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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 9/2018 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

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.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá, Věra Bartůňková, Iva Lokvencová. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 12. září 2018.

01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
je houslista Jakub Sedláček. Pod uměleckým 
vedením koncertního mistra KSO odehraje Komorní 
orchestr Karlovarských symfoniků 9. září na Mlýnské 
kolonádě kolonádní koncert s Dvořákovými díly jako 
předzvěst jubilejního 60. ročníku festivalu Dvořákův 
karlovarský podzim.

05 VARY ZÁŘÍ 2018 ANEB 100 LET POCITŮ
Nejzajímavější současné technologie v kombinaci 
s neopakovatelnou architekturou lázeňského města 
znovu nabídne Festival světla, 3. ročník připomene 
100letou historii Československa. 

09 ALŽBĚTINY LÁZNĚ V BODU ZLOMU
Poslední původní karlovarské lázně, které fungují 
a jsou ve veřejném vlastnictví, se nacházejí v bodu 
zlomu. Koncesní smlouva má Alžbětiným lázním 
zajistit kompletní rekonstrukci a následný 25letý 
provoz jako tradičního lázeňského provozu a zároveň 
atraktivního termálního parku.

10 KAM KV° - PROČ TU JSME
Kancelář architektury města Karlovy Vary funguje 
od 1. března 2018. Ředitel Petr Kropp už vyřešil 
personální obsazení kanceláře a technické vybavení 

našeho nového působiště a nově poskládaný tým 
se může pustit do řešení problémů v architektuře 
a urbanismu města.

22 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Johann Wolfgang von Goethe a Čechy. Vztah, který se 
stal námětem desítek literárních prací a který zane-
chal ve zdejší krajině  řadu památek na pobyt tohoto 
krále básníků, učence a především člověka milujícího 
život. Goethovy karlovarské lázeňské pobyty připomí-
ná především pět památných domů, v nichž během 
léčby bydlel. Pojďte se s nimi blíže seznámit.

23 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Do města míří milovníci folkloru, tanečníci a mu-
zikanti z celého světa. 23. ročník Karlovarského 
folklorního festivalu přivítá ve druhém záříjovém týd-
nu od úterý 4. září do neděle 9. září dvanáct souborů 
z Česka i zahraničí.

28 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
Blíží se jeden z nejnabitějších sportovních víkendů, 
jaké Česko letos zažije! Od 31. srpna do 2. září bu-
dou Karlovy Vary žít plaváním, cyklistikou a během. 
Na programu City Triathlonu Karlovy Vary jsou závody 
profesionálů, amatérů, dětí, rodin i kulturní program.
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• STALO SE / STANE SE

NÁMĚSTÍ VÁCLAVA ŘEZÁČE SE REKONSTRUUJE
V Drahovicích byla zahájena rekonstrukce náměstí 
Václava Řezáče. Vozovku a chodníky úseku od křižo-
vatky s Vítěznou ulicí čeká kompletní renovace, nově 
zde bude vybudován přechod pro chodce a několik 
parkovacích stání. Úpravou projdou i okolní plochy 
a přístupová schodiště. 

ULICE CHLADILY I KROPÍCÍ VOZY
Během červencových a srpnových veder zajistilo 
město skrápění komunikací. Zchlazení ulic, zvýšení 
vlhkosti vzduchu a očista od jemného prachu v ovzdu-
ší probíhala dvakrát denně, zejména v nejzatíženěj-
ších ulicích obchodně správního centra, v ulicích 
Sokolovská, Na Vyhlídce a v dalších lokalitách. 
Kropení probíhalo i na pěší zóně.

HORNÍ NÁDRAŽÍ. STARÁ LÁVKA DOSLOUŽILA
Stará lávka z Horního nádraží na Růžový vrch 
definitivně dosloužila. Díky otevření nově budované 
lávky již v průběhu dokončovacích prací mohla být 
dosluhující spojnice definitivně uzavřena a postupně 
demontována. Stavební práce se postupně přesunou 
do přednádražního prostoru, který město kompletně 
zrevitalizuje.

VZPOMÍNKA NA T. G. MASARYKA
V pátek 14. září ve 14 hodin se uskuteční pietní 
shromáždění u příležitosti výročí úmrtí prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 
Vzpomínkové setkání proběhne u sochy TGM na 
stejnojmenné karlovarské třídě.

ZASTUPITELSTVO SE SEJDE PO PRÁZDNINÁCH
Ihned po prázdninách se sejde městské zastupitel-
stvo. Jednání v sále Lidového domu ve Staré Roli 
proběhne v úterý 4. září od půl deváté ráno. Zasedání 
zastupitelů je přístupné veřejnosti a je možné ho 
sledovat na místě nebo v přímém on-line přenosu na 
webových stránkách magistrátu.

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD
Ministerstvo zemědělství ČR žádá veřejnost o součin-
nost při dotazníkovém šetření týkajícím se "Plánování 
v oblasti vod". Vyplnění dotazníku (prolink najdete na 
webu mmkv.cz) zabere max. 5 minut. Výsledky těchto 
dotazníků pomohou ke zjištění názorů a postojů, které 
zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. 
Termín k vyplnění dotazníku je 10. září 2019. Za 
vstřícnost a vyplnění dotazníku děkuje Ústav země-
dělské ekonomiky a informací.

TŘÍDÍTE ODPAD?
Vyzvedněte si sadu tašek  pro pohodlnou separaci 
plastů, papíru a skla v domácnosti. K dispozici jsou 
zdarma na infopultu magistrátu města v Moskevské 
ulici. Zájemci si mohou vybrat ze dvou velikostí o ob-
jemu 25 nebo 45 litrů. Tašky jsou vyrobeny z pevného 
a odolného materiálu, jsou omyvatelné a je možné 
je spojit suchým zipem. Na rubové straně obsahují 
informace o správném třídění odpadů.

KONCERT OD JAKUBA
V pátek 20.července se pod Chebským mostem 
odehrála charitativní akce. Mladík, který je vděčný za 
pomoc a podporu, které se mu dostává od tragické 
autonehody v roce 2002, chtěl poslat „vlnu dobra“ 
dál a pomoci někomu potřebnému. Oslovil přátele 
hudebníky (Xavier Baumaxa, Jamie Marshall, Plesnivý 
fazole…), DivadloLo, sponzory a magistrát města 
Karlovy Vary a podařilo se mu uspořádat událost na 
níž by se dala pozitivní energie krájet. Nejenže se 
všichni báječně pobavili, ještě se podařilo vybrat přes 
55 tisíc pro dvě dívenky, kterým osud nepřál.

VANČUROVA BUDE V NOVÉM
Nových autobusových zastávek a zrekonstruovaných 
chodníků se dočkají obyvatelé Vančurovy ulice. Po 
dobu stavebních prací bude částečně omezen průjezd 
a pohyb chodců v této ulici mezi čtvrtěmi Stará Role 
a Rosnice. Provoz bude sveden do jednoho jízdního 
pruhu a řízen semafory, chodcům bude k dispozici 
provizorně vybudovaný náhradní chodník.
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Vary září 2018. Nejzajímavější současné techno-
logie v kombinaci s neopakovatelnou architek-
turou lázeňského města znovu nabídne Festival 
světla a také jeho 3. ročník diváky zaručeně 
zaujme i pobaví. O čem to letos bude? Jen napo-
víme. V rámci 100 leté historie Československa 
lidé zažívali nejrůznější pocity zmaru, radosti, 
nesvobody, strachu a letošní ročník Festivalu 
světla chce návštěvníkům připomenout pocity, 
které lidé prožívali v minulosti. Víc zjistíte až na 
vlastní oči. Přijďte se v pátek 7. a sobotu 8. září 
přesvědčit, jak letos Vary září!

Vary září 2018 aneb 100let pocitů
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GENERÁLNÍ PARTNEŘI | GENERAL PARTNERS

HLAVNÍ PARTNEŘI | MAIN PARTNERS

REALIZAČNÍ SPOLEČNOST | IMPLEMENTATION COMPANY

© Přispěvatelé OpenStreetMap
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1 ALŽBĚTINY LÁZNĚ

2 HOTEL THERMAL
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VARY°ZÁŘÍ
 SHINING VARY°

festival světla | festival of light

7.–8. 9. 2018 | 21.00–24.00
Karlovy Vary

varyzari.karlovyvary.cz

PARTNEŘI | PARTNERS

7. 9. a 8. 9. | 21.00–24.00
01 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Překvapení
Multižánrová soutěžní lokace prezentující široké 
veřejnosti videomappingovou soutěž.
VIDEOMAPPING
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

02 HOTEL THERMAL
Očekávání
Několik set žárovek mapujících nejdůležitější 
milníky posledních sto let. Milníky, jež byly plny 
nadějí a očekávání.
LIGHTMAPPING
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

03 DVOŘÁKOVY SADY
Uvolnění
Abstraktní monochromatická projekce přechá-
zející ke konkrétním geometrickým tvarům. UV 
TUNEL A TREEMAPPPING
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

04 SADOVÁ KOLONÁDA
Bezpečí
Labyrint - interaktivní UV síť asociující pocit 
bezpečí.
UV TUNEL
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

05 MLÝNSKÁ KOLONÁDA
Radost
Kroky radosti mezi duhovými paprsky. Tak banální 
věci, jakými jsou světlo a stín, rozehrají hru plnou 
klamu a iluzí.
BEAMS SHOW
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

06 CHRÁM SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Štěstí
Zcela unikátní live videomapping francouzské 
umělkyně hrající si s pozitivním pocitem štěstí 
přímo před zraky diváků.
LIVE MAPPING
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

07 DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ
Naděje
Palpitující srdce jako nezaměnitelný symbol 
naděje.
TEPAJÍCÍ SRDCE
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

08 GRANDHOTEL PUPP
100 let pocitů
Velkoplošný videomapping á la „století pocitů“.
HISTORICKÝ VIDEOMAPPING
ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2018 | 21:00 - 00:00

Program hudební produkce pro festival světel   |   7. a 8. září 2018

Pátek 7/9 19:00 - 24:00
19:00 - 21:00
Dj Silent Cut - Spa meditation - Lázeňské podvečerní preludium
21:00 - 23:00
DRY BAND - Jazz / Soul Fusion
Kapela Dry band funguje v ustálené sestavě už téměř dva roky. Jak už název skupiny napovídá, frontmanem 
není nikdo jiný, než Dan Suchý, zpěvák a multiinstrumentalista, který se mimo pestrou autorskou tvorbu může 
pochlubit také spoluprací s předními českými i zahraničními muzikanty. Náš repertoár tvoří převážně jazzové 
a soulové populární americké písně. Za krátkou dobu fungování se nám podařilo účastnit se spousty zajíma-
vých akcí a v současné době se naše ambice upínají k vydání prvního alba.
23:00 - 24:00
Silent Cut - Spa Lullaby - Ukolébavka pro lázeňské město. Výběr ambientních a filmových melodií
Sobota 8/9 19:00 - 24:00
19:00 - 20:30
Red Hot Chilli Pepper revival
Karlovarská reinkarnace legendární californské formace a její největší hity.
20:30 - 21:30
Dj Oh+D - Karlovarská nová krev na poli djingu představí svou klidnější tvář.
21:30 - 23:00
Crossroad Brothers - Bluesové pohlazení od bratrů, kteří na křižovatce prodali duši ďáblu za vrchovatou porci 
talentu.
23:00 - 24:00
Dj Oh+D - Chill out selection - Oh+D a jeho soundtrack na cestu do říše snů.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Otevřená správa města
Veřejnost má možnost sledovat jednání zastupitel-
stva v přímém přenosu, je možné shlédnout videozá-
znamy minulých jednání. Usnesení zastupitelstva 
a rady obsahují jmenovitá hlasování k jednotlivým 
bodům. Město pořádá pro občany pravidelná dis-
kusní fóra v jednotlivých částech města, včetně fóra 
celoměstského, ze kterého každoročně vychází 10P 
– deset nejzávažnějších problémů identifikovaných 
občany, které se město zavazuje řešit. Oblibě mezi 
mladou generací se těší Studentský parlament, stálý 
zájem ze strany občanů je o primátorské dny spoje-
né s bezplatnou právní poradnou pro občany města. 
Organizujeme diskusní platformu ECHO KV, kde jsou 
řešena zásadní rozvojová městská témata. Založili 
jsme, jako třetí město v republice po Praze a Brnu,  
Kancelář architektury města (KAM KV), mezi jejíž 
hlavní úkoly patří péče o architekturu a urbanismus, 
udržitelný rozvoj města, kultivace veřejného prostoru 
a komunikace s veřejností právě v zásadních rozvo-
jových aktivitách města.
Občané mají snadnou možnost jak sdělit své 
podněty přes webovou aplikaci Závady a nedostatky 
na stránkách města. Ta umožňuje bezprostředně 
reagovat na oznámení o nepořádku, poškození 
komunikací, mobiliáře města atd. Webové stránky 
města a Dopravního podniku doznaly v nedávné 
době grafických změn, zvýšení přehlednosti a no-
vých funkcí.
Zadáváme veřejné zakázky otevřeně, podle 
schválených zásad, které jsou výrazně přísnější 
než zákon o zadávání veřejných zakázek.  Zakázky, 
včetně těch malého rozsahu,  jsou dokumentovány 
od počátku až po uzavření smlouvy na webu města 
v sekci Veřejné zakázky, systém automaticky obesílá 
registrované firmy informacemi o vypisovaných 
zakázkách. 

Rozvoj města
Hlavním rozvojovým dokumentem pro území města 
je samozřejmě územní plán, jehož zpracování a ze-
jména projednání je procesem velmi komplikova-
ným. Bylo třeba vypořádat mnohdy protichůdné zá-
jmy města, státních institucí a soukromých vlastníků 
pozemků. Proto schvalování územního plánu nabralo 
zpoždění, daleko větší, než bychom si na počátku 
dokázali představit. V současné chvíli jsme však 
před veřejným projednáním, jednou z posledních fází 
schvalování nového územního plánu, s předpokla-
dem schválení do poloviny roku 2019.
Město také aktualizuje svou StrategiiKV (Stra-
tegický plán udržitelného rozvoje města), tak, 
aby byla moderní, reagovala na aktuální potřeby 
města a definovala, jak se má město rozvíjet a jak 
jednotlivých rozvojových cílů dosáhnout. Město také 
v tomto roce zpracovává Generel dopravy, který řeší 
celkovou organizaci dopravy v Karlových Varech, 
tolik problematické parkování a udržitelný rozvoj 
všech módů dopravy, tedy nejen automobilovou, ale 

také železniční, cyklistickou a pěší.
V souvislosti s cyklodopravou je připravena, podle 
zpracovaného Cyklogenerelu, výstavba nových 
cyklotras tak, aby se doprava na kole stala běžnou 
součástí městského života i přes složitou morfologii 
města. Proto je také připraven pilotní provoz sdílení 
kol (Bikesharingu), kde si na některém ze 20 stano-
višť kolo za symbolický poplatek půjčím, jedu kam 
potřebuji a v cílovém bodě ho zase vrátím.

