích workshopů pro učitele se budeme v projektu „MAP Karlovarsko II“ od září věnovat také organizaci dlouhodobějších či 
opakujících se aktivit směrem k rozvoji vzdělávání, do nichž se mohou zapojit školy i s dětmi a žáky. Jedná se čtyři balíčky aktivit pro školní rok 2018/2019:

Putování krajem živých vod: cílem je rozvoj regionální identity, putování je vhodné pro děti MŠ, žáky nižších ročníků ZŠ a jejich pedagogy.
Podpora polytechniky na ZŠ: součástí aktivity jsou exkurze pedagogů a žáků posledních ročníků ZŠ do místních průmyslových podniků.
Paměť a efektivní učení: je zaměřeno pro učitele a žáky především 5. ročníků ZŠ, cílem je pomoc naučit se postupy snadnějšího a efektivnějšího učení 
a lepší paměti s využitím moderních poznatků o mozku a paměti.
Přístupy k vedení třídnických hodin: během školního roku bude proškoleno 10 pedagogů z různých základních škol v metodice vedení třídnických hodin, 
práci s kolektivem, mapování vztahů ve třídě, budování důvěry a efektivní komunikace v třídním kolektivu.

Součástí všech aktivit je také sdílení zkušeností a diskuze zapojených pedagogů nad možnostmi dalšího využití získaných poznatků ve své práci. Další 
informace o projektu „MAP Karlovarsko II“ naleznete na webu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ a facebooku: https://www.
facebook.com/MAPKarlovarskoII/

Ilustrace k workshopu   Anglicky nejen o výuce angličtiny.



11

Šest dobrovolnických programů realizuje 
v současné době dobrovolnické centrum 
Instand s celokrajskou působností. Pomáhají 
lidem s postižením, seniorům a nově i dětem 
ze sociálně slabého prostředí. Stačí si jen 
vybrat ten správný a kontaktovat dobrovolnic-
ké centrum.

1. Dobrovolnický program Dohromady: 
Dobrovolníci tráví volný čas s lidmi s postižením, 
kteří bydlí ve svých domácnostech nebo žijí 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 
Společně chodí na procházky, jezdí na výlety, 
hrají různé hry, chodí do kina či divadla nebo si 
jen tak povídají. Dobrovolníci také klienty doučují. 
Společně se učí psát, číst, počítat, pracovat s PC 
a internetem.

2. Dobrovolnický program pro seniory: 
Dobrovolníci tráví volný čas se seniory, kteří bydlí 
v domovech pro seniory či v domovech s pečo-
vatelskou službou, nebo žijí ve vlastních domác-
nostech. Společně si povídají, hrají hry, chodí na 
procházky, vyrábí různé věci  nebo cvičí jógu.

3. Program 3G: Doslova znamená Tři generace. 
Funguje na principu přátelského vztahu dítěte 
s jedním dobrovolníkem starším 50 let a spo-
lečném trávení volného času jednoho odpoledne 
v týdnu. Může se jednat o volnočasové aktivity, ale 
také o hlídání, doučování či dopravu menších dětí 
ze školy nebo na kroužky.

4. Dobrovolnický program 5P: Preventivní 
program pro děti je postavený na principu dobro-
volnického vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem 
starším 18 let. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu 
na 2-3 hodiny se jeden dobrovolník setkává 
s jedním dítětem. 

5. Dobrovolnický program Kompas: Zamě-

řen je na prevenci rizikového chování a podporu 
dětí, které selhávají ve vzdělávacím, výchovném 
a sociálním prostředí. Pravidelně jedno odpoledne 
v týdnu na 2-3 hodiny se 2 dobrovolníci starší 18 
let schází s malou skupinou dětí.

6. Pomáháme tím, co umíme: Dobrovolnický 
program je zaměřený na děti, které selhávají ve 
vzdělávacím procesu. Pravidelně jedno odpoledne 
v týdnu na 1-2 hodiny se 1-2 dobrovolníci starší 
15 let schází s malou skupinkou dětí a nebo se 1 
dobrovolník schází s 1 dítětem. Program vytváří 
bezpečné tréninkové prostředí pro rozvoj a posilo-

vání vzdělávacích dovedností.

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Instand. Věnuj svůj volný čas 
lidem, kteří to potřebují

Po městě za 25 korun až 4× za měsíc
Při objednávání nezapomeňte uvést jména, narození a bydliště přepravovaných osob, místo a čas nástupu a cíl cesty. Služba je dostupná v pracovní dny od 
8.00 do 15.30 hodin a objednat službu či bezplatně zrušit objednávku je možné od 8.00 do 12.00 hodin předchozího dne. Službu je potřeba objednat mi-
nimálně jeden den a maximálně týden dopředu. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít 
dopravy zpět bez úhrady další jízdy. 
Službu zajišťuje město prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Zájemci mohou získat registraci a průkaz Senior Expresu v přepravní kanceláři 
Dopravního podniku v Zeyerově ulici u Tržnice. K vystavení průkazu je potřeba mít s sebou občanský průkaz, pasovou fotografii a žadatelé mladší 65 let 
průkaz ZTP nebo ZTP/P. Provozní podmínky Senior Expresu najdete na webu mmkv.cz.

Senior expres 

800 100 951
bezplatná telefonní linka pro objednání

Po městě za 25 korun až 4× za měsíc
Při objednávání nezapomeňte uvést jména, narození a bydliště přepravovaných osob, 
místo a čas nástupu a cíl cesty. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.00 do 15.30 
hodin a objednat službu či bezplatně zrušit objednávku je možné od 8.00 do 12.00 
hodin předchozího dne. Službu je potřeba objednat minimálně jeden den a maximálně
týden dopředu. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v 
takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady další jízdy. 

Službu zajišťuje město prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Zájemci mohou získat 
registraci a průkaz Senior Expresu v přepravní kanceláři Dopravního podniku v Zeyerově ulici u 
Tržnice. K vystavení průkazu je potřeba mít s sebou občanský průkaz, pasovou fotografii a žadatelé
mladší 65 let průkaz ZTP nebo ZTP/P. Provozní podmínky Senior Expresu najdete na webu 
mmkv.cz.

800 100 951
bezplatná telefonní linka pro objednání

Senior expres 

Stará Kysibelská 602 / 45
360 01 K. Vary – Drahovice

Mgr. Romana Trutnovská
vedoucí pobočky Karlovy Vary, koordinátorka 
dobrovolníků, projektová manažerka
tel: 605 001 954
e-mail: trutnovska@instand.cz
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Krásných pětadevadesát let oslavil letos 
v červnu pan Josef Buben, dnes jeden z obyvatel 
karlovarského Domova pro seniory. Narodil se 
v roce 1923 v Sedličce u Litomyšle jako jeden 
ze tří sourozenců. Do školy chodil v Hudlici 
u Berouna, v roce 1937 se vyučil truhlářem. Za 
války byl nasazen na nucené práce do letecké 
továrny v Německu. Po válce se mohl vrátit do 

Čech a nastoupil jako truhlář do místního podniku 
v nedalekém Bochově. V roce 1960 přestoupil do 
Pozemních staveb Karlovy Vary, kde pracoval až 
do svého důchodu. V Karlových Varech s manžel-
kou chodívali rádi na Linhart nebo do divadla, má 
dvě děti. Jeho zálibou i dnes zůstává modelářství, 
nejraději staví modely letadel a lodí. Přejeme 
hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

Nejraději staví modely letadel a lodí Řemeslo 
nezapomněl, 
dodnes šije 
pantofle

Dvaadvacátého června oslavil devadesáté 
narozeniny pan Bohumír Cais. Pochází od Sušice, 
kde jeho rodina měla usedlost. Bohužel, jeho otec 
zemřel mladý a maminka se tak musela starat 
o pět bratrů sama. Nejstarší z nich odešel do 
Karlových Varů a za ním postupně všichni ostatní, 
každý za jiným řemeslem – cukrář, číšník, krejčí, 
pan Bohumír jako prostřední z těch pěti bratrů se 
stal ševcem. Pracoval dlouhá léta ve výrobním 
družstvu Snaha, kde se také seznámil se svou 
paní Boženou. Řemeslo nezapomněl ani po letech, 
dodnes pro sebe a známé šije pantofle, když 
poslední dobou ho už trápí zrak. Na život prožitý 
v Karlových Varech vzpomíná radostně – byli 
vždycky dobrá parta, měl tu celou rodinu, hrál 
fotbal, chodil na pověstné odpolední čaje. S man-
želkou vychovali syna a adoptovali postižené dítě, 
o které společně pečovali. Dodnes rád zahradničí, 
a také rád sleduje fotbal. Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a pohody do dalších let.

V 2018 roce oslavíme 100 let od vyhlášení 
samostatnosti ČSR. Je to dlouhá doba a stalo 
se hodně události. Historické události celore-
publikového významu tohoto boje jsou dobře 
zaznamenány a archivovány. Na úrovni regionu 
– měst – vesnic je záznamů mnohem méně. 
Platí to také pro Karlovy Vary.