Lázeňství a cestovní ruch
Podstatou místní ekonomiky, a vlastně i samotným 
důvodem vzniku města jsou historicky lázeňství 
a cestovní ruch. Výborně funguje Infocentrum města, 
které je servisní organizací pro návštěvníky i pro 
marketing města na světových trzích. Zájem roste 
o novou turistickou Karlovy Vary Card, která návštěv-
níkům dává mnoho možností, jak za ekonomicky 
výhodných podmínek navštívit a využít řadu nejen 
karlovarských atrakcí.
Město se soustředilo na ochranu lázeňského území 
proti vlivům, která s sebou nesou negativní rizika, 
zejména významnou regulací dopravy.
Město podrobně zmapovalo objekty v městské 
památkové zóně a přepracovalo program její 
regenerace. Zároveň byla památková zóna povýšena 
na městskou památkovou rezervaci. To jsou nutné 
kroky pro budoucí zápis na seznam Světového 
dědictví UNESCO. Karlovy Vary jsou lídrem skupiny 
11 významných evropských lázní, které usilují 
o zápis společně, jako doklad světově ojedinělého 
fenoménu evropského lázeňství, které si po celou 
historii až dodnes udrželo léčebnou funkci a zároveň 
dalo vzniknout místům s jedinečnou architekturou, 
urbanistikou, technickou infrastrukturou a spole-
čenským statutem. Dokumentace je dokončena pro 
předání Centru světového dědictví do Paříže v září 
tohoto roku. 
Město investuje také do technických lázeňských 
zařízení, technologie jímání karlovarských pramenů, 
jejich distribuce do lázeňských zařízení, řeší nové 
pojetí rozsáhlého území v okolí Vřídla připravovanou 
architektonickou soutěží. Je připraven koncesní 
projekt na záchranu Alžbětiných lázní ve spoluráci 
se strategickým investorem tak, aby byl současný 
objekt zrekonstruován, sloužil svému původnímu 
lázeňskému účelu a byl rozšířen o veřejně přístupný 
termální park.
Pozornost věnujeme také našim lázeňským lesům, 
které dnes nabízejí řadu atrakcí jak pro obyvatele 
tak návštěvníky. Jsou rekonstruovány stezky, altány, 
rozhledny a vyhlídky, památná místa (Belle-
vue, Maierův gloriet, Dorothein altán, Schillerův 
památník, vyhlídka Karla IV.). Probíhá rekonstrukce 
historické stavby Goethovy vyhlídka z evropských 
zdrojů, která bude nabízet nejen krásné výhledy na 
Karlovy Vary, ale okolní prostranství řadu atrakcí pro 
volný čas.
Připravena je rekonstrukce Zámecké věže včetně 

tajuplného sklepení jako další karlovarské ikony 
spojené se samotným vznikem města.

Využití dotací
Pro Karlovy Vary a přilehlé okolí je v programovacím 
období 2014-2020 rezervováno z evropských zdrojů 
pro námi zpracovaný a státem schválený Integro-
vaný plán rozvoje území (IPRÚ) 1,3 mld. Kč. Tato 
částka slouží k financování projektů žadatelů z ve-
řejné i soukromé sféry v celém území v oblastech, 
které lze stručně pojmenovat jako doprava, památky, 
školy, energetické úspory a sociální sféra.
Předkladatelem je také Město Karlovy Vary a v sou-
časné době již běží, nebo jsou připraveny projekty 
z uvedených oblastí:
Doprava: obnova vozového parku MHD, inteligentní 
zastávky s informacemi pro cestující v reálném čase, 
odbavení cestujících prostřednictví Karlovarské karty 
či kreditních karet, úprava přednádražního prostoru 
a terminálu na Horním nádraží, poslední úsek 
cyklostezky z města na Svatošské skály Dvorský – 
Doubský most a další úseky cyklotras po městě.
Památky:  rekonstrukce střechy a fasády Městské-
ho divadla, zmíněná Goethova vyhlídka, Mlýnská 
kolonáda, Sadová kolonáda
Školy:  vybudování odborných učeben a bezbariéro-
vých přístupů v řadě karlovarských základních škol, 
rekonstrukce školských budov a jejich zateplování.
Sociální sféra: projekt na podporu rodin ve svízelné 
sociální situaci, využití veřejně prospěšných prací 
(zejména při úklidu města), asistenti prevence 
kriminality na městských ubytovnách, příprava 
komunitního centra ve Staré Roli.
Dalšími projekty, které čerpají evropskou podporu je 
oblast informačních technologií - rozšiřování met-
ropolitní datové sítě, propojení všech škol, zajištění 
kybernetické bezpečnosti. využíváme také dotačních 
zdrojů na regeneraci našich památek, kompletně 
byla zrekonstruována Tržní kolonáda.
Přestože v letech 2014-2016 byl předěl mezi 
programovým obdobím financování z EU, čerpali 
jsme v celém období dotační podporu na úrovni 
400 mil. Kč.

Technická správa města, investice 
a rekonstrukce
Město opravilo řadu svých komunikací (byť zde stále 
máme ještě mnoho práce), v posledních čtyřech 
letech  bezmála 150 úseků po celém městě. Byly re-
konstruovány mostní tělesa – nová lávka přes Horní 
nádraží, přemostění Sedlecké ulice, Chodovského 
potoka, průtahu I/6 do Bohatic, je připravena rekon-
strukce Dvorského mostu. Byla dokončena kruhová 
křižovatka Stará Kysibelská – Blahoslavova, který 
zvýšila bezpečnost školáků z přilehlé školy. Nový 
povrch získalo Divadelní náměstí, ulice Buchenwald-
ská, Chelčického, U Podjezdu, Zámecký vrch, Vřídel-
ní a další, probíhá rekonstrukce náměstí  V. Řezáče, 
rekonstrukcí proběhne také velmi vytížená Horova 
ulice. Byly zřízeny nové přechody v místech, kde 
je veřejnost požadovala – na Moskevské a Lidické 
ulici, na Staré pražské.
Zásadní investicí města je rozšíření Domova pro 

Rekapitulace uplynulých čtyř let vedení města
Stejně jako v minulém volebním období shrnuji čtyři roky práce, jak se nám dařilo v jednotlivých 
oblastech správy města plnit naše záměry, co zůstává výzvou i pro další období a kde se naše 
očekávání nenaplnila.
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seniory ve Staré roli, které na podzim přivítá své 
obyvatele.
Postupně proběhla výměna světelných signalizací 
na všech důležitých křižovatkách, které je možné 
ovládat dálkově z dispečinku a řídit tak organizaci 
dopravy (MHD, složky integrovaného záchranného 
systému).
Pro potřeby obyvatel jsou poskytovány bezplatně 
nádoby na bioodpad, byl otevřen nový sběrný dvůr 
ve Staré Roli, město se na přání občanů vrátilo k při-
stavování velkoobjemových kontejnerů na rozměrný 
odpad z domácností. Fungují inteligentní odpadové 
nádoby v centru města, které samy v sobě obsah 
lisují a avizují dispečinku, že jsou plné. Šetří tak 
frekvenci vývozů a jsou tak šetrné jak k financování, 
tak k prostředí v centru města.
Byla stanovena zřetelná pravidla pro stanoviště 
taxislužby a kočárové dopravy.
Po letech vyjednávání se zlikvidovala většina garáží 
v Jahodové ulici. Lokalita bude do budoucna určena 
pro výrobu a služby. 
Byla uvedena do provozu nová, v ČR unikátní, 
technologie úpravy vody ultrafiltrací, která zajišťuje 
vysoce kvalitní pitnou vodu za jednu z nejnižších cen 
v republice pro celé Vodohospodářské sdružení obcí, 
jehož je město významným a největším členem.

Podpora kultury, sportu, společenského dění 
a volnočasových aktivit
K významným karlovarským akcím typu MFF, 
Folklórního festivalu, Tourfilmu či Karlovarského 
karnevalu přibyl Karlovarský půlamaraton se zlatou 
známkou kvality atletické federace, Festival světla 
lákající první víkend v září do Karlových Varů desítky 
tisíc lidí, Světový pohár v triatlonu, sjezd horských 
kol KV Downtown a řada dalších atraktivních akcí 
pro obyvatele a návštěvníky.
Intenzivně jsme předloni během celého roku 
oslavovali rozmanitými akcemi 700 let od narození 
zakladatele města Karla IV., stejně jako se letos 
věnujeme výročí 100 let samostatného státu.
Karlovarskému symfonickému orchestru roste 
prestiž a renomé, nejn v rámci republiky, pořádá 
atraktivní multižánrové projekty, stal se orchestrem 
pro celou rodinu, se stále se zvyšujícím zájmem 
posluchačů.
Městské divadlo za podpory města pokračuje ve 
vlastních divadelních projektech, nově ve spoluráci 
se Západočeským divadlem v Chebu, uvádí před-
stavení z přednich českých divadelních scén, velké 
oblibě se těší již tradiční podzimní festival Best Fest.
 V každém roce je zachována podpora sportovním, 
kulturním a volnočasovým aktivitám ve městě, 
důležitým festivalům, soutěžím a akcím. Městu se 
podařilo získat do vlastnictví Atletický stadion, kde 
jsme nově vybavili jednotlivá sportoviště a jeho pro-
pojením se sportovišti KV Areny tak vznikl komplexní 
areál pro široké využití sportovní veřejností, kluby 
a je vhodný pro pořádání sportovních kempů klubů 
z rozličných sportovních odvětví.
Vznikla nová workoutová hřiště ve Staré roli a v Dra-
hovicích, sportovní areál Slavie získal nový travnatý 
povrch, postupně se opravuje tamní sportovní hala, 
získaly jsme tribunu do vlastnictví města. Slavie má 
ambici být republikovým střediskem pro výchovu 
fotbalových talentů.

Město pokračuje v tradici Farmářských trhů, které 
pravidelně nabízejí čerstvé domácí produkty míst-
ních i přespolních pěstitelů a zemědělců. 
Rozvíjí se volnočasový areál Rolava, v současnosti 
řadou nových herních prvků a výstavbou nového 
občerstvení Café Rolava, připravuje se rozšíření 
parkoviště a sportovišť podle zpracované rozvojové 
studie. Stále rostoucí popularitě se těší také lokalita 
Sv. Linhart včetně přilehlých obor s daňky, jeleny 
a divočáky. Lanovému centru v této lokalitě přibyly 
další okruhy včetně adrenalinových lanovek.
Po umístění lavičky Václava Havla do krásného 
parku Karla IV. naproti Císařským lázním, přibyl 
v letošním roce v těsném sousedství symbolicky 
také strom Olgy Havlové.
Vstřícným přístupem Města došlo k dohodě s Karlo-
varským krajem o převodu ZUŠ A. Dvořáka a Domu 
dětí a mládeže na Město Karlovy Vary, včetně 
tradičního dětského tábora na Vladaři. Zde již letos 
proběhla tolik potřebná stavba nové víceúčelové 
budovy pro zázemí tábora a funkční je i nový vrt 
zajišťující dostatek kvalitní pitné vody.

Čistota, bezpečnost, vzdělávání a služby
Město v široké míře spolupracuje s pracovníky ve-
řejně prospěšných prací, díky tomu se daří udržovat 
čistotu města na nadstandardní úrovni. Nulová 
tolerance černým skládkám funguje díky široké 
spolupráci – od Městské policie přes technické 
organizace města až po operativně vyhodnocované 
podněty občanů. 
Městská policie posílila a modernizovala městský 
kamerový systém, což je velmi účinný nástroj při 
kontrole veřejného pořádku a zachování pocitu 
bezpečí na území města. Pořádek na městských 
ubytovnách a v jejich okolí pomáhají zajistit přímo 
na místě pracující sociální pracovníci a asistenti pre-
vence kriminality, pokračují další ročníky oblíbené 
Senior akademie.
Centrum zdraví a bezpečí, vzdělávající mladou ge-
neraci jak čelit životním rizkům a krizovým situacím, 
má na dva roky dopředu zamluvenou kapacitu a stal 
se vysoce hodnocenným referenčním projektem 
v rámci ČR.
Do města vstoupila Vysoká škola finanční a správní 

zajišťující vysokoškolské bakalářské a magisterské 
studium. V letním semestru v Karlových Varech 
probíhala praktická výuka studentů fyzioterapie 3. 
lékařské faktulty Univerzity Karlovy. Prezenční studi-
um fyzioterapie v nadcházejícím akademickém roce 
však nezačne vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči 
nesložili v dostatečném počtu přijímací zkoušky. 
Karlovarskou kartu používá bezmála 30 tisíc lidí, 
časové kupóny je možné dobíjet přes bankomat, 
slouží také jako elektronická peněženka, lze s ní 
jezdit v MHD v Plzni a M. Lázních. Kreditní kartou je 
možné platit jak v autobusech MHD, tak u parkova-
cích automatů. Na podzim bude spuštěna aplikace 
pro platbu vjezdu do lázeňského území.

Co zůstává pro město výzvou 
do blízké budoucnosti
Jestliže je lázeňské území historickým centrem 
města, současné geografické centrum města tvoří 
paradoxně opuštěné továrny a areály. I díky spo-
jeneckému bombardování na konci druhé světové 
války vznikla v okolí Ohře „zóna nikoho“, jizva mezi 
dříve organicky srůstajícími částmi města Rybáře 
a Tuhnice. Jde o území bývalého technického zázemí 
Dolního nádraží, bývalého pivovaru, Solivárny, okolí 
Tržnice, Horního nádraží, břehů Ohře, meandru 
a Staré Vodárny. Jde o jeden z prioritních úkolů, jak 
s tímto územím naložit, aby se stalo plnohodnotnou 
součástí obchodně-správního centra města. 
Císařské lázně čekají na rekonstrukci a snahou 
města je umístění plnohodnotného koncertního sálu 
do této národní kulturní památky. Jsme připravení 
na celkovou rekonstrukci přednádražního prostoru 
na Horním nádraží, která může začít po doknčení 
úprav kolejiště a nádraží samotného. Do první etapy 
rekonstrukce je připravena také Moravská ulice ús-
tíci u chrámu Sv. Máří. Před realizací je rekonstrukce 
městského objektu v Komenského ulici na prostupné 
bydlení, projekt se zpracovává na rekonstrukci 
objektu Drahomíra, kde vzniknou byty různých veli-
kostí pro nájemní bydlení. Připravujeme komplexní 
rekonstrukci Atletického stadionu. Pozornost si 
zaslouží karlovarská Hvězdárna, jejíž přestavba je 
nevyhnutelná, proto je zpracována studie na objekt 
odpovídající parametrům 21. století.

Foto: Ryszard Walica
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Krematorium se neruší
Krematorium v Karlových Varech se neruší. 

Nadále poskytuje možnost obřadu a rozloučení 
se zesnulými a další služby. Nebude zde pouze 
obnoveno zpopelňování zesnulých přerušené 
před několika měsíci.

V minulém roce, v souvislosti s dosluhující 20 
let starou kremační pecí, se město rozhodovalo, 
zda stávající pec opravit, zda pořídit novou, nebo 
zda využívat externí službu, stejně jako polovina 
všech statutárních měst v ČR. Krematorium bylo 
postaveno ve 30. letech minulého století, tehdy 
na okraji města, mimo jakoukoliv zástavbu. Dnes 
je toto místo v širším centru města, v intenzivní 
zástavbě, trvale poškozující obyvatele na sídlišti 
Růžový vrch a v Rybářích. „Celých osm let se 
pravidelně setkávám s negativními názory ze 
strany obyvatel těchto lokalit na kremaci a její 
vliv na okolí," říká primátor města Petr Kulhánek.

Během zvažování uvedených variant byl nasta-
ven prozatímní systém využití externí služby kre-
matoria Hrušovany. Toto moderní krematorium 
mimo intenzivní zástavbu obsluhuje široké území 
nejen v ČR, ale i v sousedním Německu. Ukázalo 
se, že takto nastavený systém funguje a ani 
po řadě měsíců k němu nebylo z žádné strany 
významných výhrad. Zcela jistě jde o problema-
tiku velmi citlivou, současně poskytovaná služba 
se však od té dřívější neliší jinak, než převozem 

do Hrušovan a zpět, cenová úroveň zůstává za-
chována a zároveň jde o zcela zavedený a běžný 
systém v rámci republiky. Možnost obřadu a roz-
loučení se zesnulým v obřadní síni, vše probíhá 
standardně jako ve všech ostatních městech, 
z nichž drtivá většina krematorium nemá. 

Ve chvíli, kdy byla na jedné straně varianta 
investičně velmi náročná, s negativním vlivem 
na městské okolí, a na druhé straně fungující 
systém ve stejné kvalitě poskytované externí 
služby s garancí dalšího fungování i do vzdá-
lenější budoucnosti, padlo z pohledu vedení 
města logické a zcela konsensuální rozhodnutí 
kremační pec na Růžový vrch nevracet a nechat 
fungovat stávající službu. 

Primátor dodává: "Na jednání s paní hejt-
mankou nepadla ani zmínka o nabídce kraje 
k převzetí krematoria, jak se objevilo v tisku. 
Na tomto jednání jsem navrhoval, že pokud je 
Karlovarský kraj názoru, že v na jeho území má 
být krematorium, nechť je to aktivita kraje, nechť 
je nové krematorium umístěno ve vytipované 
bezproblémové lokalitě s tím, že Karlovy Vary 
- a předpokládám, že i další sídla v regionu - 
budou na tomto záměru ochotně spolupracovat. 
V tomto duchu také Rada města přijala usnesení, 
kterým konstatuje připravenost jednat na toto 
téma s Karlovarským krajem."

PROGRAM LETOŠNÍHO ROČNÍKU 
sobota 15. září  
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ 
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ekofarma Kozodoj, Rolavská 56, Stará Role
od 13:30 do 18:00 hod.  
občerstvení, regionální dobroty
od 13:30 komentovaná prohlídka ekofarmy 
  Kozodoj a jejich zvířat
od 14:30 výrobky z ovčí vlny
od 15:30 přírodní dílnička
od 16:30 workshop o zdravém životním stylu 
  s fyzioterapeutkou

středa 19. září  
SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU
multifunkční hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25
od 17:30 zábavné sportování pro rodiče s dětmi 
 v tradičních i netradičních disciplínách
  více na: zskonecna.webnode.cz 
  vstup zdarma 

pátek 21. září 2018  
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ  
Svět záchranářů, Západní ulice – v areálu KV 
Areny v Tuhnicích
od 13:00 do 17:00 hod.  
odpoledne ve Světě záchranářů – dopravní hřiště, 
kola, koloběžky, šlapací káry a naučná stezka 
s odměnou, vstup zdarma
sobota 22. září 2018
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 

– MHD PO CELÝ DEN ZDARMA!   
od 00:01 do 23:59 hod.   

neděle 23. září 2018  
PODZIMNÍ CYKLOJÍZDA
náměstí Dr. Milady Horákové, sraz v parku - 
v 16:30 hod. hromadný odjezd
od 16:30 do 17:30 hod.  
cyklojízda pro rodiče s dětmi po trase: náměstí 
Dr. Milady Horákové -  Moskevská - T. G. Masary-
ka – nábřeží Osvobození – Varšavská – Chebský 
most – Sokolovská – cyklostezka Ohře (nájezd 
u okružní křižovatky u Katastrálního úřadu) - 
Otův most – Meandr Ohře – Svět záchranářů
Svět záchranářů, Západní ulice – v areálu KV 
Areny v Tuhnicích
od 17:30 do 19:00 hod. 
program pro děti – dopravní hřiště
pohádka pro dospělé – otočný simulátor 

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.mmkv.cz.

Evropský 
týden 
mobility
V polovině září proběhne v Karlových Varech 
tradiční kampaň „Evropský týden mobility“, která 
má prezentovat alternativy udržitelné mobility. 
Tématem 11. ročníku je slogan „Kombinuj a jeď!“ 
Město ve spolupráci s nejrůznějšími partnery 
připravuje pestrý doprovodný program pro školy 
i veřejnost. V rámci Evropského dne bez aut bude 
v sobotu 22. září karlovarská MHD pro všechny 
cestující zdarma. 

Vysloužilý přístroj 
jako vstupenka na 
lanové centrum

Přijďte se protáhnout a zažít trochu adrenalinu 
v Přírodním lanovém centru sv. Linhart. Jako 
vstupenka vám poslouží vysloužilý telefon, foťák 
nebo třeba rychlovarná konvice. O víkendu 15. 
a 16. září vždy od 12 do 14 hodin získá volnou 
vstupenku do lanového parku každý, kdo přinese 
jakýkoliv drobný elektropřístroj. Za drobné 
elektro do velikosti mobilního telefonu či foťáku 
získáte vstupenku na dětský nebo junior okruh, 
za přístroje do velikosti rychlovarné konvice, 
toasteru nebo notebooku obdržíte vstupenku na 
střední nebo velkou trasu.

Akci, která má podpořit zpětný odběr nevyu-
žívaného a vysloužilého elektrozařízení, pořádá 
město ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy 
Vary a společností ASEKOL.
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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Rodina, přátelé i bývalí kolegové se dne 3. srpna 
rozloučili v obřadní síni karlovarského krematoria 
s MUDr. Miroslavem  Taušem. Narodil se 5. dubna 
1929 ve Štichově u Domažlic. Dětství a mládí 
prožil v Rokycanech. Po vystudování Lékařské 
fakulty v Plzni pracoval v Kraslicích a v Marián-
ských Lázních. Dlouhá léta působil jako primář 
urologického oddělení nemocnice v Karlových 
Varech. Svoji práci miloval a získala v jeho rukách 
nové rozměry. Dělal vše, aby ji plnil co nejlépe. Na 
někoho mohl působit přísně, ale ve skutečnosti to 
byl laskavý a citlivý člověk, se smyslem pro humor. 
Byl velmi aktivní, měl mnoho zájmů. Volný čas rád 
trávil ve společnosti, sportoval, věnoval se práci na 
zahradě a v dílně. Byl vášnivým hráčem mariáše, 
miloval cestování a jeho kuchařské umění každý 
obdivoval. Doktor Miroslav Tauš opustil tento svět. 
Zůstane navždy v paměti nejen svých blízkých, ale 
tisíců pacientů, o jejichž zdraví pečoval. Čest jeho 
památce!
 PhDr. Zdeněk Musil

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU / LIDÉ 

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

3.9. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 
spodní část

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

4.9. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová

5.9. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská

 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

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

7.9. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

10.9. 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 

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

12.9. 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

13.9. Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace 
U kaštanu, 

14.9. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá

17.9. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, 
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká

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

18.9. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská

19.9. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná

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

20.9. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

21.9. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská 

24.9. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, 
Fričova, Kamenického

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

25.9.  Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
26.9.  Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, 

Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), 
Krušnohorská u domu č.2, Čankovská (velké parkoviště 
u křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před 
Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato 
u Horního nádraží

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

27.9.  Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská 

 Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými 
domy

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

Využijte přednostního práva, 
kompostéry si můžete stále 
půjčit zdarma

Obyvatelé Karlových Varů, kteří v anketním 
průzkumu na jaře loňského roku projevili zájem 
o domácí kompostéry, mohou stále ještě využít 
přednostního práva k bezplatné výpůjčce. K dispo-
zici jsou zařízení tří velikostí, která obyvatelé města 
získají do bezplatné výpůjčky do 31. 12. 2023. Ná-
sledně kompostéry přejdou do vlastnictví uživatelů.

Město vyzývá zaregistrované zájemce o kompo-
stéry, aby se dostavili k podpisu smlouvy a násled-
nému převzetí zařízení, případně, pokud již zájem 
nemají, aby tuto informaci sdělili úřadu. Volné 
kompostéry pak budou nabídnuty k využití dalším 
zájemcům.

K převzetí kompostéru je potřeba dostavit se 
na odbor technický (budova magistrátu města 

v Moskevské ulici) a podepsat smlouvu o výpůjčce. 
Do smlouvy je nutné uvést číslo parcely, na které 
bude kompostér umístěn. V případě, že je pozemek 
v pronájmu, nebo je více majitelů, je nutný souhlas 
všech majitelů pozemku. Smlouvu je možné uzavřít 
každé pondělí  a středu v době od 8:00 do 15:30 
hodin v kanceláři č. 131, případně dle telefonic-
ké domluvy na telefonním čísle 353 151 213. 
Kompostéry jsou k vyzvednutí v areálu kompostárny 
v Žižkově ulici ve Staré Roli, a to každý všední den 
od 9 do 17 hodin. 

Veškeré podmínky a formuláře jsou uveřejněny 
na webu magistrátu na stránce technického odboru 
(https://mmkv.cz/cs/odbor-technicky) ve složce 
Dokumenty.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Vítězným uchazečem v koncesním řízení se sta-
lo sdružení společností Hochtief (stavební firma) 
a Royal Spa (provozovatel lázeňských zařízení). 
Royal Spa je rodinná česká společnost úspěšně 
provozující lázeňské provozy v Luhačovicích, Ma-
riánských lázních, Ostrožské Nové Vsi a Velkých 
Losinách. Předložený koncesní projekt zahrnuje 
kompletní rekonstrukci památkově chráněné bu-
dovy, zachování tradičních lázeňských procedur, 
jak jsou dnes nabízeny, rozšíření služeb o veřejný 
termální park – soustavu bazénů s vřídelní vodou 
o ploše 1000m2, 2000m2 relaxačních a welness 
zón a ubytovací kapacitu umístěnou do dnes 
nevyužívaného posledního podlaží a podkroví. Re-
konstrukce objektu by podle záměru koncesioná-
ře měla probíhat po jednotlivých částech tak, aby 
nemusel být objekt jako celek vyřazen z provozu.

Celkový rozpočet rekonstrukce je 560 mil. Kč. 
Koncesionář se na rekonstrukci bude podílet 133 
mil. Kč (vlastní zdroje a úvěr, překrytí ztrátového 

provozu po dobu přípravy a rekonstrukce sa-
motné). Investiční vklad města budovy může být 
maximálně 450 mil. Kč. Budou-li reálné celkové 
náklady rekonstrukce vyšší než 560 mil. Kč, jdou 
k tíži koncesionáře, budou-li nižší, poníží se vklad 
města. Koncesionář  po dobu provozování odvede 
městu přibližně 100 mil. Kč na nájmu a po skon-
čení koncese musí předat objekt ve stavu, který 
bude po kolaudaci rekonstruovaného objektu.

Z pohledu města tak dojde ke zhodnocení 
vlastního majetku ve větší míře, než je jeho vklad. 
Bude zachráněn historicky cenný objekt, který 
bude sloužit svému původnímu účelu a široké 
veřejnosti. Alžbětiny lázně zůstanou součástí 
občanské infrastruktury. V koncesní smlouvě je 
také zanesena povinnost zvýhodněného vstupu 
pro občany města. Alžbětiny lázně mají ambici 
se stát novou velmi vyhledávanou atrakcí města 
využívanou jak obyvateli, tak návštěvníky.

Koncesní projekt byl posouzen ze strany 

Ministerstva financí, které konstatuje, že uzavření 
této koncesní smlouvy neohrozí finanční stabilitu 
města. Finanční vklad města bude rozložen v čase 
na 15 až 20 let. Reálné finanční zatížení města 
spojené s projektem však není plných 450 mil. 
korun. Od této částky je třeba odečíst vybraný ná-
jem a úhradu provozní ztráty, která dnes jde k tíži 
města vzhledem k neuspokojivému technickému 
a provoznímu stavu objektu Alžbětiných lázní. 
Dojdeme tak k částce přibližně 225 mil. korun, za 
které bude rekonstruován a provozován historický 
majetek, který bude po ukončení koncese předán 
zpět do správy města ve stavu, v jakém bude 
po rekonstrukci, tedy v nesouměřitelně vyšší 
hodnotě.

V případě, že koncesní smlouva nezíská větši-
novou podporu, bude muset město buď objekt 
prodat, nebo jej vlastními silami opravovat po 
částech. Obě tyto varianty jsou jak finančně tak 
kvalitativně méně výhodným řešením. Koncese 
je tak šancí pro Alžbětiny lázně stát se velmi 
vyhledávanou atrakcí využívanou jak obyvateli, 
tak návštěvníky, přičemž zůstává stále v majetku 
města.

 Ing. Petr Kulhánek

Alžbětiny lázně – moderní 
lázně a termální park
Poslední původní karlovarské lázně, které fungují a jsou ve veřejném vlastnictví, se nacházejí 
v bodě zlomu. Zastupitelstvo města bude projednávat schválení koncesní smlouvy, která Alžběti-
ným lázním zajistí kompletní rekonstrukci a následný 25 letý provoz  jako tradičního lázeňského 
provozu a zároveň atraktivního termálního parku přístupného nejširší veřejnosti.

sprava85.cz

U nás platíte za správu jen 85,-Kč měsíčně.
A kolik platíte Vy?

Kompletní správa nemovitostí • více na tel. 606 85 85 85 nebo www.sprava85.cz

Inzerce KRL sprava85 188x30 7_2018.indd   1 6.8.2018   13:13:50
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Kancelář architektury města Karlovy Vary 
(KAM KV°) se zabývá architekturou, urba-
nismem, územním plánováním a veřejným 
prostorem. Naše kancelář funguje od 1. března 
2018. Než se mohl ředitel Petr Kropp pustit do 
řešení problémů v architektuře a urbanismu 
města, bylo třeba vyřešit personální obsa-
zení kanceláře a technické vybavení našeho 
nového působiště. To se mu podařilo úspěšně 
zvládnout a nyní už je tým kanceláře v plném 
pracovním nasazení a s elánem se vrhá do 
aktuálních projektů, nad kterými je třeba 
diskutovat.

Na otázku „Proč jsme tady?“ bychom rádi odpo-
věděli ze dvou různých hledisek. Proč bylo vlastně 
třeba organizaci takového typu zřídit v Karlových 
Varech? V našem městě bylo v minulosti v otáz-
kách rozvoje města, jeho architektury a urbanismu 
rozhodováno často pouze v politické rovině – bez 
budoucí vize, bez diskuse a bez dostatečného 
odborného zázemí. Chyběla zde dostatečná 
kontrola a koordinace nad zásahy do veřejného 
prostoru a také dlouhodobá celková koncepce pro 
tvorbu města. Spoluvytváření a udržování celkové 
koncepce rozvoje města je jedním z našich 
hlavních úkolů. Tým KAM KV° společně v dialogu 
se samosprávou města a s jeho obyvateli bude 
pracovat na vytváření společné představy o obrazu 
města jako celku v časovém výhledu budoucích 
25 – 30 let.

Na druhou stranu bychom rádi odpověděli na 
otázku „Proč jsme tady?“ i z jiného úhlu pohledu, 
konkrétně v souvislosti s prvním sídlem našeho 

působiště, které se nachází v pavilonu D na ná-
městí Dr. M. Horákové naproti budově Magistrátu. 
Tento prostor si náš tým vybral sám, a to hned 
z několika důvodů. Jedním z nich je transparent-
nost a otevřenost budovy, odpovídající současným 
trendům v architektuře administrativních budov. 
Procházející mají totiž možnost nás vidět při práci, 
a můžou si tak udělat představu o tom, jak probíhá 
chod naší kanceláře. Dalším důležitým kritériem 
pro výběr našeho pracoviště byla samotná lokalita. 
Na náměstí Dr. M. Horákové už totiž delší dobu 

chybí městský život a my bychom ho sem rádi 
navrátili tím, že tento veřejný prostor obyvatelům 
města zatraktivníme jeho revitalizací. Současně 
také pracujeme na budově kanceláře samotné, 
která je součástí komplexu z počátku 90. let. 
Některé části jsou prázdné, zanedbané a nevyuží-
vané, což vnímáme jako výrazné negativum tohoto 
prostoru, který tak ztrácí svůj možný velký poten-
ciál. Karlovy Vary si zaslouží náměstí, které může 
plnit své základní funkce, tedy že bude sloužit jako 
místo, kde se obyvatelé města potkávají, vyměňují 
si informace, zkušenosti a znalosti, nebo kde se 
pořádají společenské akce.

Přízemí budovy naší kanceláře je už nyní zpří-
stupněno veřejnosti, můžete si u nás prohléd-
nout odborné časopisy a knihy o architektuře, 
urbanismu a veřejném prostoru, či nahlédnout 
do map a brožur, které zpracovali naši kolegové 
z brněnského KAMu (Kancelář architekta města) 
či pražského IPRu (Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy).

Rádi bychom Vás také pozvali na právě probíha-
jící výstavu na náměstí Dr. M. Horákové v pro-
storu přímo u naší kanceláře. Výstava VEŘEJNÝ 
PROSTOR CZ prezentuje výběr 60 zajímavých 
realizací v oblasti veřejného prostoru od jednot-
livých náměstí, parků až po rozsáhlé koncepty 
ovlivňující podobu nejen center měst. Výstavu, 
kterou můžete navštívit zdarma od 4. 9. do 30. 9., 
jsme do Karlových Varů přivezli jako inspiraci pro 
veřejné prostory našeho města.

Naši práci můžete sledovat na webových strán-
kách www.kamkv.cz nebo na našem Facebooku. 
Těšíme se na setkávání s Vámi.

 KAM KV°

• KAM KV°

Kancelář architektury města 
Proč jsme tady?