Od roku 1992 nebyl knižně vydán žádný přehled 
o počtu účastníků 1. a 2. světové války z řad občanů 
města Karlovy Vary. Po zevrubné rekapitulaci počtů 
členů Svazu bojovníků za svobodu a Českosloven-
ského svazu legionářů v Karlových Varech, bylo zjiš-
těno, že na mnohé občany bylo zapomenuto. Schází 
rodáci Karlových Varů kteří odešli v roce 1938 – 
1939 z ČSR do zahraničí na Západ. Také bylo navíc 
zjištěno, že schází i přehled o rodácích z Karlových 
Varů bojujících na východní frontě. A tak se zrodil 

projekt: Občané Karlovarska v boji za samostatnost 
ČSR v 1. a 2. světové válce. Zahrnuje všechny 
občany Karlovarského kraje, kteří se narodili nebo 
žili v našem městě a mají zásluhu na samostatnosti 
ČSR bez ohledu na členství v odbojových organi-
zacích. Jsou zde rodáci Karlových Varů, kteří odešli 
v letech 1938 – 1939, ale také osídlenci, kteří na 
Karlovarsko přišli po válce. Za účastníka boje za 
samostatnost ČSR je pokládán občan Karlovarska, 
kterému byla uznána účast na národním boji za 
osvobození podle zákona.

Aby nedošlo k zapomenutí na účastníky 
1. a 2. světové války, bylo rozhodnuto, že se životo-
pisy svěří kronikám měst, kde žili tito odbojáři. Aby 
se obnovovala vzpomínka na jejich zásluhy, bylo 
rozhodnuto, že se životopisy svěří učitelům dějepisu 
z místních škol. Jaké bude využití těchto znalostí, 

je již jenom na učitelích. V současné době jsou tyto 
dvě instituce jediným garantem, že v budoucnu 
nebude na místní účastníky 1. a 2. světové války 
zapomenuto. 

Poslední část projektu je věnována pamětním 
deskám na odbojáře. Hledá se způsob, jak sdělit 
dnešní generaci, že jejich otcové a dědové mají také 
zásluhu na naší svobodě. Po dohodě s primátorem 
města Karlovy Vary, bude tuto záležitost projednávat 
rada města Karlovy Vary.

Podrobnosti o odbojářích města Karlovy Vary 
budou sdělené občanům Karlových Varů v průběhu 
roku 2018 v Radničních listech v rubrice ABY SE 
NEZAPOMNĚLO.

 Václav Šrámek,
člen ČsOL Jednota Karlovy Vary 

a člen předsednictva OV ČSBS Karlovy Vary

Občané Karlovarska v boji za 
samostatnost ČSR v 1. a 2. světové válce

SERIÁL  ABY SE NEZAPOMNĚLO
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• INZERCE

Město Nová Role zveřejňuje informaci o:

ZÁMĚRU OBCE na prodej pozemků  
p. p. č. 1160/1 o výměře 673 m2    
a st. p. č. 401 o výměře 38 m2, na kterém stojí 
stavba zahradní chaty vedená v KN jako jiná 
stavba, oba v k. ú, Nová Role, obec Nová Role. 

Minimální navržená celková kupní cena pozemku 
(pozemková parcela), který je nabídnut do prodeje 
na základě záměru obce, činí v souladu s 
rozhodnutím zastupitelstva města    
CELKEM Kč =412 949,-- včetně DPH 21%. 

Více informaci na www.novarole.cz - úřad - úřední deska. 
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• VOLBY

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary 2018
Přípravy na zajištění komunálních voleb pokračují 

na magistrátu i během letních prázdnin. Volby do 
zastupitelstva města Karlovy Vary se uskuteční 
v pátek 5. a v sobotu 6. října. Na jejich řádný 
průběh budou tradičně dohlížet komise složené 
z členů nominovaných volebními stranami, pracov-
níků úřadu a zástupců z řad veřejnosti. V Karlových 
Varech je 50 volebních okrsků, jejichž adresy 
budou zveřejněny na úřední desce magistrátu 
města do 21. srpna.

Každý volební subjekt (politická strana, politické 
hnutí nebo jejich koalice, popřípadě sdružení ne-
závislých kandidátů nebo nezávislý kandidát, resp. 
sdružení politické strany / politického hnutí a nezá-
vislých kandidátů, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do zastupitelstva města 
Karlovy Vary), může nejpozději do dne 5. září 2018 
do 16.00 hodin delegovat jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise v každém 
volebním okrsku.  Delegovaný člen nemůže být 
kandidátem do Zastupitelstva města Karlovy Vary. 

Seznam delegovaných členů a náhradníků musí 
obsahovat: 
• jméno a příjmení člena / náhradníka 
• datum narození člena / náhradníka 
• adresu místa trvalého pobytu 
• jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební 

strany
Doporučujeme delegujícím subjektům, aby 

v seznamech kromě povinných údajů uvedly také 

údaj, do které okrskové volební komise má být 
člen zařazen a telefonní či e-mailové kontakty na 
delegované osoby.

Zápis zájemců z řad veřejnosti o práci v okr-
skových volebních komisích, příjem seznamů 
delegovaných členů okrskových volebních komisí 
od volebních stran, doplňování okrskových voleb-

ních komisí, příjem rezignací členů komisí, veškeré 
informace k vzniku, zániku členství ve volebních 
komisích a výši odměn provádějí pracovnice 
magistrátu města v budově úřadu v Moskevské 
ulici (3. patro):
Zdeňka Raková, tel.: 353 151 220 
Bc. Martina Košíková, tel.:353 151 223.
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· LiDÉ

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Rada města uzavřela krematorium
Pokud  ve Varech  zemřete , tak se po smrti 

ještě pořádně projedete černým autem, ale za 
své. Rada města se totiž rozhodla, že se už 
nebude starat o karlovarské krematorium a ra-
ději ho rovnou uzavře. Jinak by musela koupit 
novou pec v ceně cca 5 miliónů korun a na tu 
prý  nejsou peníze. Takže nebožtíky bude vozit 
na kremaci bůhví kam mimo Karlovarský kraj. 
Zaplatíte sice víc, ale proč by Radě záleželo na 
mrtvých, když jí nezáleží ani na živých?

Samozřejmě, že když Radu kritizuji, tak bych 
měl zároveň říci, kde by se těch pět potřebných  
miliónů na novou pec mělo vzít?

Podívejme se, za co Rada pod vedením primá-
tora Kulhánka v poslední době úplně zbytečně 
utratila obecní peníze, které se měly použít 
mnohem účelněji: 
1. Nepoužitelná studie  integrovaného dopravní-

ho terminálu       1 mil.  Kč 
2. Dotace na honoráře  za koncesní řízení na 

Alžbětiny lázně       5 mil. Kč
3. Honoráře advokátů za prohraný spor o KV Aré-

nu  27 mil. Kč
4. Nepoužitelné projekty na Císařské Lázně  
 20 mil. Kč 
5. Honoráře pracovní skupiny pro nedokončený  

územní plán 5mil. Kč  
6. Náklady na NE- Zřízení pobočky vysoké školy
 5 mil. Kč 

Jenom na těchto šesti akcích radní zbytečně 
vyhodili z okna 63 miliónů a mohl bych v sezna-
mu pokračovat! Pak městu ovšem na novou pec 
nezbylo. Odpověď je proto jednoduchá: Je potře-
ba konečně začít hospodařit  a obecní prostřed-
ky vynakládat s rozmyslem. To ovšem znamená, 
aby v budoucí Radě a Zastupitelstvu seděli 
kompetentní  odborníci. Město totiž bude nuceno 
v blízké budoucnosti řešit celou řadu velkých 
investic (oprava desítek mostů a silnic, Alžbětiny 
lázně, koncertní sál pro KSO, Vřídelní kolonáda, 
kino Stará Role, dopravní terminál, teplárna atd.), 
na které nebude mít dostatek prostředků.  

Ing. arch. Alexander Mikoláš 
Občan Karlových Varů 

Způsob odstraňování závad po městě 
skutečně funguje

Je naším nepěkným národním rysem si stále 
stěžovat a brblat, jak nic nejde a nefunguje. 
I v této rubrice RL se objevuje vesměs jen kritika. 
Omlouvám se všem škarohlídům, já tentokrát 
budu chválit. Minulý týden jsem na stránkách 
MMKV v rubrice závady/nedostatky nahlásila 
hned 3 závady z okolí mého bydliště (špatný 
výhled do křižovatky kvůli přerostlým keřům, 
nefunkční lampy veřejného osvětlení, vyvráce-
ný sloupek a rozbitý jízdní řád zastávky MHD). 
Připadala jsem si trochu jako kverulant, ale ono 
se to vyvrbilo vše téměř najednou… K mému 
překvapení byly do 5 dnů všechny tři závady 
odstraněny! Nevím, jestli tento způsob odstraňo-
vání závad po městě zavedla tato radnice nebo 
ty předchozí, ale osvědčil se a zaslouží pochválit 
všichni, kdo ta drobná upozornění denně řeší.

Je naším nepěkným karlovarským rysem si 
stále stěžovat, že se ve městě NIC neděje. Tak 
jen stručně shrnu muziku - během jednoho 
červnového týdne 16.6. Visací zámek v Letňáku, 
22.6. Michal David v Letňáku a 23.6. GoodFest 
na Šibeničáku. Prostřední akce není můj šálek 
kávy, ale ty ostatní dvě byly perfektní, spous-
ta spokojených diváků i přes ošklivé počasí. 
A předtím půlmaraton, a silniční cyklistika, 
a karneval, a hned pak MFF, nepřipadá mi toho 
málo…

 Lenka Tóthová

Peněženka. Ztracená a nalezená
Minulý měsíc jsem měla nečekaný telefonát 

na služební telefon. Volala mi „neznámá paní“, 
že našla mojí peněženku. Úplně jsem se zděsila, 
v peněžence veškeré doklady, finanční obnos 
a hlavně ten den mne čekaly ještě pracovní 
schůzky a následující den odlet na dovolenou. 
V okamžiku jsem si uvědomila, jaké by ztráta 
měla důsledky. Do té doby jsem ani netušila, že 
jsem peněženku ztratila. Paní byla tak laskava 
a ještě mi peněženku přivezla na místo, kde 
jsem se nacházela. Našla ji přímo před naším 
domem a podle reklamy na našem plotě si 
domyslela, kam zavolat... Proč to píšu. Chtěla 

bych MOC poděkovat nálezkyni. Poté, co mne 
podle občanského průkazu zkontrolovala, 
prozradila mi v rychlosti, že pracuje na MMKV. 
Podle dalších dedukčních znaků si myslím, že se 
jednalo o paní Svatavu Kopeckou, z technického 
oddělení MMKV. Přiznám se, že peněženku se 
mi podařilo ztratit již pětkrát a ani jednou se mi 
bohužel nestalo, že by mne někdo kontaktoval. 
O to příjemnější překvapení tento telefonát pro 
mne byl. Jsem moc ráda, že na MMKV pracují 
lidé, kteří by pro ostatní spoluobčany mohli být 
vzorem. A ještě jednou se omlouvám paní Ko-
pecké, musela totiž několik dní intenzivně škytat. 
Svoji zkušenost jsem totiž vyprávěla všem, které 
jsem potkala. Ono těch pozitivních vzorů není 
nikdy dost.

 Zdenka Šlárová

Poezie
Čas v Karlových Varech
Vracím se do Karlových Varů.
Nezmizely. Neztratily se.
 
Vracím se.
 
K obláčkům páry nad zemí.
K dechu pramínků z hlubin.
Ke zpěvu říčky pod svahem.
Ke skalám pod kapradím.
Ke konvalinkám a pomněnkám
u glorietu
na konci lázní.
 
K vyhlídkám na město
a kol dokola k lesům.
Pod vlídné střechy kaváren
uprostřed lázeňského šumu,
pod litinové balkonky
malebných zdejších domů.
 
Vracím se
k průzračnému zřídlu
karlovarského času.
Který tu šeptá, stoupá do výše
- a víc se nenavrací.

 Běla Janoštíková
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

Velké kavárny aneb kde najdete 130 pohodlných míst
V Karlových Varech si hosté, ale také místní 

mohou vybrat z mnoha kaváren. Řadu jsem jich 
zmapoval, byly mezi nimi pidipodniky, jinde větší, 
řada jich zanikla a nové se objevily. Dnes se chci 
zaměřit na kavárny velké a luxusní. Také mají svá 
kouzla.

Výstavní kavárna Café Respirium Vřídlo se nachází 
asi v polovině procházkové trasy Thermal - Grand-
hotel Pupp, přímo v budově Vřídelní kolonády. Byla 

tu původně kancelář KUR-INFA. Když se úředníci 
odstěhovali, nic už nebránilo, aby nájemce Zdeněk 
Pavel získal souhlas někdejšího šéfa kolonád Tomá-
še Vylity a architekta Tomáše Šantavého a pustil se 
do návrhu kavárny.

Vysoká okna zajišťují exkluzivní výhled na dřevě-
nou kolonádu a na Zámeckou věž. Hosté mají k dis-
pozici 45 míst. V zázemí je kuchyňka a dokonce 
spékárna oplatek. V Respiriu vsadili na mimořádnou 

specialitu. Kavárna, jako jediná v Karlových Varech 
má totiž licenci na vaření Vřídelní kávy. Jde o směs 
vřídelní vody, malého množství Becherovky, medu 
a šlehačky. Dvacet pět hostů může využít ochozu 
a dalších 60 také poměrně rozlehlé atraktivní 
zahrádky. Podnik tradičně navštěvuje řada celebrit, 
zvláště v době Mezinárodního filmového festivalu. 
Občerstvení využili i bývalí prezidenti Václav Havel 
a Václav Klaus. Překvapením je také jídelníček. Dva-
cet druhů káv, exkluzivní zákusky, ale také italská 
kuchyně, třeba i hamburgry a kolínka, nebo žebra 
na prkénku. Mladá obsluha se na vás těší.

Desetiminutová chůze Starou loukou vás přivede 
až ke karlovarské jedničce mezi hotely Grandhotelu 
Pupp. Na místě, kde je nyní kavárna, stál kdysi 
objekt Boží oko. Patřil rodině Drymlů, která se 
s Puppy neměla ráda. Ke všemu nastaly rodinné 
finanční problémy a objekt musel jít do prodeje. 
V letech 1992 se pražský architekt Trávníček pustil 
do rekonstrukce. Vsadil na kavárenskou atmosféru 
třicátých let minulého století. „Povedlo se! Je tu 
50 pohodlných míst, v sezoně obsluhujeme i na 
zahrádce, kterou jsme zvětšili o posezení u Stromu 
míru, uprostřed Mírového náměstí,“ informoval mě 
vedoucí Ladislav Lorenz. Jeho kolega cukrář Filip 
Blažko se pochlubil speciální kávou s čokoládovou 
zmrzlinou a novým výrobkem - pomerančovým 
dezertem. „Úspěch máme i s našim štrúdlem,“ 
dodal Blažko. Kávu, ale i další přání vám splní 
číšníci v Malé dvoraně i v Zrcadlovém sále, ale také 
v dalších zařízeních tradičního hotelu.

Do hotelu Carlsbad Plaza je to jen kousek - přes 
řeku. Hotel byl vybudován v roce 2005, ale své 
místo na slunci si už našel. Hotelem mě provedl re-
cepční Jiří Paul. Odpočinkových míst tu máme hned 
několik. Poblíž recepce je stylově zařízená místnost, 
kde je krb a dokonce funkční knihovna. Hosté zde 
mohou sledovat televizi, ještě nedávno mohli poku-
řovat i dýmku, nebo pochutnávat si na doutnících. 
Další kavárna Bon Soir Café je umístěna v mezipat-
ře. „Tady se nekouří, pijí se tu aperitivy a hosté už 
zde jen tradičně odpočívají,“ vysvětloval Jiří Paul. 
Zajímavé hotelové prostředí je v atrium Green Yard, 
kde je umělý trávník, hosté si zde mohou zacvičit 
a následně se projít lázeňským parkem.

 Luboš Zahradníček

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček 

vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské me-

tropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější 

vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

Grandhotel Pupp   Kavárna hotelu po poslední rekonstrukci
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Jak to bylo od začátku
   Mariánské Lázně slaví kulaté výročí, a tak jsme 
tam v minulém čísle zavítali na skok do lesa. Město 
leží na nejjižnějším bodu pomyslného lázeňského 
trojúhelníku. A byť je nejjižněji, panuje zde díky nad-
mořské výšce a reliéfu krajiny poměrně drsné klima. 

Osadníci se sem tedy nijak zvlášť nehrnuli, a navíc 
zdejší lesy byly až do roku 1322 součástí hraničního 
hvozdu. Další zmínky (1347) o využívání lesa už 
souvisí s hornictvím. Hledači rud tu objevili stříbro 
a cín. Lesy byly tedy zarezervovány pro hornická díla 
a dozor nad nimi měl od roku 1534 úřad v Horním 
Slavkově.
   Snahy postavit u známých pramenů nějakou 
osadu byly tímto významně limitovány. Skalník, 
o kterém jsme psali minule, měl ale již volné pole 
působnosti. Navazoval totiž na pokusy četných 
průkopníků, kteří mnohokrát chtěli upravit údolí 
s prameny k trvalému osídlení. Zlom ale nakonec 
přišel až s tepelským opatem Janem Kryštofem 
Heřmanem Trautmannsdorfem.

Prameny
   Pozemky ve správě tepelského kláštera se řád 
premonstrátů snažil co nejvíce využívat. Během 
panování krále Jana Lucemburského chtěl opat Petr 
založit u Úšovic novou vesnici a začal zde mýtit les. 
Král práce zastavil. Podle další listiny (1341) pak 
přešly výše zmíněné lesní pozemky, a tudíž i vývěry 
minerálních vod do katastru obce Úšovice.                                
   První zpráva, která se výslovně týká zdejších 
pramenů, pochází ovšem až z roku 1528. Král Ferdi-
nand1 chtěl vědět, zda by se z těchto kyselek nedala 
získávat kuchyňská sůl. V Čechách totiž nebyl žádný 
významný zdroj, a tak se musela draze dovážet.
   Počátkem 17. století začali lékaři prameny 
u Úšovic předepisovat ke koupelím. Voda se ovšem 
musela ohřívat. Hornický úřad ve Slavkově nesl 

velmi nelibě těžbu dřeva pro tuto činnost a klášter 
Teplá, byť byl majitelem pozemků, obdržel varování. 
Řád nesměl prameny využívat ani k získávání soli. 
Pokusy však pokračovaly i v druhé polovině 17. 
století a vrchní hornický správce si na to záhy postě-
žoval přípisem ke královské komoře.