V E Ř E J N Ý  P R O S T O R  C Z
KRAJINA MĚSTA

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VÝSTAVU

4. 9. - 30. 9. 2018

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA KARLOVY VARY, NÁMĚSTÍ DR. M. HORÁKOVÉ

VERNISÁŽ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM PROBĚHNE 4. 9. OD 17 HODIN
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• ŠKOLSTVÍ

Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo v letošním roce celkem 11 konkurzních řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele (ředitelky) školy. Vyhlášení 
konkurzu umožnila novela školského zákona, která zavedla šestileté funkční období ředitelů škol a školských zařízení. Právě v letošním roce končí šestiletá lhůta 
a nejdéle sloužících ředitelů.    

1)      Pokračující ředitelé
V šesti případech stávající ředitelé svou pozici obhájili a budou pokračovat v dalším šestiletém funkčním období. Jedná se o níže uvedené příspěvkové organizace:
1. Mateřská škola Karlovy Vary   Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
ZŠ Dukelských hrdinů   Mgr. Eva Doušová          
ZŠ jazyků     Mgr. Jiří Burian                
ZŠ Truhlářská    Mgr. Hana Janischová
ZŠ a ZUŠ Šmeralova    Mgr. Břetislav Svoboda
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Mgr. Klára Píšová           

2)      Nově jmenovaní ředitelé
Ve třech případech došlo ke změně na pozici ředitele, jedná se o níže uvedené příspěvkové organizace:
ZŠ Krušnohorská     Mgr. Josef Šrámek   (od 1.7.2018)    
ZŠ Jana Amose Komenského   Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková  (od 1.8.2018)                      
ZŠ Poštovní    Mgr. Karel Fiala   (od 1.8.2018)    

3)      Probíhající konkurzní řízení
Na jedné základní škole, konkrétně na ZŠ Konečná, bylo vyhlášené konkurzní řízení zrušeno a vyhlášeno znovu. Stávající ředitel se do konkurzu na další funkční 
období již nepřihlásil. Po dohodě byl stávající ředitel pověřen řízením školy do jmenování nového ředitele na základě probíhajícího řízení.
ZŠ Konečná    Mgr. Jiří Chmelík   (dočasně)

4)      Nová příspěvková organizace SMKV
Dle dohody mezi vedení města a vedením kraje převzalo Statutární město Karlovy Vary k datu 1.7.2018 činnost příspěvkové organizace ZUŠ Antonína Dvořáka 
Karlovy Vary. K datu 8.8.2018 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Bc. Ingrid Ahneová.
ZUŠ Antonína Dvořáka   Mgr. Bc. Ingrid Ahneová  (od 8.8.2018)    

Končí šestiletá lhůta nejdéle sloužících ředitelů

Po loňské návštěvě letního dětského tábora na 
Vladaři se vedení města rozhodlo investovat do 

nutných oprav a vylepšení, aby byl provoz tábora 
i nadále udržitelný.

Největší suma směřovala do horního objektu tábora 
- dřevostavby, která slouží jako klubovna a v případě 
mimořádně nepříznivého počasí i k ubytování osadní-
ků. Vloni už byl objekt prakticky nepoužitelný.  Další 
kritickou položkou pak je zásobování tábora kvalitní 
vodou, byla tedy potřeba studna s odpovídající 
kapacitou.

Oprava dřevostavby včetně výplní, protipožárních 
dveří a elektroinstalace znamená náklady ve výši 
2,1 miliónu, po tábornické sezóně bude z této částky 
ještě třeba dokončit opláštění. Zřízení třicetimetrové 
vrtané studny stálo 200 tisíc korun.

Už vloni město investovalo do kanalizace, rozvodů 
vody, elektřiny a plynu v dolním objektu tábora, kde 
je jídelna, kuchyň a umývárna, přes 200 tisíc korun. 
Oprava veřejného osvětlení a výměna svítidel vyšla 
na 115 tisíc korun. Ještě předtím město vynaložilo 
140 tisíc na opravy umýváren a chodeb.  

„Karlovarský kraj jako dřívější vlastník viditelně 
nechtěl investovat do areálu, o jehož převodu s měs-
tem jednal. Investice tak zbyly na město, celkem 

jsme od okamžiku převodu vynaložili už dva a tři 
čtvrtě miliónu,“ říká náměstek primátora pro majetek 
Michal Riško. „Vloni jsme to tu při návštěvě tábora 
s kolegy z vedení města slíbili dětem i vedoucím. 
Za majetek jsme to navrhli do rozpočtu, a kolegové 

radní i zastupitelé pro ten návrh hlasovali, takže se to 
nakonec podařilo.“

Letní dětský tábor Vladař odchoval už několik ge-
nerací karlovarských dětí. Díky opravám a investicím 
může pokračovat i v dalších letech.

Letní dětský tábor Vladař se 
i letos dočkal dalších vylepšení

Klubovna   Dřevostavba slouží v případě mimořádně nepříznivého počasí i k ubytování osadníků. 
 Foto: MMKV
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Personální podstavy trápí v tuto chvíli snad ka-
ždý obor, ten bezpečnostní nevyjímaje. Letošní 
pololetní letmé ohlédnutí za činností strážníků 
tak bude mít i nádech srovnání s předešlými léty 
a napoví, co je pro městkou policií prioritou.

Za prvních 6 měsíců strážníci zaevidovali přes 16 
tisíc událostí. Pokles se v drtivé většině projevil v ob-
lasti kontroly. V minulosti strážníci velmi často na pod-
něty občanů prováděli tzv. namátkové kontroly v loka-
litách s výskytem nežádoucích jevů, např. vandalství, 
rušení nočního klidu či výskytu bezdomovců, kteří 
narušují veřejný pořádek. Tato opatření nejsou příliš 
efektivní při porovnání nasazených sil a prostředků ve 
vztahu k dopadu na pachatele protiprávního jednání, 
ale plní roli preventivní a občané častější výskyt v ta-
kových lokalitách rovněž kvitují. Menší počet hlídek 
v ulicích však klade vetší důraz na řešení přestupků 
a zajišťování činností souvisejících převážně s veřej-
ným pořádkem, jako jsou opatření v rámci pořádání 
společenských akcích na území města či převozy 
osob na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci 
vítají pomoc občanů, v případě protiprávního jednání 
je včasné oznámení důležitým prvkem úspěšného 
zásahu.

V oblasti řešených přestupků se situace nijak vý-
razně nezměnila co se počtu a výše uložených sankcí 
týká až na jednu výjimku. Strážníci se více zaměřili na 
veřejný pořádek, kde se podíl vyřešených přestupků 
oproti předešlým letům téměř zdvojnásobil. Největší 
podíl zde zaujímá porušování tabákového zákona. 
V prvním pololetí strážníci uložili pokuty v úhrnné výši 
1,35 mil. Kč.

Protialkoholní záchytná stanice navštívili strážníci 
117 krát, pochopitelně se jednalo o "doprovod" po-
třebnějších osob. Ve 44 případech městská policie vy-

jížděla z popudu vlastní kontrolní činnosti či podnětu 
občanů, v 57 případech se jednalo o žádost Policie ČR 
a ve zbylých 16 na žádost zdravotníků. Počet převo-
zů meziročně vzrostl a pokud nadále bude stát strkat 
před problémem hlavu do písku a spoléhat na obce, 
situace se bude jen a jen zhoršovat. Nízká vymaha-
telnost práva v kombinaci se zneužíváním služeb bez-
pečnostního a zdravotnického personálu u něj silně 
zvyšuje syndrom vyhoření.      

Policii strážníci předali 25 zadržených osob pode-
zřelých ze spáchání trestného činu, z toho 8 případů 
ohrožení pod vlivem návykové látky. Bohužel není vý-
jimkou, že je řidič pod vlivem návykové látky přistižen 
opakovaně. Jeden podobný má dokonce na svědomí 
oba letošní útoky na úřední osobu, když napadl zasa-
hujícího strážníka.   

Výkon obecně prospěšných prácí zajišťovaný MP ve 
spolupráci s PaMS a magistrátem města vygeneroval 
ve prospěch Karlových Varů vykonání 2.107 hodin 

práce, na níž se podílelo 54 potrestaných osob. Na 
druhou stranu městská policie podala návrh na pře-
měnu trestu u 10 osob, jejichž pracovní návyky jsou 
na bodu mrazu, možná ještě kus za ním. Za celou 
dobu rukama pověřeného strážníka prošlo již 474 od-
souzených, někteří opakovaně.

Městská policie rovněž zjistila a předala k odstra-
nění 114 skládek, 7 vraků a nadále eviduje a sleduje 
44 vozidel právně nezpůsobilých k provozu, nicméně 
nevykazujících zatím znaky vraku, což se vlivem po-
časí, lhostejnosti vlastníků a s přispěním spoluobča-
nů může brzy změnit. Strážníci rovněž odstraňovali 
nalezené injekční stříkačky, kterých bylo letos již 34. 
Dobrým pomocníkem je minohledačka, kterou stráž-
níci využívají primárně na dětských hřištích, kterým se 
naštěstí podobné nálezy vyhýbají, což potvrdila i ne-
dávná republiková akce MP. Co se nepořádku týká, 
pomyslné stupně vítězů získaly městské části Stará 
Role, Drahovice a Rybáře.  

• MĚSTSKÁ POLICIE

Pololetí v řeči (nejen) čísel
Novinky 2018
TPZOV, neboli botičky, které v naší zemi proslavily vedle Bati i městské policie 
jsou na ústupu. Vysoká efektivita vyřešených dopravních přestupků tohoto oprávnění má jednu nevýhodu 
a tou je časová náročnost. Vzhledem k shora uvedeným personálním podstavům tak není překvapením, 
že zatímco výzev pro nepřítomného přestupce strážníci užili ve 4.493 případech, technický prostředek 
jen ve 276 případech. Pro tento systém hovoří jednak 60% dořešení přestupků ve 14ti denní lhůtě a poté 
zákonem stanovená zodpovědnost provozovatele vozidla, která má za následek vysoké procento dořešení 
zbylých 40%.    
V prosinci 2017 došlo k naplnění projektu "Fyzická integrace operačních středisek HZS a MP". Sdílení 
společného pracoviště umožňuje okamžitou koordinaci složek již v samotném počátku nabírání informace, 
jejíž řešení součinnost vyžaduje. Možnost vzájemného využití technologií ještě zvyšuje akceschopnost.
Městská police Karlovy Vary se rovněž zapojila do projektu "First responder", strážníci obdrželi dva přístro-
je AED a prošli školením. Od počátku roku byli strážníci aktivováni sedmkrát, ani v jednom případě však 
nezasahovali, neboť na místě již byli zdravotníci nebo zásahu nebylo třeba.

Karlovy Vary se zapojily mezi dalších 40 měst, která 
přivítala účastníky 16.ročníku Cyklo-běhu za Českou 
republiku bez drog. Jedná se o informační kampaň, 
kterou organizuje společnost Řekni drogám ne, řekni 
ano životu, z .s. Kampaň je určena především žákům 
II. stupně základních škol a snaží se upozornit na rizi-
ka spojená s užíváním návykových látek. Pro setkání 
s účastníky cyklo-běhu  byla vybrána ZŠ Dukelských 
hrdinů. Cyklisté dorazili v dopoledních hodinách na 
sportoviště školy, kde již čekal realizační tým pro-
jektu, náměstek primátora pan Bruštík, preventisté 
městské policie a žáci školy. Po úvodních slovech 

pana náměstka a manažerky prevence kriminality 
byly organizátory žákům představeny základní prin-
cipy projektu. Důraz je kladen především na to, aby 
mladí lidé vyhledávali kvalitní vzory a trávili volný čas 
kvalitním způsobem, například sportem. Toto potvrdil 
i další host akce, mistr světa v nohejbalu a Karlova-
rák, Jan Vanke, který už tak skvělou atmosféru ještě 
vylepšil povedenou exhibicí. Následně byla společně 
s žáky odstartována další etapa cyklistické části. Na 
účastníky cyklo-běhu čekala ten den ještě města 
Chomutov, Most a Žatec. Více informací k akci najde-
te na webu rekninedrogam.cz.

Cyklo-běh za republiku bez drog ŠKOLÁCI - KUŘÁCI
Česká společnost je charakteristická svou 
tolerancí k užívání návykových látek, zejména 
tabáku a alkoholu. Věková hranice 18 let, která by 
měla regulovat konzumaci těchto škodlivin u dětí 
a mladistvých, působí spíše jako orientační bod 
s výraznou odchylkou směrem dolů. O tom se 
přesvědčují i preventisté městské policie během 
svých kontrol u základních škol. Proč u základních 
a ne i středních? Jednak polovina středoškoláků 
je již plnoletá, dále by bylo jednodušší u středních 
škol selektovat nekuřáky, kterých je podstatně 
méně a v neposlední řadě by mladí lidé, blížící se 
dospělosti, měli sami umět vyhodnotit, co pro ně 
je a není prospěšné. Strážníci městské policie se 
tedy prioritně zaměřují na kuřáky, kterým ještě 
nebylo ani patnáct, i těch je požehnaně. Od března 
do června letošního roku proběhly kontroly u všech 
základních škol v Karlových Varech. Výsledkem 
je 10 přistižených uživatelů tabáku ve věku 13 
– 15 let. Zjištěné skutečnosti předávají strážníci 
prostřednictvím systému včasné intervence pra-
covníkům odboru sociálně právní ochrany dětí na 
magistrát města a zároveň informují vedení školy.
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Kdy jste naposledy změnili svá hesla nebo 
aktualizovali software v mobilním telefonu a chytré 
televizi? A jak dobře zabezpečená je vaše domácí 
počítačová síť? Jste připraveni bránit se útokům 
kybernetických predátorů?

Přijďte si poslechnout jak moc důležité je 
starat se o svou kybernetickou bezpečnost dne 
25.10.2018 do hotelu Thermal v Karlových Varech 
na celodenní konferenci Internetem bezpečně 
2018.

Jak na ochranu moderních komunikačních 
technologií, ochranu vlastních dat nebo jak chránit 
své děti v kybernetickém prostředí poradí neju-
znávanější odborníci na kybernetickou bezpečnost 
v naší zemi. Jejich přednášky budou rozděleny do 
dopoledního bloku, který je určen pro odbornou 
veřejnost (pro ředitele škol, pedagogy, preven-
tisty, psychology, vychovatele, osoby pečující 
o děti v dětských domovech a SOS vesničkách 
atd.) a odpoledního bloku, který je určen široké 

veřejnosti. Konference bude obohacena o možnost 
vyzkoušet si nejnovější technologie od chytré 
domácnosti až po virtuální realitu.

Vstup na konferenci je pro všechny účastníky 
zdarma. Registrace bude probíhat na stránkách 

www.internetembezpecne.cz, registrace bude 
možná od 10. září 2018.

Obětí kybernetického útoku se může snadno 
stát každý z nás. Přijďte se přesvědčit, že stejně 
jednoduše se lze těmto útokům i bránit.

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Bezpečně na internetu? Jak na to, poradí konference

V úterý 25. září si můžete nechat zdarma změřit cukr v krvi, cholesterol, 
krevní tlak i poměr tuku a svaloviny v těle, nebo nechat zjistit krevní sku-
pinu. Tradiční akce Barometr zdraví, kterou pořádá nezisková organizace 
DiaKar ve spolupráci s městem Karlovy Vary, se uskuteční v karlovarské 
nemocnici, a to od 14 do 18 hodin. Chybět nebude nutriční poradna a další 
doprovodný program. Více informací na webu www.diakar.cz.

Barometr zdraví změří 
cholesterol, cukr i krevní tlak 
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• INZERCE
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• VOLBY

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary 2018
1. Datum a hodiny konání
• 5. října 2018 (pátek) – od 14.00 do 22.00 h.
• 6. října 2018 (sobota) – od 8:00 do 14:00 h.

2. Právo volit do Zastupitelstva 
města Karlovy Vary
Do Zastupitelstva města Karlovy Vary má právo volit 
občan města Karlovy Vary za předpokladu, že jde o

a) státního občana České republiky, který:
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 

18 let,
- je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 

v Karlových Varech,
- nemá překážku ve výkonu volebního práva,

b) státního občana jiného členského státu Evropské 
unie, který:
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 

18 let,
- nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 

hodin požádá na pracovišti evidence obyvatel 
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 
(přízemí) o zápis do dodatku stálého seznamu /
pokud o tento zápis nepožádal již při dřívějších 
volbách do zastupitelstva města/, a platným 
dokladem zde prokáže, že má povolen trvalý 
nebo přechodný pobyt ve městě Karlovy Vary,

- nemá překážku ve výkonu volebního práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu:
a) výkonu trestu odnětí svobody
b) ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
- služba vojáka z povolání v zahraničí.

Seznamy voličů
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech si 
mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis ve 
stálém seznamu voličů či jeho dodatku do 3. října 
2018 do 16.00 hodin.
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy 
voličů pracoviště evidence obyvatel v budově Mos-
kevská 21. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 
do 12.00 hodin, a od 13.00 do 17.00 hodin.

Možnosti hlasování v Karlových Varech
a) Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Zastupitelstva města Karlovy Vary vedeného 
Magistrátem města Karlovy Vary, hlasuje ve 
volební místnosti na území města Karlovy Vary, 
a to podle místa svého trvalého pobytu. Primátor 
města Karlovy Vary nejpozději do 20. září 2018 
zveřejní na webových stránkách magistrátu 
města a na místech veřejně přístupných na území 
každého okrsku, které části obce náležejí do 
jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy 
volebních místností.

Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou jít 
voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna 
na obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístek.

 Volební místnosti mají stejné adresy, jako tomu 

bylo při volbě prezidenta republiky v lednu letoš-
ního roku.

b) Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Magistrát města Karlovy 
Vary a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě vyšle okrsková volební 
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou, hlasovacím lístkem 
a výpisy ze seznamů voličů. Při hlasování postu-
pují členové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.

 Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímají poža-
davky na hlasování do přenosné volební schránky 
Zdeňka Raková, tel. 353 151 220, a Bc. Martina 
Košíková, tel. 353 151 223.

Kde lze volit do zastupitelstva města
Volič může ve volbách do Zastupitelstva města 
Karlovy Vary volit pouze ve svém volebním okrsku, 
kde je hlášen k trvalému pobytu. Voličské průkazy se 
při volbách do zastupitelstev obcí nevydávají.

Voliči s úřední adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, 
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů 
v okrsku č. 1. Volební místnost je v Základní škole 
Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky 
mohou voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební 
místnosti.

Voliči zapsaní do seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem v zahraničí
Volič, který byl z důvodu své žádosti zapsán do 
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem, je vyškrtnut ze stálého seznamu voličů 
v Karlových Varech. V případě, že tento volič hodlá 

uplatnit své volební právo v Karlových Varech, 
musí požádat příslušný zastupitelský úřad, v jehož 
zvláštním seznamu je zapsán, o vyškrtnutí. Potvrzení 
o tomto vyškrtnutí musí odevzdat přede dnem voleb 
na evidenci obyvatel Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, nejpozději do 3. října 2018 do 16.00 
hodin. 
Nejzazší možností, kdy lze předložit toto potvrzení, je 
v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu 
má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební 
komise takového voliče dopíše do výpisu ze stálého 
seznamu voličů a umožní mu hlasování. 

Pacienti a lázeňští hosté
Pacienti hospitalizovaní v nemocnici a v lázeňských 
zařízeních na území města Karlovy Vary do zastupi-
telstva města volit nebudou, protože zákon pro tyto 
volby neumožňuje hlasovat na voličský průkaz ani 
na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (ten 
se pro tyto volby nevede). Volič v nemocnici může 
hlasovat pouze tehdy, má-li trvalý pobyt na území 
okrsku č. 17, kam spádově nemocnice patří. Takový 
volič požádá o možnost volit do přenosné schránky. 

Okrskové volební komise v Karlových Varech
Každá volební strana (politická strana, politické hnutí 
nebo jejich koalice, popřípadě sdružení nezávis-
lých kandidátů, resp. sdružení politické strany / 
politického hnutí a nezávislých 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.  Delego-
vaný člen nemůže být kandidátem do Zastupitelstva 
města Karlovy Vary. 

V Karlových Varech je 50 volebních okrsků, jejichž 
adresy jsou zveřejněny na úřední desce magistrátu 
města.
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 sezna-
mech kromě povinných údajů uvedly také údaj, do 
které okrskové volební komise má být člen zařazen 
a telefonní či e-mailové kontakty na delegované 
členy.
Zápis zájemců z řad veřejnosti o práci v okr-
skových volebních komisích, příjem seznamů 
delegovaných členů okrskových volebních ko-
misí od volebních stran, doplňování okrskových 
volebních komisí, příjem rezignací členů komisí, 
veškeré informace k vzniku, zániku členství ve 
volebních komisích a výši odměn na magistrátu 
města vyřizují na magistrátu města, Moskevská 
21, 3. patro:

Zdeňka Raková, tel.: 353 151 220
Bc. Martina Košíková, tel.:353 151 223
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• LIDÉ

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Kde je moc, tam je pravda
Jistě každého z nás musí napadat, zda to či 

ono, co se kdy přihodilo, bylo správné a pomohlo 
lidem k lepšímu životu a za jakou cenu. Byly to 
vždycky jen pokusy, aby život šel spravedlivěji 
než dřív. Bohužel se následně vždy ukázalo, že 
člověk nesleduje jen zájmy většiny, ale zájmy 
své nebo své třídy. My, co jsme prožili události 
roku 1989 se tímto už navždy budeme zabývat ve 
svých myšlenkách. Ti, kteří už z jakýchkoliv dů-
vodů se cítili velmi nespokojeni, se jistě scházeli 
a hledali způsob, jak dosavadní život změnit. My 
ostatní jsme brali dosavadní způsob života za ne-
měnný, vybojovaný dlouhou historií a působící jen 
v rámci denních řešení a usilující o nápravy s tím, 
že režim přináší blaho všem. Proto jsme se příliš 
nezajímali o drobné fronty před knihkupectvími 
a nepozorovali diskuze mezi zaměstnanci, jejichž 
charaktery nás příliš nepřesvědčovaly.

A tak náhle přišel onen 17. listopad. Vzedmutí 
bylo veliké a každý v něm spatřoval nástup 
onoho blahobytu. V našem Čedočku zatím všichni 
seděli jako zařezaní, pošuškávalo se ledacos, ale 
k tomu zvednout se z našich židlí a jít se podívat 
k Thermalu, kam směřovaly proudy lidí, nenašel 
nikdo odvahu. Po mém vyzvání se naše dámy 
začaly zvedat a ze zvědavosti jsme se konečně 
tohoto tábora lidu taky zúčastnili.

Dnes opravdu vůbec nemohu říci, o čem se tam 
jednalo, zapamatovala jsem si jen ty „králíkárny“. 
A tak dále pokračovalo srocování před Hlavní 
poštou, což jsem pozorovala denně při odcho-
dech z práce. Autobusy nabité školáky se později 
odtud vracely domů. Proběhlo to, co je všeo-
becně známo  a celý rok 1990 jsme jen po sobě 
pokukovali, co se zde vůbec bude dít.

Vystřízlivění přišlo hned začátkem roku 1991. 
Socialistické podniky se začaly skládat jako 
domečky z karet. Přišlo postupně masové 
propouštění ze zaměstnání a lidé jako šílení si 
začali zakládat listy pro samostatné podnikání. 
Což o to, papíry měli všichni, ale zájem o jejich 
práci jaksi žádný nebyl. Takže po čase zase svoje 
živnostenské listy rušili. Uspěli jen ti, co byli 
nějak informováni a hlavně měli k socialistickému 
majetku hodně blízko.

Nastala doba, udržet se ve zbylých podnicích 
za každou cenu a ti nepohodlní za všech režimů, 

museli ven. Jelikož jsem měnila zaměstnání asi 
sedmkrát, viděla jsem různě zřícené lidi pod 
ztrátou existence a sama jsem byla na pokraji 
zoufalství. Začal vznikat režim, kdy jedni závratně 
bohatli a druzí seděli po nocích po lavičkách, kde 
někteří sedí dodnes.

Náš Čedoček přežíval v podstatně zmenšené 
podobě s tím, že bývalé vedení se lehce

udrželo u moci. Definitivní krach přišel až 
po rozdělení republiky, ale to už většinou měli 
nároky na důchod.

Následoval život v naprostém chaosu, samo-
soudy si soudily podle vlastního uvážení, takže 
druhý po rozvodu zůstal „na ulici“, obvykle 
naprosto okradený svým bývalým partnerem, což 
trvá dodnes. Národní majek byl rozkraden a roz-
prodán za babku, ovšem jen vyvoleným. My, co 
jsme měli jakékoliv vzdělání a letité praxe, jsme 
mohli jen žebrat o jakoukoliv práci, kde se již nic 
nevyžadovalo. Platové tabulky zmizely a plat si 
pan podnikatel určil podle své nálady.

Ani nepochopím,že jsme v tom prožili už 29 let. 
Nezbývá jen věřit, že snad vše následující, včetně 
počasí, zase nějak vydržíme.

 Eva Richterová

Začněme u sebe
Na počátku minulého století byly Karlovy Vary 

jedním z nejvyhledávanějších a nejúspěšnějších 
měst střední Evropy. Po čerstvém průzkumu 
životní úrovně obyvatelstva společností Deloite 
obsadilo pouze v české kotlině naše město 
„úžasnou“ 109. příčku (1. Říčany, 2. Praha, 11. 
Plzeň…). Přitom ještě v 80. letech minulého 
století byl získáván nejlevnější US dolar právě 
ve Varech, a to z celé RVHP a celá řada zdejších 
zaměstnanců si zde dokázala nahromadit takové 
prostředky, že si za ně při privatizaci mohla 
kupovat do soukromého vlastnictví i některé 
podniky. Však také byly Karlovy Vary právě 
při privatizaci hodnoceny na 2. místě hned za 
Prahou. Kde hledat příčiny tak neuvěřitelného 
pádu? Začněme u sebe. Vždyť jsme to MY, kdo 
volí ty, kdo řídí naše město. Většinou si logicky 
vybíráme kandidátky, kde se skví jména nám 
známých lékařů či vrcholových sportovců. Ti 
nicméně nikdy do rozhodujících funkcí primátora 
a náměstků nenastupují (což je logické, protože 

jejich odborné kvalifikace a tím i zájmy jsou 
zcela odlišné). Za jejich zády (či spíše jmény) 
pak do těchto funkcí nastupují i takoví výtečníci, 
kteří proslaví město „karlovarskou losovačkou“, 
dokáží svým známým zadávat mnohamilionové 
studie na nerealizovatelné projekty, rozdávat 
výnosné „trafiky“ v dozorčích a správních radách 
bez ohledu na odbornost, zato vždy s ohledem 
na partajní, rodinné a kamarádské vazby. Kdo při 
takovém řízení města dozná újmy a kdo z toho 
naopak těží, ponechám na úvaze laskavému 
čtenáři. 

My všichni však máme zase jednou po čtyřech 
letech možnost konečně stávající úpadek zastavit 
a nezdá se to být až tak složité. Jednoduše 
řečeno: nenechat se nachytat na různé sliby typu 
pastelkovného, na drahé billboardové kampaně 
a důkladně promyšlenou volbou nového vedení 
města začít vracet Karlovým Varům jejich dřívější 
věhlas a atraktivitu, jehož obyvatelstvu mohou 
ostatní jen závidět a ne města s jedním z nej-
nižších příjmů na obyvatele, z kterého mladí, 
vzdělaní a šikovní utíkají jinam.

 Ivan Šendera

Pořád stejná
Znovu a znovu přichází
vždy v atraktivním převleku.
Jednou na způsob art deca,
jindy se zhlédne v baroku.
Secesně dekorativní,
duchovní goticky.
Tu nadýchaná
jak porce slaďoučké šlehačky,
jindy brutalisticky těžkopádná
či chladná klasicky.
Romantická.

A přichází znovu a znova.
Pokaždé v módnějším převleku.

Ta věčná karlovarská touha.
- Ta věčná karlovarská víra
ve zdraví, krásu, slávu,
v budoucnost, ve štěstí...
Jen jedna. Pořád stejná.
 

 Běla Janoštíková
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Stačí zavolat, je to zdarma

800 600 660
zpatkysplatky.cz
Úvěr v celkové výši 40 000 Kč, splatnost 48 měsíců, splátka 1 508 Kč, celková splatná částka 72 384 Kč, úroková sazba a RPSN činí 38,32 %. Při splnění 
podmínek Bonusu za řádné splácení vracíme 18 096 Kč, celkem zaplatíte 54 288 Kč (odpovídá úrokové sazbě 17,08 %). Splátka neobsahuje žádné 
poplatky za doplňkové služby. 

    Vracíme až  

     12 splátek

   Bonus za řádné splácení až 65 500 Kč

   Peníze na účtu do 24 hodin od schválení

PŮJČKA, KTERÁ SE VYPLATÍ

VRÁTÍME VÁM SPLÁTKY  
ZA CELÝ ROK ZPÁTKY

Povodí Ohře, státní podnik pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 9. 2018 od 9.00-16.00 hodin na vodních dílech 
Skalka, Stanovice, Chřibská a na VD Nechranice, 
které oslaví 50 let zprovoznění
informace: www.poh.cz 

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

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:
 DĚLNICKÉ PROFESE VE VÝROBĚ
 do směnného provozu    praxe ve výrobě keramiky/porcelánu výhodou 

 OBSLUHA LEŠTIČKY
 samostatný, zručný    min. výuční list/zámečník, nástrojař, seřizovač/                                                                                                           

 MALÍŘE/KU  - RANNÍ                                                                                                                                            

 KOMPLETÁŘKU DO DEKORACE - RANNÍ
 samostatnost    znalost PC, řidič VZV    min. výuční list/maturita

 PRACOVNÍKA DO SKLADU - RANNÍ
 samostatnost    řidič VZV    min. výuční list    fyzicky zdatný !

 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - OBOR HORECA IDEÁLNĚ
 lokality Tuzemsko + export    vzdělání SŠ/VŠ, jazykově EN/DE/RU
    PC, internet, sociální sítě    obecná znalost produktového marketingu
   řidičský průkaz, časová fl exibilita

NABÍZÍME: 
 zázemí silné stabilní společnosti 

 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
 fi remní bonusy: 5 týdnů dovolené, dotované stravování od 10 Kč

 7,5 hodinová pracovní doba 

MOBIL: 724 984 890    E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz  

www.OPTIKdoDOMU.cz/cs/sleva-500
OptikDoDomu  tel.: 725 508 845
e-mail:  karlovy.vary@optikdodomu.cz
Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary
OTEVÍRACÍ DOBA:  PO-PÁ: 9:00 - 17:00
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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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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, 
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Nastává Dvořákův karlovarský podzim
KSO zahájí 184. koncertní sezonu tradičně – 

festivalem Dvořákův karlovarský podzim. A to 
již jeho 60. ročníkem. Předzvěstí nejstaršího 
hudebního festivalu ve městě, který je zároveň 
veteránem mezi festivaly evropskými, bude Pietní 
akt u sochy Antonína Dvořáka. Ctitelé světově 
proslulého skladatele se mohou rovněž zúčastnit, 
a to 9. září ve Dvořákových sadech od 16.00 
hodin. Týž večer se na Mlýnské kolonádě odehraje 
kolonádní koncert s Dvořákovými díly v provedení 
Komorního orchestru Karlovarských symfoniků 
pod uměleckým vedením koncertního mistra KSO, 
houslisty Jakuba Sedláčka.

Samotný Dvořákův karlovarský podzim nabídne 
posluchačům tři symfonické a jeden komorní 
koncert a klavírní recitál.

Na zahajovacím koncertě sezony a festivalu 
v Grandhotelu Pupp 15. září zazní Dvořákovo 
velké vokálně-instrumentální dílo Svatební košile 
podle básně Karla Jaromíra Erbena. Jako sólisté 
se představí sopranistka Lucie Kaňková, tenorista 
Martin Šrejma, basista Roman Hoza, dále Český 
filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem 
Fialou. Koncert bude řídit šéfdirigent KSO Jan 
Kučera.