   Historik Bohuslav Balbín ve své knize „Rozmani-
tosti z historie Království českého“ použil některé 
záznamy z tepelských archivů a popsal množství 
zdejších kyselek, včetně tehdy používaných názvů.
   Za třicetileté války byl klášter Teplá dvakrát vy-
drancován a také horní úřad stále bránil těžbě lesů 

pro jiné než hornické účely. Na údolí s prameny se 
tedy trochu pozapomnělo.
   Nemocní, kteří neměli jinou naději na uzdravení, 
ale prameny stále vyhledávali. Počátkem 18. století 
byla k pramenům rozšířena cesta a na Kosím potoce 
dostavěn objekt, který mohli nemocní využívat 
k ubytování. Později (1762) vznikl v Zádubu hostinec 
s koupelnami, do kterého se vozila voda z Mariina 
pramene v sudech. Jenže cesta strmou roklí nebyla 
valnou část roku sjízdná a pro pěší velmi nepohodl-
ná. V roce 1781 majitel hostinec prodal.
   Opat Ambrož usoudil, že k založení lázní je 
mimo jiné potřeba důkladná analýza „Úšovických“ 
pramenů a objednal ji na fakultě medicíny v Praze. 
Profesor Johann Scrinci pak napsal pro klášter 
„Traktát“ ve kterém srovnal tepelské prameny 
s karlovarskými. A zanedlouho (1766) vyšel další 
rozbor, ve kterém se již objevují i jména některých 
pramenů: Ambrožův, Křížový a Mariin. Tyto zprávy 
postupně převzala celá řada dalších autorů a v roce 
1788 kněz J. Schaller ve své místopisné knize 
„Topographie des Königreichs Böhmen“ zmínil 
poprvé „Marienbad“. Jméno se později ujalo jako 
nejvýstižnější pro nově založené lázně.

Lesy v okolí Mariánských Lázní 
   V roce 1767 se stal se tepelským opatem hrabě 
Trautmannsdorf, velký podporovatel umění a lidumil. 
Ulehčil na tepelském panství poddaným, a to ještě 
dříve, než císař Josef II vydal své patenty. Velmi 
významné rozhodnutí pak učinil v roce 1786. 
Prosadil, za pomoci hraběte z Kolovrat, zrušení 
rezervace tepelských lesů pro hornictví, a tak 
uvolnil cestu k založení lázní. Klášter to stálo 11 000 
zlatých a mniši se také museli vzdát širokého pásu 
lesů u Kladské myslivny. Touto poměrně objemnou 
operací se poněkud ztenčil řádový majetek.   
   Trautmannsdorf to ale odčinil. Naštěstí měl tak 
velmi dobré styky u dvora, že zabránil plánovanému 
zrušení kláštera. 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Tentokrát mimo Vary (2. část)         

Mapka okolí Křížového pramene 1896

Jeden z nejstarších pohledů na Mariánské Lázně
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První dva! osadníci, dřevorubci W. Hammer a A. Fis-
cher přišli k pramenům v roce 1786. Stavební dřevo 
a pozemky obdrželi od opata zdarma. Další pionýr tu 
později začal stavět náhon pro mlýn s pilou (1790) 
a potom se zase dlouho nic nedělo.

Lékař Nehr
   Údolí s prameny, jak uvádí lékař Johan Josef Nehr 
ve svém úplně prvním spise (1813) o Mariánských 
lázních, bylo v roce 1779 úplně pusté. Respektive 
u pramenů stála jediná polorozpadlá dřevěná chýše. 
I tak ale Nehr přesvědčil některé mnichy, aby se 
podrobili lázeňské léčbě. V roce 1781, po ozdravné 
kúře, kterou absolvoval i opat Trautmannsdorf se 
ledy trochu pohnuly, ale pak v Kosím potoce uplynu-
lo znovu hodně vody, než se Nehr rozhodl, že není 

jiné zbytí a sám nechal postavit (1805) pro lázeňské 
hosty první zděný dům. 
   V roce 1812 opat Karel Reitenberger ustanovil, 
že obec Mariánské Lázně už může být nadále 
samostatná. Jeho úsilí se pak završilo dne 6. 11. 
1818, nejvyšší purkrabí Království českého, hrabě 
František Antonín Kolovrat prohlásil Mariánské Lázně 
"veřejným lázeňským místem".
   Opat Reitenberger se stále snažil klášter hospo-
dářsky povznést. Mimo jiné nechal zpracovat první 
systemizaci tepelských lesů. Reitenbergovi nástupci, 
opat Koppmann (od roku l828) a opat Mahr (zvolen r. 
l839) v jeho úsilí pokračovali. Zvláště Mahr také jevil 
značný zájem o výnosy z lesního hospodářství.
   Poslední velké zásluhy na rozvoji Mariánských 
Lázní jakož i na výsledcích hospodaření řádu měl 

opat Clementso (od r. 1887).   
   V roce 1859 navštívila tepelské lesy skupina lesní-
ků z českého lesnického spolku. Průběh exkurze se 
stal podkladem pro článek ve spolkovém časopise. 
Mimo jiné je tu i zmínka, že užitkové dřevo mělo v té 
době malý odbyt. Část kmenoviny se zpracovávala 
na pile v Mariánských Lázních a řezivo se na místě 
používalo na výrobu beden pro expedici minerální 
vody. Se zástupcem premonstrátů se lesníci potkali 
u Křížového pramene. Mnich samozřejmě vtipně 
zmínil, že na stejném místě, kde nyní vzkvétají lázně 
běhali ještě nedávno přes bažiny jeleni.

Lázeňské lesy
   Hlavní úkol, kterým se řídilo hospodaření v lesích 
města, byla snaha dotvářet rekreační zázemí lázní. 
Nutno zmínit, že v severní části polesí panovalo 
mnohem drsnější podnebí, než v části jižní (v těsné 
blízkosti lázní). Na severu tudíž hrozily časté polomy 
po námraze. Na této enklávě se doporučovalo prová-
dět úzké holoseče, které se musely ihned zalesnit co 
největšími sazenicemi.                               
   V části lesů přímo u města, ve zvláštní hospodář-
ské skupině o výměře přes 130 hektarů, se těžba 
prováděla jen velmi šetrným způsobem a dlouhodo-
bě tu pak byla znát snaha zakládat, smíšené porosty 
s četnými listnáči a ponejvíce s bukem.
 Pavel Reiser, Martin Jiřík

1  První Habsburk na českém trůně. V roce 1530 
zastavil část lesů kláštera Teplá. Hanuš Pflug z Rab-
štejna mu za to vyplatil 12 000 zlatých.

Jan Josef Nehr

Ferdinand I. Habsburský

Ferdinand I. Habsburský
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IV. Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera
IV. Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 

přichystal na srpen pro Karlovy Vary benefiční 
varhanní koncert Pavla Svobody, ve dvoraně 
Císařských lázní zazní v závěru měsíce Bachovy 
Braniborské koncerty.

Královský nástroj pod rukama předního českého 
varhaníka Pavla Svobody, laureáta mezinárodních 
soutěží Pražské jaro a Bachovské soutěže v Lipsku 
se v kostele sv. Petra a Pavla Církve česko-
slovenské husitské rozezní ve středu 8. srpna 
v 19.30 hodin. Zazní velká varhanní díla Johanna 
Sebastiana Bacha a Roberta Schumanna. Vstupné 
je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován na 
podporu hospiců husitské diakonie. 

Závěrečný koncert letošního ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu J. C. F. Fischera proběhne 
ve spolupráci s Karlovarským symfonickým 
orchestrem 30. 8. v 19.30 hodin ve dvoraně Císař-
ských lázní. Program koncertu se vztahuje k 300. 
výročí návštěvy J. S. Bacha v Karlových Varech 
a nabídne Bachovy Braniborské koncerty, kantátu 
„Jauchzet Gott in allen Landen“ se sopranistkou 

Lucií Kaňkovou a trumpetistou Miroslavem Smrč-
kou a orchestrální suitu J. C. F. Fischera. Koncert 
diriguje Vojtěch Spurný, který se zároveň ujme 

náročného sólového partu cembala.
Více informací ke IV. Mezinárodnímu hudebnímu 

festivalu J. C. F. Fischera najdete na webu imff.cz.

Pavel Svoboda Vojtěch Spurný

Hudební festival na Mlýnské 
kolonádě nabídne árie i cimbálovku

Po loňském úspěšném uvedení tří kolonádních 
koncertů přináší v první polovině srpna Meziná-
rodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., 
ve spolupráci s Karlovarským symfonickým 
orchestrem a finanční podporou města Karlovy 
Vary desetidenní Hudební festival na Mlýnské 
kolonádě. V repertoáru se objeví několik operních 
árií W. A. Mozarta, G. Verdiho a G. Bizeta, ale 
především populární operetní melodie Johanna 
Strausse, Franze Lehára, Emmericha Kálmána 
a Rudolfa Frimla, nezapomenutelné chvíle zažije-
me s cimbálovou muzikou Klaret z Mikulova, ale 
také s Karlovarským symfonickým orchestrem, 
v jehož podání zazní populární skladby světových 
autorů. 

Začátek mají všechny koncerty v 16:00 hodin.  