Pozoruhodný bude klavírní recitál 19. září 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům, na němž 
obě řady Dvořákových Slovanských tanců prove-
dou jeden z nejvýznamnějších českých klavírních 
interpretů Ivan Klánský a jeho syn Lukáš Klánský, 
rovněž vynikající klavírista. O dva dny později, 
21. září v Becherově vile, vystoupí na komorním 
koncertě Prima Vista Quintet, tvořený dechovými 
nástroji, hráči KSO, s programem sestaveným 
ze skladeb Antonína Rejchy, Antonína Dvořáka, 
Václava Trojana a Ference Farkaše.

Na symfonickém koncertě 25. září v Grandho-
telu Ambassador Národní dům se s KSO pod ve-
dením dirigenta Jiřího Štrunce představí klavírista 
Ivo Kahánek. Virtuos s pověstí jednoho z nejpůso-
bivějších umělců své generace, jenž je mnohými 
považovaný za nejlepšího současného českého 
pianistu, je karlovarskému publiku velmi dobře 
známý. Provede Dvořákův Koncert pro klavír 
a orchestr g moll. Dále zazní Dvořákova skladba 
Karneval a ve finále fenomenální Symfonie č. 
9 e moll „Z Nového světa“. Závěrečný koncert 

festivalu se pak uskuteční 30. září v Lázních III, 
kde se za řízení dirigenta Jana Mikoláše představí 
ve Dvořákových Biblických písních karlovarský ro-
dák, barytonista Vojtěch Šembera. Ve druhé části 
zazní orchestrální podoba vybraných Slovanských 
tanců.

Pro úplnost zářijového programu KSO je třeba 
uvést kolonádní koncert orchestru, který se usku-
teční 1. září na Mlýnské kolonádě.

KSO přeje všem posluchačům mnoho krásných 
hudebních zážitků ve 184. koncertní sezoně.

JazzFest uvedou čeští a američtí hudebníci 
Každoročně zahajuje mezinárodní jazzový 

festival Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov 2018 sérii 
koncertů, které se odehrávají v říjnu, úvodním 
zářijovým koncertem. Letos se toto „festivalové 
intro“ odehraje 22. září v karlovarském Slash Baru, 
kde vystoupí hned tři kapely.

Koncert zahájí v Americe působící česká soulová 
zpěvačka nezdolné energie Mirka Novak & Ivan 

Audes Trio. S vynikajícím českým bubeníkem 
Ivanem Audesem trio tvoří mladá, velmi talentovaná 
baskytaristka Emilie Bauerová a výtečný pianista 
Erich Ciompa.

Poté vystoupí Steve Clarke Trio, vedené vynika-
jícím americkým baskytaristou Stevem Clarkem, 
jenž se v Karlových Varech v minulosti již několikrát 
představil, ať už na festivalu s trumpetistou Lacem 

Deczim či samostatnými koncerty. Stejně tak již 
několikrát se zdejším posluchačům představil 
s různými formacemi americký, původem rakouský 
klavírista a hráč na klávesové nástroje Walter 
Fischbacher. Díky své hře bývá často přirovnáván 
k legendám jako jsou Joe Zawinul, Chick Corea 
a Herbie Hancock. Trio s nimi tvoří mladý německý 
bubeník Richard Muenchhoff.

Závěr koncertu bude patřit skupině Jazz Fancies, 
vzešlé z domácí jazzové scény. Vedle saxofonisty 
a lídra Milana Krajíce, zpěvačky Petry Brabenco-
vé a bubeníka Milana Krajíce jr. pochází většina 
devítičlenné formace právě ze zdejšího podhoubí. 
Repertoár skupiny tvoří vlastní kompozice, ale 
i převzaté skladby bez žánrového omezení v aran-
žích Milana Krajíce.

Na dalších pět koncertů se mohou nejen jazzoví 
příznivci těšit v říjnu. Festival pořádá po devatenác-
té společnost Jazzový kruh v čele se saxofonistou 
Milanem Krajícem. Festival se koná tradičně s pod-
porou Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, 
záštitu JazzFestu poskytl primátor města Karlovy 
Vary ing. Petr Kulhánek.
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Pohádkové září. Minifestival slaví desáté narozeniny
Karlovarské městské divadlo organizuje již deset 

let pohádkový minifestival, nazvaný Pohádkové 
září. Dětem každý rok zpříjemní začátek nového 
školního roku a společně s nimi zahájí podzimní 
sezónu nedělních představení pro nejmaldší 
publikum. Oblíbenou tradicí se stal také průvod 
oblíbených pohádkových postaviček přes celé 
lázeňské území.

Ředitelky Karlovarského městského divadla Dany 
Neumannové jsme se zeptali, jaký ohlas si za dobu 
své existence tento festiválek pro nejmenší publi-
kum získal a o co mají děti největší zájem. 

„Ohlas je velký. Ještě předtím, než odtajníme 
program, nám diváci posílají e-maily a ptají se, 
jaký bude ten letošní,“ říká v krátkém rozhovoru.

O jaké pohádky je největší zájem?
Zájem je o všechna představení, ale největšímu 

se určitě těší Divadlo Spejbla a Hurvínka, které na 
Pohádkovém září účinkuje každý rok. Tuto tradici 
naštěstí nenarušila ani předčasné smrt ředitelky 
tohoto proslulého divadla Heleny Štáchové, protože 
si včas vychovala své nástupce. Její dcera Denisa 
Kirchnerová je dokonce autorkou scénářů nových 
her. Letos děti na Pohádkovém září uvidí Hurvín-
kovu cestu do Tramtárie, kterou napsala společně 
s Milanem Kláskem. Hurvínek s Máničkou budou 
mít tentokrát co dělat, aby zachránili svého pejska 
Žeryčka.

Je problém získat nová představení pro děti?
To problém není, protože se u nás tvorbě pro děti 

věnuje celá řada divadelních souborů. Na Pohádko-

vé září si však vybíráme ty výpravnější inscenace 
a to už je složitější. Příkladem je třeba Princezna 
se zlatou hvězdou na čele v nastudování Divadelní 
společnosti Julie Jurištové. A jsem velmi ráda, 
že mezi takové patří i nové představení Činohry 
Karlovarského městského divadla a Západočeské-

ho divadla v Chebu Sněhová královna. To, že se na 
realizaci slavné pohádky H.Ch. Andersena spojily 
obě divadla, umožnilo nastudovat velkolepou po-
dívanou s překrásnými kostýmy, ovšem v poněkud 
jiné verzi. Tentokrát jde totiž o muzikál pro celou 
rodinu, který rozhodně stojí za návštěvu.

Divadelní představení ke Dni seniorů 

Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži

Město i v letošním roce uspořádá tradiční 
divadelní představení pro seniory. U příležitosti 
Dne seniorů se v pondělí 1. října v Karlovarském 
městském divadle představí Divadelní spolek 
Radka Brzobohatého, který přiveze francouzskou 
situační komedii, kde lásky přilétají a odlétají 
z pera Marca Camolettiho pod názvem „Boeing – 
Boeing aneb Tři letušky v Paříži“.
Oč půjde? Alexander je úspěšný pařížský archi-
tekt, kterému monogamie ovšem nic neříká. Svůj 
milostný život koordinuje s letovým řádem, který 
se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem 
kamaráda ze školy – i perfektní navigační systém 
začne mít trhliny. Kolotoč bláznivých situací se 
právě roztáčí… Pod režijním vedením Hany Gre-
gorové v představení hrají Eva Perkausová, Hana 
Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová, David 
Gránský a Vojtěch Efler.
Naplánováno je jedno odpolední a jedno večerní 
představení, v 16.30 a 19.30 hodin. Předprodej 
vstupenek bude zahájen v pondělí 3. září v 10.00 
hodin v pokladně Karlovarského městského 
divadla a v pobočce Infocentra města Karlovy 
Vary (T. G. Masaryka 53). Vstupenky bude možné 
zakoupit (rezervovat) pouze osobně na uvede-
ných místech. Objednávky organizací je možné 
provést pouze v divadelní pokladně, rovněž od 3. 
září od 10 hodin. Vstupné činí 100 korun.
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Procházka za Goethovskými domy
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
EUROPEAN HERITAGE DAYS
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK MĚSTA 
KARLOVY VARY

Johann Wolfgang von Goethe a Čechy. Vztah, 
který se stal námětem desítek literárních prací 
a který zanechal ve zdejší krajině  řadu památek 
na pobyt tohoto krále básníků, učence a přede-
vším člověka milujícího život. Goethe Karlovy 
Vary navštěvoval opakovaně. Mezi roky 1785 
– 1823, tedy v rozmezí bezmála čtyřiceti let zde 
byl třináctkrát, strávil zde dohromady téměř 
tři roky svého života a vznikla zde mnohá jeho 
literární a vědecká díla. Známý je jeho výrok, 
že by mohl žít jen v Římě, Výmaru a Karlových 
Varech. Goethovy karlovarské lázeňské pobyty 
připomíná především pět památných domů, 
v nichž během léčby bydlel. Pojďme se s nimi 
blíže seznámit.

Bílý zajíc (Rother Erker)
Na místě stávajícího objektu stával kdysi barokní 

dům zmiňovaný roku 1755 pod jménem Červený 
arkýř (Rother Erker). Dům v této době pravděpo-
dobně sloužil jako místo lázeňských pobytů knížete 
Lobkowicze, čemuž nasvědčuje rodinný erb umís-
těný tehdy na průčelí. Johann Wolfgang von Goethe 
se zde ubytoval při svém prvním karlovarském 
pobytu v roce 1785, na který upomíná pamětní 
deska na domě. Nebyl však posledním slavným 
návštěvníkem. Roku 1811 zde bydlel přední básník 
německého romantismu Theodor Körner. Až do 
roku 1920 zůstal dům zachovalý v původním stavu. 
Městská rada opakovaně odmítala snahy majitelů 
o přestavbu s tím, že se jedná o významnou památ-
ku města. Přesto se v roce 1920 podařilo majiteli 
Samuelu Spitzerovi prosadit částečnou úpravu fasá-
dy a obchodní galerie, ve stylu klasicizující moderny.

Mozart (Drei rote Rosen)
Stávající dům Mozart vznikl přestavbou staršího 

domu zmiňovaného k roku 1756 pod názvem Tři 
rudé růže (Drei rote Rosen). Zdejší pobyt Johana 
Wolfganga von Goethe je připomínán k roku 1786. 
Na toto datum rovněž odkazuje pamětní deska 
osazena na fasádě domu. Do dnešní podoby byl 
objekt přestavěn kolem roku 1886. Dům byl v této 
době upraven ve stylu romantického historismu. 
Podle charakteru výzdoby lze usuzovat, že jedním 
z možných autorů tehdejší přestavby byl proslulý 
karlovarský stavitel Johann Voigt.

Madrid (Grüner Papagei)
Ještě v roce 1756 se tento dům nazýval Zelený 

kříž (Grünes Kreuz). Goethe zde pobýval v roce 
1795. Úprava domu do stávající podoby proběhla 
mezi lety 1870 - 1871. Spolu se sousedním domem 
Dobrý pastýř (Guter Hirt) byl tehdy přestavěn v du-
chu raného historismu. Zaoblené okenní šambrány 
pak odkazují ke stylu druhého rokoka, které bylo 
v karlovarském prostředí hojně užíváno až do konce 
70. let 19. století. Vlastníkem objektu byl tehdy 

krejčí Richard Pöhl. Později zde měl banku karlovar-
ský bankéř Alfréd Schwalb, která stál mimo jiné za 
výstavbou Sadové třídy a Grandhotelu Imperial.

U tří mouřenínů (Zu den Drei Mohren)
V letech 1806-1820 zde byl Goethe celkem 

devětkrát ubytován (konkrétně v letech 1806, 1807, 
1808, 1810, 1811, 1812, 1818, 1819 a 1820). Zde 
také došlo k osudovému setkání, jehož význam se 
projevil až s odstupem mnoha let. Poznal se zde 
s rodinou von Levetzow, jejímž nejmladším členem 
byla tehdy dvouletá Ulrika, pozdější poslední láska 
knížete básníků. Roku 1910 byl dům secesně pře-
stavěn podle návrhu slavného vídeňského architek-
ta Johanna Friedricha Ohmanna. Během přestavby 
zanikl Goethův salonek a z původní stavby zůstaly 
zachovány pouze dveře s vyrytým nápisem: "Těmito 
dveřmi vcházel Goethe". Ve druhé polovině 20. sto-

letí byla na domě osazena pamětní nápisová deska 
připomínající Goetheho pobyty.

Zlatý pštros (Strauss)
Dům Zlatý pštros byl svědkem poslední Goethovi 

návštěvy Karlových Varů, na kterou rovněž odkazuje 
pamětní deska osazená na domovním průčelí. 
Goethe sem přijel roku 1823 z nedalekých Marián-
ských Lázní za Amálií von Levetzow a především 
za její tehdy sedmnáctiletou dcerou Ulrikou. Ta 
tehdy proslulému knížeti básníků učarovala natolik, 
že ji v rámci oslav svých sedmdesátých druhých 
narozenin, která se konala v Lokti, v hotelu Bílý kůň 
vyjevil své city a nabídl jí sňatek. Mladá dívka tehdy 
stárnoucího učence a barda odmítla, což mu zlomilo 
srdce. Goethe svou bolest z odmítnutí vyjádřil 
v básni Mariánskolázeňské elegie a do Čech se už 
nikdy nevrátil.
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Folklorní festival znovu roztančí město

Nejvzdálenějším souborem bude Spandan 
Sanskrutik Trust z indického Ahmedabadu. Tento 
ansámbl se představí divákům hned v úterý, a to 
na jedinečném celovečerním představení v karlo-
varském hotelu Imperiál. Spolu s ním nám folklor 
orientu předvede v pořadu pod názvem Tance 
tisíce a jedné noci alžírský soubor Thiwizi. 

Z východu Evropy se k nám chystá rumunská 
umělecká skupina, která je složena ze dvou 
souborů – Cununita a Cununita Nazdravana z ob-
lasti Codrului v severním Rumunsku. Balkánský 
rytmus pak na festivalu zajistí soubor Cas Ilinden 
z makedonské Bitoly. Mladým, ale zkušeným 
souborem je folklorní taneční skupina Yenibo-
gazici z města Famagusta na Severním Kypru. 
Ani letos se festival neobejde bez oblíbených 
Slováků, tentokrát zastupovaných muzikanty 
a tanečníky z košického souboru Želiezko. V jeho 
repertoáru převládají tance z regionů východního 
Slovenska, zároveň se však nebojí zpracovávat 
třeba rusínský folklor. Ten divákům předvede 
i tradiční host našeho festivalu, chomutovský 
soubor Skejušan.

Tradice svých rodných regionů představí ná-
vštěvníkům také 6 dalších tuzemských souborů. 
Region Chodska zastupují hned dvě uskupení – 
dudácká muzika z Domažlic a Národopisný sou-
bor Postřekov. Kouzelnou oblast jižních Čech a její 
tradice odráží ve svých vystoupeních kovářovský 
soubor Kovářovan. Čistě hudebním uměleckým 
souborem bude Orchestr lidových nástrojů Plzeň-
ského kraje. A ze západních Čech pochází také 
soubor písní a tanců Rokytí, který se, jak jeho ná-

zev napovídá, zabývá jevištní stylizací národopis-
ných materiálů z oblasti Rokycanska. Na konec 
našeho výčtu nezbývá než připomenout domácí 
pořadatelský soubor Dyleň, jenž v loňském roce 
oslavil šedesát let vlastní existence. Jeho členové 
se se zápalem sobě vlastním a až rodinnou péčí 
starají o řádný průběh festivalu a zároveň stíhají 
představovat folklor širší oblasti Karlovarska. 

Festival během týdne nabídne kulturní zážitek 
nejen karlovarským, ale soubory zavítají taktéž 
do divadla ve Františkových Lázní, na kolonádu 
v Mariánských Lázní, do bečovských zámeckých 
zahrad, na Mírové náměstí v Ostrově v rámci pro-
gramu Roztančené léto v Ostrově či do Kulturního 
domu v Jáchymově. V Karlových Varech bude 
možno sledovat umělecké projevy tanečníků 
a muzikantů na otevřených scénách podél řeky 
Teplé, v Becherově vile nebo v kavárně Havana 
v rámci Makedonského večera. Sobotní večerní 
galaprogram, kterému předchází krojovaný 
průvod centrem města, se odehraje jako každo-
ročně na jevišti velkého sálu lázeňského hotelu 
Thermal. Následující ráno nabídnou prostory Tržní 
kolonády příhodné místo pro snídani a přípi-
tek s účinkujícími. S naším krajem se rozloučí 
folkloristé z celého světa odpoledním programem 
v Lokti, který mimo jiné nabízí zábavně-naučný 
pořad pro děti Folklorní stezka. 

Karlovarský folklorní festival tak i letos sehraje 
roli důležitého vyslance mezi kulturami napříč Ev-
ropou i celým světem. Jeho význam tak překra-
čuje „jen“ umělecké poslání zpracovávání tradic, 
ale svým způsobem přesahuje dále do budouc-
nosti, když boří pomyslné bariéry mezi diváky 
a účinkujícími a vytváří jedinečnou přátelskou 
atmosféru mezi zástupci rozdílných kulturních 
okruhů. Pro dokonalý zážitek je tak třeba popřát 
jediné – slunečné počasí, jenž provázelo festiva-
lový týden i v minulých ročnících. 

 Hynek Rint

Také tento rok se do Karlových Varů rozjedou milovníci folkloru, tanečníci a muzikanti z celého 
světa, tentokrát již po třiadvacáté, a to ve druhém záříjovém týdnu od úterý 4. září do neděle 9. 
září. Naše lázeňské město letos v rámci Karlovarského folklorního festivalu (KFF) navštíví 12 
souborů z Česka i zahraničí. 

Spandan Sanskrutik    Trust Soubor z indického Ahmedabadu bude nejvzdálenějším hostem 23. 
ročníku Karlovarského folklorního festivalu.  Foto: kffestival.cz

Yenibogazici    Folklorní taneční skupina z města Famagusta na Severním Kypru
 Foto: kffestival.cz

Pro bližší a aktuální informace je možné 
sledovat oficiální web www.kffestival.cz, 
facebookovou stránku Karlovarský folklorní 
festival a oficiální Instagram @kffestival.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

4. 9. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. 
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

7. 9. 19.30 Rob Becker: CAVEMAN
Point s.r.o.
Hraje: Jan Holík, Režie: Patrik Hartl

9. 9. 14.00 9. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
Zahájení dětské podzimní sezóny před budovou Karlovarského 
městského divadla s účastí zvířátek, královny, princezny, draků 
a jiných pohádkových postav. Herci Docela velkého divadla 
v kostýmech předvedou ukázky z pohádky a průvodem přes 
lázeňské území budou zvát všechny na představení, které začíná 
v 15.00 hodin.

9. 9. 15.00 Jana Galinová, Lenka Lavičková: Lous-
káček a Bonbónová víla
Docela velké divadlo
Pohádka na téma slavného baletu o boji dobra se zlem, o lásce, 
zlobě, přátelství a odvaze. 

10. 9. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních 
titulů. 
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí 
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas

11. 9. 19.30 Viktor Braunreiter: 
  Tajemství pánů Becherů
Činohra KMD
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, 
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová, Bára Štěpánová, 
Jiří Švec, František Špaček, Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler

12. 9. 19.30 Pavel Fiala, Josef Dvořák: 
  S pydlou v zádech
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Komedie S Pydlou v zádech měla premiéru v Divadle Semafor 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel 
Gult, Dagmar Schlerová
Režie: Josef Dvořák

13. 9. 19.30 Bára Štěpánová – recitál
Účinkují: Bára Štěpánová – zpěv, Jiří Jan N. Svoboda – klavír, Vít 
Fiala – basa, Vráťa Placheta – bicí, Míra Barabáš – trubka a zpěv

14. 9. 19.30 Vladimír Fanta: Klec
Divadelní spolek Kašpar
(Retro)komedie o mnoha podobách lásky, kde nikdo není tím, 
kým být se zdá, ale když ho miluješ, není co řešit!!!
Hrají: Adrian Jastraban, Matúš Bukovčan, Aleš Petráš, Míla Tichý, 
Pavel Lagner, Milena Steinmasslová, Tereza Rumlová, Kryštof 
Pokorný, Václav Werner Kraus
Režie: Filip Nuckolls

16. 9. 14.00 a 16.30   Martin Klásek, Denisa Kirchnero-
vá: Hurvínkova cesta do Tramtárie
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Režie: Martin Klásek

17. 9. 19.30 Johnnie Mortimer, Brian Cooke: 
  Když kočky nejsou doma
Divadlo U Hasičů
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když 
dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich 
muži zůstanou v Londýně bez dozoru.Hrají: Lukáš Vaculík, Roman 
Štolpa, Hana Sršňová, Jana Galinová, Jaroslava Zimová, Lenka 
Lavičková/ Lucie Randáková
Režie: Jurij Galin

21. 9. 19.30 Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, 
Evžen Illín, Vlastimil Hála: Světáci
Divadelní společnost Háta
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/ Filip Tomsa, Dalibor Gondík/ 
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/ Martin Zounar/ Martin Sobotka, 
Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová/ Ivana Andr-
lová, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková, Miriam Kantorková/ 
Vlasta Peterková/ Marcela Nohýnková, Jan Přeučil, Petr Gelnar, 

Lukáš Pečenka/ Pavel Vítek/ Jaroslav Slánský
Režie: Lumír Olšovský

22. 9. 19.30 Galakoncert operetních melodií a ever-
greenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – 
soprán, Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr 
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

23. 9. 15.00 Dana Bartůňková: Princezna se zlatou 
hvězdou na čele
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové. Hrají: 
Veronika Baldrianová/ Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav 
Hašek/ Jiří Krejčí, Milan Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil/ 
Tomáš Kyselka

24. 9. 19.30 John Graham: Hexenšus
Umělecká agentura Nordproduction
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé kočky mohou 
ležet klidně za kamny - a přece zafunguje zákon schválnosti. 
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, Daniel Rous, Hana 
Čížková, Jan Antonín Duchoslav/ Ivo Kubečka, Tomáš Juřička, 
Gábina Hyrmanová
Režie: Petr Kracik

25. 9. 19.30 Martin Zounar a Martina Randová:  
  Návštěva z ordinace
Umělecká agentura Jitka Herzánová
Martin Zounar jako Bobo Švarc a Martina Randová jako jeho 
žena Heluš. Jedni z nejpopulárnějších herců ze seriálu Ordinace 
v růžové zahradě.
Účinkují: Martin Zounar a Martina Randová

30. 9. 15.00 Hans Christian Andersen: 
  Sněhová královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška 
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel 
Richta, Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
60. ročník hudebního festivalu

9. 9. 16.00 Pietní akt u sochy Antonína Dvořáka
Dvořákovy sady

9. 9. 19.30 Kolonádní koncert
Mlýnská kolonáda
Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčcový orchestr
Antonín Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje, violoncello 
a kontrabas
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Jakub Sedláček - umělecký vedoucí

15. 9. 19.30 Zahajovací koncert 184. koncertní 
sezóny
Grandhotel Pupp
Zahajovací koncert 60. Dvořákova karlovarského podzimu
Antonín Dvořák: Svatební košile op. 69
Lucie Kaňková – soprán
Martin Šrejma – tenor
Roman Hoza – bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Jan Kučera – dirigent

19. 9. 19.30 KLAVÍRNÍ RECITÁL
Grandhotel Ambassador Národní dům
Antonín Dvořák: Slovanské tance I. řada op. 46 
Antonín Dvořák: Slovanské tance II. řada op. 72
Ivan Klánský – klavír
Lukáš Klánský – klavír

21. 9. 18.00 Komorní koncert
Becherova vila
Antonín Rejcha
Antonín Dvořák
Václav Trojan
Ferenc Farkaš
Prima Vista Quintet

25. 9. 19.30 Symfonický koncert s Ivem Kahánkem

Grandhotel Ambassador Národní dům
Antonín Dvořák: Karneval, předehra op. 92
Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ op. 95 
Ivo Kahánek – klavír
Jiří Štrunc – dirigent

30. 9. 19.30 Závěrečný koncert 60. Dvořákova 
karlovarského podzimu
Lázně III
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46 a 72 (výběr)
Vojtěch Šembera – baryton
Jan Mikoláš – dirigent

KOLONÁDNÍ KONCERTY
1. 9. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

DIVADLO HUSOVKA

11. 9. 19.30 Mucha
Mucha je brněnská femipunková kapela sdružená kolem mladé 
písničkářky Nikoly Muchové. Nikola vystupuje od svých patnácti 
let a pro ostré slovo nešla nikdy daleko a vůbec se u toho 
nečervenala. Snad proto bývá také někdy přezdívána jako „Záviš 
v sukni“. Později se obklopila kapelou zkušených muzikantů 
známých z kapel Květy, Ty Syčáci či Budoár staré dámy.

14. 9. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů, ověnčená řadou festivalových cen. 
V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Tomáš 
Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana Harantová, 
Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský, Diana 
Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, Andrea Kiralyi a Jana 
Trsová.

17. 9. 18.00 Mgr. Karel Hrdlička - Stát Izrael - koře-
ny, vznik a vývoj do současnosti
Třetí pokračování pořadu, ve kterém vám dějiny i současnost ži-
dovského státu Izrael v kontextu s napětím na Středním východě 
i s konfliktem s Palestinou objasní Mgr. Karel Hrdlička - pedagog, 
cestovatel a odborník na dějiny i současnost Státu Izrael. Před-
nášku Křesťanské akademie spolupořádá Klub Paderewski.

19. 9. 19.30 Vladimír Merta & Ondřej Fencl
Hlavní pilíř českého folku, zakládající člen sdružení Šafrán, 
kytarový samouk, neotřelý básník a písničkář Vladimír Merta 
se po delší době představí v Husovce na společném koncertě 
s kytaristou a klávesistou Ondřejem Fenclem.

24. 9. 19.30 Chris Bergson (USA)
Newyorský kytarista a zpěvák Chris Bergson se etabloval na 
americké bluesové scéně jako "jeden z nejinvenčnějších sklada-
telů v historii moderního blues". 

27. 9. 19.30 Folhinha band & ARU (Ecuador / ČR)
ARU, neboli skladatelka, zpěvačka, pianistka, perkusionistka 
a producentka Andrea Ruilova Barzola pochází z Ekvádoru. 
Působila také na Kubě, v Mexiku, Brazilii, Jižní Koreji, Spojených 
Arabských Emirátech a České republice. 

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 9. 14.30 Úžasňákovi 2
1. 9. 17.00 Důvěrný nepřítel
1. 9. 19.30 Alfa
2. 9. 14.30 Hotel Transylvánie 3
2. 9. 17.00 Jan Palach
2. 9. 19.30 Důvěrný nepřítel
3. 9. 19.30 Slender Man
4. 9. 17.00 Projekce pro seniory: 
  Mamma Mia! Here We Go Again
4. 9. 19.30 Ten pravý, ta pravá?
5. 9. 19.30 Jan Palach
6. 9. 19.30 Filmový klub: Červená
7. 9. 19.30 Sestra
8. 9. 14.30 Hotel Transylvánie 3
8. 9. 17.00 Sestra
8. 9. 19.30 Úsměvy smutných mužů
9. 9. 14.30 Úžasňákovi 2
9. 9. 17.00 McQueen
9. 9. 19.30 Sestra
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10. 9. 19.30 McQueen
11. 9. 17.00 Projekce pro seniory: 
  Mamma Mia! Here We Go Again
11. 9. 19.30 Všechno bude
12. 9. 19.30 Moulin Rouge!
13. 9. 19.30 Filmový klub: Na konci světa
14. 9. 19.30 Predátor: Evoluce
15. 9. 14.30 Hotel Transylvánie 3
15. 9. 17.00 Predátor: Evoluce
15. 9. 19.30 Mamma Mia! Here We Go Again
16. 9. 14.30 Úžasňákovi 2
16. 9. 17.00 Chata na prodej
16. 9. 19.30 Úsměvy smutných mužů
17. 9. 19.30 Predátor: Evoluce
18. 9. 19.30 Úsměvy smutných mužů
19. 9. 19.30 Vlasy
20. 9. 18.00 Jazz and Poesie: 
  Nejlepší české básně 2017
20. 9. 19.30 Filmový klub: Večer filmového archivu
21. 9. 19.30 Po čem muži touží
22. 9. 14.30 Úžasňákovi 2
22. 9. 17.00 Po čem muži touží
22. 9. 20.00 Vítání podzimu
23. 9. 14.30 Hotel Transylvánie 3
23. 9. 17.00 King Skate
23. 9. 19.30 Po čem muži touží
24. 9. 19.30 Po čem muži touží
25. 9. 17.00 Projekce pro seniory: Chata na prodej
25. 9. 19.30 Studená válka
26. 9. 19.30 Po čem muži touží
27. 9. 19.30 Filmový klub: Happy End
28. 9. 19.30 Po čem muži touží
29. 9. 14.30 Hotel Transylvánie 3
29. 9. 17.00 Po čem muži touží
29. 9. 19.30 Úsměvy smutných mužů
30. 9. 14.30 Úžasňákovi 2
30. 9. 17.00 Moulin Rouge!
30. 9. 19.30 Odborný dohled nad výkladem snu

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

VÝSTAVY:
pokračuje
Festival – Třicet let festivalové atmosféry objektivem 
předních českých fotoreportérů
Výstava doplňující 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
představuje více než stovku děl reportážní fotografické tvorby 
z posledních 30 let konání festivalu. Zastoupena jede tvorba 
renomovaných fotografů např. T. Tesaře, Z. Mináčové či M. Čížka.
(potrvá do 9. 9. 2018)

pokračuje
Kameramani fotografují
Fotografická výstava členů Asociace českých kameramanů se 
uskutečňuje za podpory Barrandov Studia a.s. Souborná výstava 
prací 23 kameramanů prezentuje umělecká díla autorů, kteří jsou 
vedle svých filmových počinů přesvědčiví i ve volné fotografické 
tvorbě (např. Marek Jícha, Vladimír Holomek, Ivan Šlapeta, 
Jaromír Šofr)
(prodlouženo do 2. 9. 2018) 

vernisáž – čtvrtek 20. 9. 2018 v 17 hodin
Oskar Stocker – Svoboda / Freiheit
Uznávaný rakouský malíř a kreslíř – autor velkoformátových 
portrétů klade ve svých gestických tušových kresbách znepokoji-
vé otázky dotýkající se svobody existence člověka i celých etnik. 
V rozporuplném světě dneška preferuje zásadní humánní témata 
– lidský život a lidská práva. Portréty zavěšuje na zeď nebo z nich 
v prostoru vytváří působivé instalace.
(potrvá do 28. 10. 2018)

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 
20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění 
i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 
J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. 
Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. 

DALŠÍ AKCE:
18. 9. 19.30 Tara Fuki
Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová a Dorota 
Barová - intimní muzika plná emocí, osobité poetiky, křehké dy-
namiky a bohatého výrazu obohacená o otisky různých hudebních 

stylů s příchutí dálek, vytváří originální krasohled ženského nitra.

24. 9. 19.30 Classics & Swing Jazz
Akustický koncert v rámci X. ročníku cyklu DOTEKY nabídne 
klasickou a jazzovou hudbu v crossoverových skladbách (Bolling, 
Gershwin, Ellington, ad). v podání Martina Ondráčka (violoncello), 
Jana Jirmáska (kontrabas), J. Henry Volfa (piano) a Milana Krajíce 
jr. (bicí).

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
do 23. 9. Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice 
a filmu
Kamil Lhoták (1912–1990) se jako člen Skupiny 42 inspiroval 
městem a technicistními prvky městské krajiny. Krajinná zátiší, 
svět sportu či počátky moderní civilizace se staly námětem 
jeho rozjímavých, humorných i emotivních příběhů. Žánrové 
propojení se světem kinematografie nastalo při spolupráci na 
filmu Dědeček automobil – fotografie a dokumenty z filmu budou 
součástí výstavy připravené ve spolupráci se Spolkem přátel 
Kamila Lhotáka a Barrandov Studiem.

27. 9. 17.00 Vernisáž: Ivana Haiek – Neomezené 
bezvědomí
Velkoformátová díla česko-italské autorky na pomezí abstrakce 
a figurace promlouvají k divákovi prostřednictvím barevných 
fragmentů mozaikovitě uspořádaných do figurálních kompozic 
vyjadřujících vnitřní napětí a drama lidského osudu.
(potrvá do 4. 11.)