3. – 5. srpna 2018
OPERA & OPERETA NA KOLONÁDĚ / 1. část
ÁRIE A DUETA Z OPER A OPERET: DON GIOVANNI, 
TRAVIATA, CARMEN, RUSALKA, 
NETOPÝR, VESELÁ VDOVA, PAGANINI, HRABĚNKA 
MARICA, POLKY A VÍDEŇSKÉ VALČÍKY
Karla Bytnarová, Adéla Skočilová, Juraj Nociar, 
Petr Horák – zpěv
Karel Friesl – klávesy, Karlovarský symfonický 
orchestr
Dirigent František Drs 

6. a 7. srpna 2018
POPULÁRNÍ SKLADBY SLAVNÝCH MISTRŮ
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jan 
Mikoláš

8. a 9. srpna 2018
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KLARET Z MIKULOVA
Neopakovatelná atmosféra s tradičním folklorním 
repertoárem moravských 
a slovenských lidových písní. 
Umělecký šéf Ing Jiří Vrbka

10. – 12. srpna 2018
OPERA & OPERETA NA KOLONÁDĚ / 2. část
ÁRIE A DUETA Z OPER A OPERET: DON GIOVANNI, 

CARMEN, RUSALKA, 
HOFFMANNOVY POVÍDKY, NETOPÝR, VESELÁ 
VDOVA, CIKÁNSKÝ BARON, 
PAGANINI, ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA, POLKY 
A VÍDEŇSKÉ VALČÍKY
Adéla Skočilová, Petra Vondrová, Juraj Nociar, 
Petr Horák – zpěv
Karel Friesl – klávesy, Karlovarský symfonický 
orchestr
Dirigent František Drs 

• KULTURA
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Glassfest 2018: 
Nová generace 
českého skla
Nová generace českého skla, přehlídka au-
torské volné a designérské tvorby, nastupující 
generace vybraných českých autorů doplněná 
o zahraniční hosty a k tomu salon Galerie 
Glassfest. To vše nabízí výstava Glassfest 
2018. Přístupná je denně od 10.00 do 17.00 
hodin a v Galerii Glassfest – Carlsart ve Vřídelní 
kolonádě v Karlových Varech ji můžete shléd-
nout až do 31. srpna 2018. Výstava byla za-
hájena v sobotu 30. června, v rámci programu 
moderovaného Petrem Jančaříkem promluvili 
pořadatelé a hosté festivalu a vystoupí hudební 
skupina Henry Volf Band. Festival se konal 
pod záštitou hejtmanky Jany Vildumetzové, 
primátora Petra Kulhánka a náměstka primá-
tora Michala Riška a byl jednou z kulturních 
doprovodných událostí 53. Mezinárodního 
filmového festivalu.

Jarmila Mucha Plocková. Muzeum 
prodloužilo jedinečnou výstavu 

Po pobytu u moře či oceňování krás české kraji-
ny mohou obyvatelé Karlových Varů po prodlouže-
ní pro velký zájem až do 2. září obdivovat rovněž 
dokonalé umělecké řemeslo v Muzeu Karlovy 
Vary na Nové louce. Hold mu vzdává jedinečná 
generační výstava Jarmila Mucha Plocková / 
Alfons Mucha – Kontinuita & Řemeslo. Výstava 
představuje tvorbu Jarmily Mucha Plockové, vnuč-
ky Alfonse Muchy, jednoho z nejvýznamnějších 
českých umělců. Výstava upozorňuje na skuteč-
nost, že umělecké řemeslo stavící na dokonalosti 
v dnešní době pomalu zaniká spolu s odchodem 
starých mistrů a současně připomíná, jak naprosto 
nezbytné je řemeslnou tradici uchovat a pečovat 
o ni.

Koncepce výstavy vychází z vzácného dědictví, 
představeného plakáty a návrhy světoznámého 
umělce, po autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. 
Z vlastní tvorby Jarmily Mucha Plockové mohou 
návštěvníci obdivovat šperky dámské a pánské, 
skleněné  vázy a mísy - včetně výsledků spoluprá-
ce se světoznámou společností Moser, porceláno-
vé čajové soupravy a žardiniéry, z oblasti textilu 

šátky a ložní prádlo, z nábytku židle a paraván 
a také plastiky.

Exponáty doplňují dobové fotografie, texty a fo-
tografie shrnující historii relevantních uměleckých 
řemesel a dokumentující výrobní postup od skici 
po hotový výrobek.

KSO připomene návštěvu J. S. Bacha 
i vznik Braniborských koncertů

Poslední letní měsíc před začátkem nové, již 
184. koncertní sezony, nabídne Karlovarský 
symfonický orchestr tři koncerty. V Letním 
kině vystoupí 11. srpna v rámci Mezinárodních 
hudebních kurzů Musicians s Jordanem Rude-
ssem, americkým hráčem na klávesové nástroje 
a členem progmetalové skupiny Dream Theatre, 
s nímž provede Rudessovu kompozici Explorati-
ons. Dalším koncertem bude 17. srpna v Lázních 
III Dirigentský masterclass pod vedením kanad-
ského, v Česku usazeného dirigenta Charlese 
Oliviera-Munroea. Především však KSO, přesněji 
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků 
vystoupí 30. srpna v Císařských lázních v rámci 
Festivalu J. C. F. Fischera na Koncertě k 333. vý-
ročí narození J. S. Bacha a 300. výročí jeho první 
návštěvy Karlových Varů a vzniku Braniborských 
koncertů. Vrcholem programu bude uvedení tří 
ze šestice Bachových Braniborských koncertů. 
Na koncertě pod vedením dirigenta a hráče 
na cembalo Vojtěcha Spurného se představí 
sopranistka Lucie Kaňková a 1. trumpetista KSO 
Miroslav Smrčka.

Karlovy Vary navštívil Johann Sebastian Bach 
v červnu 1718 jako člen doprovodu knížete Leo-
polda z Anhaltu. Podruhé navštívil Bach Karlovy 
Vary v květnu a červnu 1720 a zde mu při jedné 
příležitosti markrabě Kristián Ludvík Braniborský 
navrhl složit novou, velkou skladbu. O dva roky 
později Bach napsal a věnoval markraběti parti-
turu šesti Braniborských koncertů. V Bachových 

poznámkách jsou údajně části, v nichž se zrcadlí 
klid karlovarských lesů.

Bohatý je program kolonádních koncertů na 
Mlýnské kolonádě, z nichž zvláště upozornit 

si zaslouží Letní hudební festival na koloná-
dě, připravený ve spolupráci s Mezinárodním 
pěveckým centrem Antonína Dvořáka. Festival se 
uskuteční od 3. do 12. srpna.

• KULTURA
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Výtvarné léto v galerii
Již popatnácté se v červenci v karlovarské ga-

lerii umění konala tradiční akce pro 16 tvořivých 
dětí, které baví výtvarné aktivity. Galerie umění 
Karlovy Vary připravila formou příměstského 
letního tábora s denním docházením týdenní Vý-
tvarné léto v galerii. Děti se seznámily s různými 
výtvarnými technikami, ke kterým je pod vede-
ním Jitky Barochové formálně i obsahově moti-
vovala výstava nazvaná Kameramani fotografují. 
Více než stovka fotografií známých českých 
kameramanů skýtala celou řadu obsahových 
i formálních inspirací. Během dopoledních vý-
tvarných aktivit si tak děti vyzkoušely autoportrét 
či různé podoby krajinných prvků v malbě, 
kresbě, grafice i v různých kombinovaných tech-
nikách. Po obědě v hotelu Richmond byl čas i pro 
dětské hry v přilehlém parku. Odpolední činnosti 
vedené Milenou Jakubíkovou se soustředily 
na rukodělnou práci s materiálem – tentokrát 
především ovčím rounem, drátky, papírem. Děti 
si vytvořily textilní květinovou brož, papírového 
andělíčka a vyzkoušely si také techniku drátko-
vání a mokrého filcování. Vítaným zpestřením 
tábora se stala středeční noc strávená přímo 
v hlavním sále galerie – kromě noční prohlídky 
festivalové výstavy a stálé expozice se uskutečnil 
i malý improvizovaný koncert, při němž zazněly 

klavír, flétna i trubka. Malí výtvarníčci se noci 
v tajuplném prostředí vůbec nebáli, vyzbrojeni 
baterkami, čelovkami a plyšáky vše statečně 
zvládli. 15. ročník Výtvarného léta v galerii byl 
ukončen odpolední výstavou všech vytvoře-

ných děl – vernisáž s hudebním programem se 
uskutečnila v pátek v prostorách galerie umění 
za velkého zájmu rodičů, prarodičů, sourozenců 
a kamarádů účastníků tábora. A přestože to byl 
pátek třináctého, tak vše dopadlo skvěle.

Mezinárodní filmový festival je sice minulostí, 
ne tak výstavy k němu připravené v Galerii umění 
a Interaktivní galerii Becherova vila. Navštívit 
je mohou zájemci až do září. V hlavní budově 
Galerie umění jsou k vidění dvě fotografické 
výstavy. Výstava „Festival - třicet let festivalové 
atmosféry objektivem předních českých fotore-
portérů“  představuje více než stovku snímků 
od renomovaných českých fotografů. Fotografie 
zahrnují část portrétní, kde budou k vidění portré-
ty významných zahraničních i českých osobností, 
spojených se zdejším festivalem. Výstavu „Ka-
meramani fotografují“ tvoří fotografie třiadvaceti 
autorů, členů Asociace českých kameramanů. 
Žánrově je soubor velmi pestrý – od portrétů, 
reportážní fotografie, zátiší, náladové abstrakce 
po krajiny.

V Becherově vile je ke zhlédnutí výstava „Svět 
Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu“. 
Obrazy, grafika a kresby Kamila Lhotáka pochá-
zejí ze sbírky karlovarské galerie umění. Tento 
soubor dobře ilustruje všechny etapy autorova 
uměleckého vývoje vyjma počáteční tvorby před 
druhou světovou válkou. Propojení Lhotáka se 
světem kinematografie  nastalo při spolupráci na 
filmu Dědeček automobil. Součástí výstavy tak 
jsou  i motocykl Douglas 350 Kamila Lhotáka, do-
kumentace, fotografie a rekvizity z filmu Dědeček 
automobil, Lhotákovy fotografie z natáčení téhož 
filmu a filmové sekvence.

Galerie umění představuje Kamila Lhotáka
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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  Man-
drage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka, 
Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek Ztracený. 
Hlavní hvězdou pátečního programu bude sku-
pina 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 zakou-
pit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz 
nebo vybraných Infocentrech. Více informací 
najdete na facebooku nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

1/10—31/12 
2017

1/1—31/3 
2018

1/4—31/5 
2018

1/6/2018— 
den před akcí

na místě

590,– 720,– 850,– 900,– 950,–
1denní: 

pátek 450,– 
sobota 550,–

Předprodej 

Ceny 2denních vstupenek (Kč)

Chinaski/Mandrage
BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

24—25/8
Karlovy Vary 

/Rolava

Překvapení z papíru C. F. Fischera
Na oblast designu a produktů z papíru tentokrát 

míří výstava „Překvapení“ v karlovarské galerii 
SUPERMARKETwc. Výstava seznamuje s papírem 
jako materiálem využitelným pro svítidla, hračky, 
nábytek, šperky či doplňky do interiéru a můžete 
ji navštívit až do 28.  září v každý všední den od 
13.00 do 18.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

„Papír, jako materiál, je plný hry, originální 
tvořivosti a právě překvapení,“ vysvětluje originální 
název výstavy Tereza Vlašímská, ředitelka spolku 
PROTEBE live, který galerii provozuje. „Značky, 
které představujeme založili lidé, kteří se nebojí 
experimentovat a jít si za svým snem. Výstava je 
plná nápadů co se dá dělat z papíru a jsem sama 
zvědavá, čím vším nás všechny inspiruje,“ dodává  
Tereza Vlašímská.

Ke shlédnutí jsou na výstavě značky jako 
Lepschy ( Monika Lepschy), jejichž autorka se 
zabývá šperkem a sklidila ocenění v evropské 
i americké módní soutěži. Zúčastnila se díky tomu 
špičkových workshopů, které ji posunuly zase 
dál. V současné době se věnuje výrobě oděvních 
doplňků zejména kožených a navrhuje oděvy na 
zakázku ve své dílně v Praze.

Křehká přání z kvalitních italských papírů a svě-
telné instalace do interiéru představí značka  Pori-
gami. „Výroba jedné kolekce křehkých obrázků na 
motivy světových metropolí trvá i dva měsíce,“ říká 
autorka Tereza Hradílková. Několik let žila v Asii,  
kde začala experimentovat s papírem, japonsky  
GAMI. Její výrobky jsou založeny na uměleckém 
řemesle. Porigami  obdrželo Special Mention 
Fedrigoni Top Award 2017 a vyhráli pražské kolo 
T-Mobile Rozjezdů Roku v roce 2014.

RELU (Lucie Poubová) je značka výrobků, které 
si zakládá na filozofii Zero waste. Její hlavní vizí 
je upozornit na množství odpadů, které vznikají, 
motivovat k jeho snížení či kreativnímu využití. De-

signové kabelky, batohy a psaníčka  jsou vyrobena 
z papírových pytlů od potravin z bezobalových 
obchodů. RELU organizují i skvělé workshopy, kde 
si můžete kabelku navrhnout, vyrobit a potisknout 
sami.

Papírová lepenka je základem hravých minimali-
stických a bílých výrobků Unlimited design (Micha-
ela  Horáčková), které jsou převážně pro děti, ale 
dají se využít i jako dekorace do interiéru, kavárny 
nebo např. odpočinkové zóny pro děti a rodiče. 
Navíc si je děti mohou pokreslit a vybarvit. „Když 
něco potřebuji, vyrobím si to,“ říká Michaela 
Horáčková z Unlimited design.

Lampshado (Simona Tomášková Gleissnerova) je 
značka plná inspirace, jak osvěžit svou domác-
nost výjimečným designovým kouskem. Papírové 

lampy a objekty jsou zajímavou alternativou a když 
vás náhodou přestanou bavit, dají se i přeskládat 
trochu jinak.

Papelote je originální české papírnictví, v němž 
papír není pouhým podkladem pro psaní, ale 
materiálem plným chutí, vůní, tvarů, zvuků a barev. 
Papelote nabízí široký sortiment originálních 
sešitů, bloků, balících papírů, penálů, obalů na 
knihy, plstěných výrobků a dalších produktů, které 
jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných 
materiálů.

Firma Fedrigoni patří mezi největší evropské 
výrobce papírů a zaměřuje se na výrobu exkluziv-
ních kreativních papírů. Firma podporuje inovace 
v designu pořádáním a podporou mezinárodních 
designérských soutěží. Propojuje tím  celosvětovou 
komunitu designérů, které svými papíry inspiruje 
a pomáhá jim posouvat hranice v navrhování 
i v oblasti výrobních technologií. Inspirativní 
vzorníky papírů, které se běžně dostávají do rukou 
jen designérům a tiskařům, si zde můžete také 
prohlédnout.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

8. 8. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jazzová nahrávka 
vydaná na gramofonové desce a okamžitě se stala hitem. 
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali 
a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a ut-
vářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí 
melodie Glenna Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, 
Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté 
vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David 
Kleňha

27. 8. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních 
umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí 
hudební život a propagovat také české hudební umění 
v zahraničí. Hraje nejslavnější operetní melodie a evergreeny 
Franze Lehára, Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, 
Oskara Nedbala a dalších a za poměrně krátkou dobu již 
doprovázel velký počet slavných umělců. Jeho zakladatel Petr 
Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím 
i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – 
soprán, Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr 
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

11. 8. Jordan Rudess & KSO: Explorations For 
Keyboard & Orchestra
Letní kino
Koncert amerického hráče na klávesové nástroje, který s KSO 
provede kompozici Explorations a své další skladby. Jordan 
Rudess je členem progmetalové skupiny Dream Theatre, 
vydává i svá sólová alba. Spolupracoval s řadou světových 
hudebníků.
Koncert se uskuteční v rámci projektu Mezinárodních hu-
debních kurzů Musicians.  Koncert, v jehož rámci se odehraje 
toto vystoupení, začíná ve 12 hodin a potrvá do 24 hodin.
Jordan Rudesss - klavír
Eren Basbug – dirigent

17. 8. 19.30 Dirigentský masterclass
Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“ 
(vybrané věty)
Bedřich Smetana: Vltava
Zoltán Kodály: Tance z Galanty
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 op. 70
Charles Olivieri-Munroe – dirigent, umělecký vedoucí a garant

30. 8. 19.30 Koncert k 333. výročí narození J. S. 
Bacha a 300. výročí jeho první návštěvy Karlových 
Varů a vzniku Braniborských koncertů ve spolupráci 
s Festivalem J. C. F. Fischera
Císařské lázně
Johann Caspar Ferdinand Fischer: Suita
Johann Sebastian Bach: Kantáta č. 51 BWV 51 „Jauchzet 
Gott in allen Landen“
Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty
č. 3 G dur BWV1048
č. 5 D dur BWV1050
č. 6 B dur BWV1051

Lucie Kaňková – soprán
Miroslav Smrčka – trubka
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Vojtěch Spurný – dirigent, cembalo

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Mlýnská kolonáda
Změna programu vyhrazena. V případě nepřízně počasí se 
koncert ruší.
1. 8. 16.30 Family Concert, komorní koncert, 
komorní koncert
2. 8. 16.30 Prima Vista, komorní koncert

Letní hudební festival na kolonádě
ve spolupráci s MPCAD, začátky v 16.00 hodin
3. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
4. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
5. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
6. 8. Karlovarský symfonický orchestr
7. 8. Karlovarský symfonický orchestr, dirigent 
Jan Mikoláš
8. 8. cimbálová muzika Klaret z Mikulova
9. 8. cimbálová muzika Klaret z Mikulova
10. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
11. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
12. 8. Opera a opereta, dirigent František Drs
14. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
15. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
16. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
17. 8. 16.30 Duo Arpeggio, komorní koncert
18. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
19. 8. 16.30 Trio Piacere, komorní koncert
21. 8. 16.30 KSO, dirigent Martin Peschík
22. 8. 16.30 KSO, dirigent Martin Peschík
23. 8. 16.30 KSO, dirigent Martin Peschík
24. 8. 10.00 KSO, dirigent Martin Peschík
24. 8. 16.00 5. Mezinárodní lázeňský festival 
dechových hudeb
25. 8. 10.00 KSO, dirigent Martin Peschík
25. 8. 11.30 5. Mezinárodní lázeňský festival 
dechových hudeb
26. 8. 10.00 5. Mezinárodní lázeňský festival 
dechových hudeb
26. 8. 16.30 Brass Kvintet, komorní koncert
27. 8. 16.30 Riccio Quartetto, komorní koncert
28. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
29. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš
30. 8. 16.30 Vocal Band Quartet, swingový koncert
31. 8. 16.30 KSO, dirigent Jan Mikoláš

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 8. 17.00 Chata na prodej
1. 8. 19.30 Mamma Mia! Here We Go Again
2. 8. 17.00 Úžasňákovi
2. 8. 19.30 Muž, který zabil Dona Quijota
3. 8. 17.00 Mamma Mia! Here We Go Again
3. 8. 19.30 Tísňové volání
4. 8. 14.30 Úžasňákovi
4. 8. 17.00 Whitney
4. 8. 19.30 Mission: Impossible – Fallout
5. 8. 14.30 Úžasňákovi 2
5. 8. 17.00 Jurský svět: Zánik říše
5. 8. 19.30 Whitney
6. 8. 19.30 Mission: Impossible – Fallout
7. 8. 17.00 Projekce pro seniory: Gauguin
7. 8. 19.30 Úsměvy smutných mužů
8. 8. 19.30 Jsem božská
9. 8. 17.00 a 19.30   MEG: Monstrum z hlubin
10. 8. 19.30 MEG: Monstrum z hlubin
11. 8. 14.30 Úžasňákovi 2

11. 8. 17.00 Temné síly
11. 8. 19.30 MEG: Monstrum z hlubin
12. 8. 14.30 Úžasňákovi 2
12. 8. 17.00 Mamma Mia! Here We Go Again
12. 8. 19.30 Miss Hanoi
13. 8. 17.00 Temné síly
13. 8. 19.30 MEG: Monstrum z hlubin
14. 8. 19.30 Tísňové volání
15. 8. 19.30 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl 
ve skříni
16. 8. 19.30 BlacKkKlansman
17. 8. 19.30 Mamma Mia! Here We Go Again
18. 8. 14.30 Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní 
dovolená
18. 8. 17.00 Úsměvy smutných mužů
18. 8. 19.30 MEG: Monstrum z hlubin
19. 8. 14.30 Úžasňákovi 2
19. 8. 17.00 Chata na prodej
19. 8. 19.30 Escobar
20. 8. 19.30 BlacKkKlansman
21. 8. 17.00 a 19.30   Jan Palach
22. 8. 19.30 Jan Palach
23. 8. 17.00 Jan Palach
23. 8. 19.30 Slender Man
24. 8. 17.00 Jan Palach
24. 8. 19.30 Slender Man
25. 8. 14.30 Teen Titans Go! To the Movies
25. 8. 17.00 Mamma Mia! Here We Go Again
25. 8. 19.30 Jan Palach
26. 8. 14.30 Úžasňákovi 2
26. 8. 17.00 Kryštůfek Robin
26. 8. 19.30 Slender Man
27. 8. 17.00 Slender Man
27. 8. 19.30 Jan Palach
28. 8. 17.00 Projekce pro seniory: Úsměvy smut-
ných mužů
28. 8. 19.30 MEG: Monstrum z hlubin
29. 8. 17.00 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl 
ve skříni
29. 8. 19.30 Jan Palach
30. 8. 17.00 Kryštůfek Robin
30. 8. 19.30 Alfa
31. 8. 17.00 Destination  Wedding
31. 8. 19.30 Důvěrný nepřítel

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 9. 9. Festival – Třicet let festivalové atmosféry 
objektivem předních českých fotoreportérů
Výstava připravená k 53. ročníku Mezinárodního filmového 
festivalu představuje více než stovku děl reportážní fotogra-
fické tvorby z posledních 30 let konání festivalu. Zastoupena 
je tvorba renomovaných fotografů např. T. Tesaře, Z. Mináčové 
či M. Čížka.

prodlouženo do 2. 9. Kameramani fotografují
Fotografická výstava členů Asociace českých kameramanů 
se uskutečňuje za podpory Barrandov Studia a.s. Souborná 
výstava prací třiadvaceti kameramanů prezentuje umělecká 
díla autorů, kteří jsou vedle svých filmových počinů přesvědči-
ví i ve volné fotografické tvorbě (např. Marek Jícha, Vladimír 
Holomek, Ivan Šlapeta, Jaromír Šofr).

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého 
umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderní-
ho umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, 
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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.

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 spo-
lupráci 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.

DALŠÍ AKCE:
22. 8. 15.00 až 17.00   Letní stencil art
Prázdninová dílna Martiny Škopové je motivovaná specifickým 
pouličním uměním. V nádherném venkovním prostředí 
Becherovy vily budou vytvářena díla pomocí šablon a sprejů. 
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

28. 8. 10.30 až 11.30   Výtvarná dílna pro nejmenší - 
Auta, lodě, vzducholodě
Výtvarná dílna se soustředí na dopravní prostředky nacházející 
se i v dílech Kamila Lhotáka. Vzniknou lodě z ledu a křídy 
a voskovky ve tvaru autíček. Výtvarná dílna je uzpůsobena tak, 
aby mohli s dopomocí rodičů tvořit i ti nejmenší.

29. 8. 16.00 Glazovací dílna
Během dílny si účastníci přechozích keramických dílen mohou 
dozdobit své originální výrobky barevnými glazurami.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

Stará louka 26
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
Otevřeno každý všední den od 10.00 do 18.00 hodin.

Zámecká věž Karlovy Vary
do 30.11. Výstava Krajské umělecké asociace a hostů
Otevřeno ÚT - NE, od 12.00 do 18.00 hodin
Václav Balšán, Varvara Divišová, Jiří Kubelka, Miroslav Pošvic, 
Lenka Sárová Malíská, Jan Samec, Jan Samec jr., Jan Tichý, 
Anna Vančátová

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

Výstavy ve Vřídle jsou po dohodě se Správou léčivých přírod-
ních zdrojů a kolonád sezónní, od května do prosince.

do 31. 8. Okna do ateliérů
Kolektivní výstava autorů.

GALERIE SUPERMARKET wc

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary (podchod mezi
Becherovkou a Dolním nádražím)
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz,
facebook: SUPERMARKET wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

do 28. 9. Překvapení z papíru
Svítidla, hračky, nábytek, šperky či doplňky do interiéru. 
Výstava tentokrát míří na oblast designu a produktů z papíru. 
Vstupné je dobrovolné.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

prodlouženo do 2. 9. Výstava: Alfons Mucha / Jarmila 
Mucha Plocková – Kontinuita & řemeslo
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, sklářs-
kou 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.

21. 8. od 17.00 Křest knihy: Neskloníme hlavy. 
Rok 1968 v Karlových Varech
Odborná publikace historika Jana Nedvěda, kterou vydává 
Muzeum Karlovy Vary, představuje, z jakých kořenů vycházelo 
reformní hnutí nebo za jakých podmínek se vyvíjela společ-
nost v šedesátých letech. Soustředí se na osudný rok 1968, 
jak jej zažívali vedoucí komunisté a obyvatelé Karlových Varů. 
Demokratizační změny publikace představuje slovy a činy 
funkcionářů okresního vedení KSČ, zároveň zmiňuje také 
méně známé skutečnosti roku 1968 v kontextu Karlových 
Varů. Invazí a prvními dny okupace provedou čtenáře nejen 
oficiální záznamy, ale i účastníci se svými vzpomínkami. Kniha 
je sestavena z archivních materiálů, z odborné literatury, ze 
zpráv dobového tisku, z fotografií a dalších obrazových mate-
riálů, nebo ze vzpomínek aktérů obrodného procesu, invaze 
a normalizace v karlovarském okresu.

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 por-
celánu. 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 nejrůzně-
jší 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: kniho-
vna@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 9.00 - 16.00
ST a PÁ zavřeno
SO 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   20. - 24. srpna
Drahovice    1. - 10. srpna
Růžový Vrch   13. - 31. srpna
Stará Role    13. - 24. srpna
Tuhnice    6. - 17. srpna
Vyhlídka    13. - 17. srpna
I. P. Pavlova 7, čítárna  1. - 11. srpna
I. P. Pavlova 7, dětské odd. 1. - 10. srpna a 27. 
srpna - 31. srpna

Tipni si a vyhraj - letní soutěž o knihu Marie Rejfové (více na 
www.mestskaknihovnakv.cz)

1. 8. - 31. 8. Vyfoť své Vary - výstava amatérských 
fotografií
1. 8. - 31. 8. Magická laboratoř alchymisty Poplety 
(logická hra pro všechny)
do 15. 8. Vzpomínkové kufry
na pobočkách ve Staré Roli, Truhlářská 19 a na Čankovské, 
U koupaliště 854
Výtvarná ztvárnění vzpomínek seniorů žijících v Domově 
důchodců v Bystřanech.
24. 8. 17.00 Koncert The Stardust
Plzeňská melodic metalová kapela představí akustickou verzi 
svých písní v unplugged show plné anglických textů z pera 
australské zpěvačky Alexandry.

Každý čtvrtek 17.00  Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd. Informace na tel. 353 221 
365/21, Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý 14.00  Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý 15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je 
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: 
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

17. 8. 09.00 Městské farmářské trhy
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 8. Mezi Střelou a Berounkou: 
 Kralovice -  Kožlany – Krašov
11. 8. Chebsko. Kyselky mezi Plesnou 
 a Františkovými Lázněmi  
18. 8. Krušné hory: Okolím Vejprt mezi 
 Bärensteinem a Přísečnickou přehradou
25. 8. Krušné hory: Hora sv. Šebestiána 
 – Německým Krušnohořím
1. 9. VÚ Boletice: Želnavská hornatina 
 – Kolem Knížecího stolce

ARMÁDA SPÁSY

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz

Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350, 
e-mail : info@cirkevvary.cz. 
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095

e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtnear@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, 
odpolední program od 14:00, 
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00, 
Mládež: pátek 17:15 - 18:00, 
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29A, telefon:  732 957 261
e-mail:  karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund, 
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary, 
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou 
službou, Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
Hector Berlioz: Letni noci (Les Nuits d´été), op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 2 c moll
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Martin Lebel – dirigent
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SP v triatlonu 2018: Depo 
bude na Divadelním náměstí

Největší profesionální hvězdy olympijského triat-
lonu, ale také závody pro děti či dospělé „hobby“ 
závodníky. To vše je City Triathlon Karlovy Vary, 
už řadu let pravidelně největší triatlonová událost 
v zemi. Také letos se koná na samém konci 
letních prázdnin, od 30. srpna do 2. září.

Startovní listina pro nedělní závody Světového 

poháru se zatím stále ladí, tou největší hvězdou 
letošního ročníku mají být ale stejně samotné 
Karlovy Vary. Po dlouhých čtrnácti letech se vrací 
depo na Divadelní náměstí. „Tahle myšlenka 
ve mně dozrávala poslední tři roky,“ přiznává 
Vladimír Malý za pořadatele karlovarského City 
Triathlonu.

Právě nová lokace druhého depa a cíle je nej-
větší změnou přichystanou pro druhý rok účasti 
Karlových Varů v seriálu ITU triathlon World Cup. 
Pořadatelé tak po letech opouštějí prostranství 
a zázemí hotelu Thermal. „Já osobně se na tuto 
změnu ohromně těším, protože tento prostor 
je jednak mnohem reprezentativnější, ale také 
znamená návrat na místo, kde Filip Ospalý získal 
své medaile z ME v letech 2001 a 2003. Třeba 
toto místo našim závodníků přinese také štěstí,“ 
nechal se slyšet Vladimír Malý v rozhovoru pro 
web triatlony.com.

Důvodů pro tuhle změnu je podle něj mnoho, za 
ty hlavní se však dají označit chátrající Thermal 
i plocha před ním a technické komplikace s na-
řízením ITU ke zbudování rampy do depa místo 
tradičních schodů. „Teď už nás žádné schody 
omezovat nebudou a depo při Světovém poháru 
bude průjezdné,“ dodává Malý.

Nové místo je podle něj snad nejvíc karlovarské, 
jak to jen jde. „Dovolím si i tvrdit, že s touto lokací 
můžeme hrdě soupeřit se Světovým pohárem 
v Madridu, kde je depo a cíl na prostranství 
před královským palácem. Divadelní náměstí je 
obklopeno Vřídlem a pro Karlovy Vary typickými 
budovami,“ říká Malý.

Organizace závodu bude teď sice o něco víc 
komplikovaná, protože Divadelní náměstí je z Ro-
lavy o dva kilometry dál než Thermal a dopravně 
je hůře dostupné, zato však změna pomůže 
v divácké atraktivitě, celý závod teď budou moci 
sledovat jako na dlani a reprezentativnější zázemí 
poskytne také závodníkům. Velká část včetně 
briefingu bude totiž situována do historické budo-
vy karlovarského divadla. 
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Tři závody, dva dny, jeden vítěz. 
To je King of City Downhill 2018

Otevřete své diáře a tučným velkým písmem si 
označte první srpnový víkend, protože v tomhle 
termínu chcete být na 100 procent ve Varech. Od 
pátku 3. srpna až do neděle 5. srpna se zde koná 
King of City Downhill 2018. Nový projekt na scéně 
pod křídly společnosti Mercedes-Benz |S. & W. 
Automobily zase o něco víc rozšíří původní projekt 
KV Downtownu ve svém už pátém vydání. A to tak, 
že hodně.

Začíná se už v pátek, od 22.00 hodin se budou 
v karlovarském kině Drahomíra promítát sportovní 
a zejména biková videa. „Můžete se těšit na 
Gaspiho Zam, několik editů z eventů v Česku, ale 
mimo biky vás třeba osloví lokální premiéra sur-
fového filmu Surfer, na kterém se hodně podíleli 
kluci z Freeride.cz,“ prozrazuje za pořadatele 
Martin Soukup z Pirata.cz. O lehkou afterparty se 
pak postará dj´s set.

Sobota už bude věnovaná samotným závodům. 
Ve fourcrossém King of Four se proti sobě na 
jedné trati postaví vždy čtveřice zabijáků, King 
of Whip je zas určený pro freestylery. „Z každé 
disciplíny už budou závodníci získávat body do 
celkového pořadí,“ vysvětluje Martin Soukup.

Fourcross se pojede na poloviční trati nedělního 
sjezdu, v ulicích karlovarského centra, zejména 
pak v ulici T. G. Masaryka. Whipový závod proběh-
ne večer u hlavní stage.

Ve 21.00 hodin odstartuje veřejný charitativní 
běh Fox Hunter na podporu projektu 1000 Stateč-
ných s prizemoney 10 tisíc korun pro vítěze. Po 
sportovním programu vypuknou koncerty Manu 
Destra, MC Matheuse a neskutečně dobrých The 
Wild Roots.

Neděle bude ve znamení třetího závodu minisé-
rie King of City Downhill 2018. Nejdelší a nejprudší 
městský sjezd sladil pro svůj pátý ročník svůj 
název s předešlými závody a tak se teď nově 
jmenuje Kinh of KV Downtown. „Vrátili jsme se ke 
starému konceptu trati, protáhli jsme ji a slibuje-

me ze dvou třetin pěkný downhill a v té zbývající 
asfaltový downtown,“ říká o letošním profilu trati 
Martin Soukup.

A jak se bude minisérie bodovat? Po dojetí do 
cíle se sečtou všechny tři závody a první tři závod-
níci, kteří se zúčastnili všech tří závodů, si rozdělí 
50 tisíc korun.

Kapacita závodu je omezena na 100 lidí, pořada-
telé k tomu udělí 10 divokých karet. Závodníci se 
mohou účastnit samostatně, vypsané však budou 
také závody pro tříčlenné týmy. Tady se budou 
sčítat body celého týmu ze všech disciplín. „Cenou 
bude soudek pivka pro tým,“ láká Martin Soukup 
k účasti v letošním ročníku King of City Downhill.

Etapový MTB 
závod Masiv 
míří do Varů

Čtyři lokality, čtyři 
dny, čtyři zcela rozdílné 
trasy. Masiv, unikátní 
etapový závod dvojic 
na horských kolech, 
se nezadržitelně blíží 
(12. - 15. září) a letos 
se pojede jedna z etap 

i v Karlových Varech. Účastníky čeká za celý 
závod 250 kilometrů a 7 000 výškových metrů 
a mezi jednotlivými štacemi se budou přepra-
vovat speciálně vypravenou vlakovou soupravu, 
ve které se během závodu žije. Registrace jsou 
stále otevřeny na www.masivmtbrace.cz. 

„Letošní Masiv přináší to nejlepší z premiéro-
vého ročníku, ale také spoustu novinek. Mezi ně 
patří i etapa v Karlových Varech, která sice bude 

ze všech čtyř dnů nejkratší, ale díky nastou-
paným výškovým metrům účastníky prověří ze 
všeho nejvíc,“ říká Jan Dvořák, ředitel závodu 
Masiv MTB Stage Race. 

Karlovým Varům patří třetí etapa, která se po-
jede v pátek 14. září. Start bude v centru města 
na proslulých kolonádách s průjezdem okolo 
Becherovy vily. Kopcovitá příroda v okolí města 
nabídne 40 kilometrovou trať s 1300 výškovými 
metry napříč lázeňskými stezkami Slavkovské-
ho lesa s jedinečnými výhledy na Karlovy Vary 
a okolí. Nebudou chybět vyhlídka Karla IV., kaple 
sv. Linharta, vyhlídkový altán Jelení skok nebo 
rozhledna Diana. 

Registrace na druhý ročník Masivu běží naplno, 
pryč už je skoro polovina míst a rychle se plní 
i speciální vlak vypravený přímo pro závodníky. Ti 
se s ním mohou mezi etapami nejen přepravovat 
a stravovat se v něm, ale také ve vlaku mohou 
nocovat v lůžkových či lehátkových kupé, a tím 
prožít čtyři dny a čtyři noci na kolejích.

Kompletní informace o závodě včetně registrací 
jsou k dispozici na www.masivmtbrace.cz.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technická památka postavená v letech 1903 – 1904 podle projektu Antona Möllera stojí na jižním konci Kraslic v blízkosti železniční trati. 
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