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
4. 9. 10.30 Podzimní výtvarná dílna pro nejmenší
Výtvarná dílna tematicky zaměřená na blížící se podzim bude 
uzpůsobena nejmenším dětem, které budou tvořit s dopomocí 
rodičů. Vzniknou interaktivní dózy z pšenice a drobných předmětů 
doplněné jednoduchým tiskem s námětem ovoce.

7. 9. 10.30 a 14.30 Komentovaná prohlíd-
ka Becherovy vily
V rámci Dne otevřených dveří památek.

8. 9. 14.00 Folklór v Becherově vile
Představení v rámci Karlovarského folklórního festivalu.

12. 9. 16.00 Pyrogravura – bambusové koláže
Na dílně určené seniorům se účastníci seznámí s vypalovanou 
kresbou do bambusových plátků. Vzniknou tak koláže různě 
pojednaných povrchů, šrafur a struktur. Finančně podpořilo 
Statutární město Karlovy Vary.

19. 9. 16.00 Skleněná dekorace - horkovzdušný 
balón
V rámci Evropského týdne mobility, jehož cílem je poukázat na 
různé alternativy dopravy, si během výtvarné dílny účastníci vyrobí 
křehké závěsné dekorace skleněných horkovzdušných balónů na 
motivy aktuální výstavy Kamila Lhotáka.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 
nebo 606 928 844.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

GALERIE DRAHOMÍRA

3. 9. Lubomír Štika: Jak přírodu vidím já
Výstava představí fotografie karlovarského autora Lubomíra 
Štiky. Jeho hlavním tématem je příroda krajina kolem nás, podle 

vlastních slov ale jako velký romantik fotí vše „co je krásné a co 
mě zaujme, co by jiný člověk přešel bez povšimnutí“. Ze svých 
toulek po krajině připravil pro Galerii Drahomíra výběr z fotografií 
přírody.
Výstava se uskuteční bez vernisáže, potrvá do 30. 10.

20. 9. 18.00 Poezie & Jazz: Nejlepší české básně 
2017
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit básně českých autorů z výboru, 
který již po deváté připravilo prestižní nakladatelství Host. Výbor 
představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny 
v uplynulém roce jako básnické novinky, ať už v knihách, 
časopisech nebo na internetu. Na editorství výboru se v minulých 
letech podílely nejvýznamnější osobnosti české poezie, mj. Karel 
Šiktanc, Miloslav Topinka, Petr Král, Ivan Wernisch či Petr Hruška. 
Básně vydané v uplynulém roce vybírali básnířka a prozaička 
Sylva Fischerová a nakladatelský redaktor a editor Jan Šulc.

GALERIE SUPERMARKET wc

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

do 28. 9. Výstava: Překvapení
Další svěží vítr z oblasti designu. V rámci cyklu „Design a život“ 
představuje tentokrát několik českých značek mladých designérů 
na téma papír a co vše z něj dá vyrobit.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

prodlouženo do 2. 9
Výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková – Kon-
tinuita & 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 řemes-
lnou kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po 
autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. Expozice nabízí originální 
šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlas-
tní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní Jarmily 
Muchy Plockové. Všechna umělecká díla jsou výsledkem mnoha 
uměleckých řemesel, kterým výstava vzdává hold. Exponáty 
doplňují rovněž  dobové fotografie, texty a fotografie shrnující 
historii relevantních uměleckých řemesel a dokumentující výrobní 
postup od skici po hotový výrobek.
Výstava je pro velký zájem prodloužena o tři týdny.

19. 9. 17.00 Vernisáž výstavy: Události roku 1968 
v Karlových Varech
Výstava připravená k 50. výročí okupace Československa předs-
taví konec šedesátých let minulého století v Karlových Varech, 
srpnovou invazi a počátky normalizace v Karlových Varech. Výs-
tava provede návštěvníky dobou plnou nadějí přes násilný zvrat 
až po návrat ke stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. 
Události přiblíží řada fotografií, dobové noviny a časopisy, různé 
exponáty z roku 1968 a chybět nebude ani vyšetřovna s dobovým 
nábytkem.
Výstava potrvá do 2. 12.

27. 9. 17.00 Přednáška: Rok 1968 v Karlových 
Varech
Historik muzea Jan Nedvěd seznámí návštěvníky se situací 
v šedesátých let v západním československém pohraničí, s pod-
mínkami, v kterých uzrávalo reformní přesvědčení členů KSČ 
i veřejnosti. Poukáže na vývoj od lednového tání, přes přelomovou 
okresní stranickou konferenci, a také se pozastaví nad aspekty 
jara a léta v lázeňském městě a v regionu. Ukáže na tlaky 
sovětských a východoněmeckých komunistických představitelů 
i na snahy sovětské KGB o destabilizaci poměrů. Věnovat se 
bude srpnové invazi, stabilizaci poměrů konce roku 1968 a také 
počátkům normalizace.

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 
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lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. 
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších 
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici 
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován 
dramatickému 20. století.  Exponáty jsou doplněny mnohými 
multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, 
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může 
si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo 
se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích 
Dalibora Nesnídala.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornict-
ví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve středu 9.00 
– 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ  9.00 - 17.00
ST   9.00 - 14.00
SO   9.00 - 12.00, pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT  13.00 – 17.00
ST   12.00 – 15.00
PÁ   12.00 – 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT  9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST   ZAVŘENO
PÁ   12.00 – 16.00

11. 9. 17.00 Paříž – perla nad Seinou aneb Město 
kontrastů
Cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka

18. 9. 17.00 Šumava domovem
Autorské čtení Ivo Stehlíka

Každý čtvrtek od 17.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd, informace na tel. 353 221 365/21, 
Bc. Ludmila Křivancová.

Každé úterý od 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3 až 7 let. Kapacita 
je omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: 
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888, 
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224 
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY:
Vstupní chodba
3. 9. - 26. 9. Eliška Pýchová: Myslivecký rok
Výstava fotografií, vernisáž výstavy 3. 9. v 17.00 hodin.

Kavárna
4. 9. – 26. 10. Helena Šandová: Obrazy
Vernisáž 4. 9. v 17.00 hodin.

A-klub
6. 9. – 31. 10. Zdenka Antošová: Návraty z cest
Výstava obrazů, vernisáž výstavy 7. 9. v 17:00 hodin.

Pobočka Lidická
27. 8. – 27. 9. Jiří Zágner

PŘEDNÁŠKY:
Sál Dvory
13. 9. 17.00 Významné osmičkové roky 1918
Nový cyklus přednášek PhDr. Jakuba Formánka. Významné 
osmičkové roky 20. století a jejich odraz v karlovarském regionu.

Sál Dvory
20. 9. 17.00 Letci RAF původem z Plzeňska a Karlo-
varska
Přednáška PhDr. Daniela Švece. Součástí přednášky jsou i ukázky 
dobových uniforem a dalších artefaktů.

Pobočka Lidická
20. 9. 10.00 Chodíme kolem – Umělecká díla ve 
veřejném prostoru
Další část cyklu přenášek pro seniory. Lektorka Božena Vachudo-
vá - kurátorka sbírek Galerie umění Karlovy Vary.

Hlasité čtení
26. 9. 18.30 Spolek přátel krásné literatury…a sla-
dkých koláčů
Aktuality: literární novinky, objeveno ve skladu, co právě čtu... 
Medailonek: Ingmar Bergman. Čteme a posloucháme: Ingmar 
Bargman „Laterna Magica“.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE:
A-klub
4., 11., 18., 25. 9. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme 
a háčkujeme čepičky a chobotničky pro děti na nedonošenecká 
oddělení v nemocnicích. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičko-
vou email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ:
A-klub, závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na 
vodickova@knihovnakv.cz

3., 10., 17., 24. 9. (pondělí)   16.30 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.

4., 11., 18., 25. 9. (úterý)   16.00 Evoluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.

4., 11., 18., 25. 9. (úterý)   16.00 Hraní společenských 
her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.

5., 12., 19., 26. 9. (středa)   16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánová

5., 12., 19., 26. 9. (středa)   17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová

5., 12., 19., 26. 9. (středa)   16.00 Lektorování výtvar-
ných dílen pro děti
Lektorka Romana Vlčková

6., 13., 20., 27. 9. (čtvrtek)   17.00 Storytelling v popkul-
turní literatuře
Lektor Teodor Kravál.

ÚNIKOVÁ HRA:
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek 16.00 Strážce příběhů; 
Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se 
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si 
vybrat mezi „Strážcem příběhů“ a „Zabijačkou“. Obě hry jsou 
založené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to vše-
chno známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je 
vše koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na 
www.utecknize.cz

HERNÍ KLUB:
A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

22. 9. 14.00 – 18.00 Catan tour
Pobočka Lidická. Hudební pořad.

21. 9. 18.00 4. Podvečer nejen o jazzu
Poslech / čtení / povídání. Připravil a uvádí Jan Pelc.

PRO SENIORY:
Pobočka Lidická
6. 9. 10.00 – 12.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

VZBUĎME VARY

Kulturní iniciativa Vzbuďme Vary - spolek Offcity.
www.vzbudmevary.cz, tereza@offcity.cz, 608 528 388

22.9. 14.00 – 19.00   Probublávání: Lázeňská kulturní 
kúra
Mlýnská a Vřídelní kolonáda
Vaše léčebná dávka současného tance a divadla. Několik 
viditelně neviditelných událostí v lázeňském srdci Karlových Varů. 
Zjevení dávných časů, představ a snů lázní. Podrobný program 
na www.vzbudmevary.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

7. a 21. 9.  9.00  Městká farmářské trhy

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

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

22. 9. 13.00 - 19.00   Svatováclavská slavnost
Jarmark, dílny, živá hudba, divadlo.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, tel: 608 300 
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz

5. 9. Rámeček z kartonu
12. 9. Závěs z přírodnin
19. 9. Figurky z kukuřičného šustí
25. 9. Podzimní průsvit do okna

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

KOSTEL SV. ANNY

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

23. 9. 18.00 Koncert skupiny Spirituál kvintet
Vstupné 200 korun, 100% ceny vstupenky je součástí veřejné 
sbírky na opravu kostela sv. Anny v Sedleci. Vstupenky je možné 
zakoupit na adrese Otovická 20, Sedlec. Rezervace vstupenek 
na e-mailové adrese kurka.kv@gmail.com, nebo na tel. 608 164 
832 (paní Mitrová).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

1. 9. VÚ Boletice: Želnavská hornatina – Kolem 
Knížecího stolce
8. 9. Krušné hory: Potůčky -  Horská naučná stezka
15. 9. Krušné hory: Vandr kolem Kraslic
22. 9. Krušné Hory: Z Fichtelbergu do Jáchymova
27. 9. Šumava: Toulky podhůřím Šumavy (4 dny)
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Světový pohár ve Varech 
přitahuje triatlonové hvězdy

Do Karlových Varů má namířeno absolutní 
triatlonová elita. Na startovní listině závodu 
Světového poháru, který se uskuteční 2. září, 
figuruje olympijská vítězka Nicola Spirigová, 
evropský šampion Richard Varga i královna 
českého triatlonu Vendula Frintová.

Olympijská vítězka, mistryně Evropy i české 
triatlonové hvězdy. Startovní listina City Triathlonu 
Karlovy Vary slibuje skvělé závody. karlovarskými 
kolonádami se chystají prohnat superhvězdy 
světového triatlonu, závod je přitom v kalendáři 
Světového poháru teprve druhým rokem.

„Startovka vypadá zajímavěji než loni. Je vidět, 
že o závod v Karlových Varech stoupá zájem 
a vybírají si ho kvalitní závodníci, kteří se nebojí, 
že by při náročné cyklistice byli dojeti o celý okruh 
a diskvalifikováni,“ říká Vladimír Malý, ředitel City 
Triathlonu Karlovy Vary.

Pořadatelé ale počítají s tím, že se startovní listi-
ny ještě změní. Děje se tak každý rok. „Závodníci 
sledují, kteří soupeři se na závod přihlásili a podle 
toho vyhodnocují své šance na body do světového 
žebříčku a do olympijské kvalifikace,“ vysvětluje 
Vladimír Malý.

Přijede olympijská vítězka?
Svou účast už závazně potvrdila nejlepší 

česká triatlonistka Vendula Frintová, která bude 
obhajovat druhé místo z loňska, a také němec-
ká závodnice Laura Lindemannová, k jejímž 
největším úspěchům patří titul mistryně Evropy 
ve sprintu z roku 2017 a druhé místo z červen-
cového závodu mistrovství světa (World Triathlon 
Series) v Hamburku.

Naopak otazník visí nad účastí Nicoly Spirigové, 
která figurovala na startovní listině už v minulém 
roce, ale pak se omluvila. Švýcarská závodnice 
by byla nejzářivější hvězdou závodu – na kontě 
má olympijské zlato z Londýna, olympijské stříbro 
z Ria a aktuálně také zlato z evropského šampio-
nátu v Glasgow, který se konal tento víkend.

Fanoušci se mohou v závodě žen těšit také na 
účast Britky Lucy Hallové, která má na kontě titul 
mistryně Evropy ve sprintu (2016) či vítězství 
v závodě světového poháru, ale také Islanďanky 

Eddy Hannesdottirové, aktuální mistryně světa 
v aquatlonu. Na startu nebudou chybět ani další 
skvělé závodnice včetně druhé české reprezen-
tantky Petry Kuříkové.

V kategorii mužů půjde na start trojice Čechů
K nejzajímavějším jménům na mužské startovní 

listině se řadí slovenský reprezentant Richard 
Varga, aktuální mistr Evropy ve sprintu. Australan 
Declan Wilson i Ital Daniel Stattef už letos na kon-
tě jedno vítězství ve Světovém poháru mají a ve 
Varech budou bojovat o další. Své druhé místo 
z loňska se pokusí vylepšit Ital Alessandro Fabian.

Do bojů o medaile se však pokusí zasáhnout 
také tři čeští reprezentanti – Jan Čelůstka, Fran-
tišek Linduška a Jan Volár. Závod ITU Světového 
poháru se uskuteční v rámci City Triathlonu Kar-
lovy Vary, do jehož víkendového programu patří 
také otevřený závod pro veřejnost, závod Českého 
poháru, noční běh City Night Run a dětský závod 
Geis Baby Duathlon.

Karlovy Vary 2018 City Triathlon 
ITU World Cup 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Při uzavírce části Divadelního náměstí ve dnech 
29. srpna 2018 od 06.00 hodin do 30. srpna 
2018 do 06.00 hodin budou autobusy MHD 
zajíždět na Divadelní náměstí. Zastávka u parku 
na Divadelním náměstí bude sloužit pri nástup 
i výstup cestujících. Při úplné uzavírce Divadel-
ního náměstí a Nové louky budou autobusy MHD 
končit a začínat u Lázní I.
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Prague Carlsbad Classic, to je 
elegance historických vozů

Do Karlových Varů dorazí rally historických vozů. 
Stane se tak o víkendu 22. a 23. září v rámci 
devátého ročníku akce Prague Carlsbad Classic, 
International Classic Cars Rally and  Concours 
d´Elegance.

Rally historických vozů (oldtimerů a youngti-
merů) se zahraniční účastí začíná v pátek 21. září 
v Praze. Základem je sobotní rally na trase Praha 
– Chyše - Karlovy Vary, rozdělená do tří soutěžních 
etap. Každá posádka obdrží na startu rychlostní 
průměr, podle kterého si musí vypočítat čas po-
třebný k ujetí stanovené vzdálenosti jednotlivých 
etap. Roadbook, podle kterého závodníci jedou, je 
slepý. Na trase čekají závodníky tajné průjezdní 
kontroly a několik testů přesnosti. 

Do Karlových Varů posádky dorazí v sobotu 22. 
září cca v 16 hod ke Grandhotelu Pupp, kde budou 
vozy vystaveny do druhého dne. V neděli je také 
můžete spatřit při jízdě elegance po Karlových 
Varech. 

Jízda elegance potrvá cca od 12.00 do 13.00 
hodin, poté budou vozy opět vystaveny zhruba 16. 
hodiny u Grandhotelu Pupp.

Trasa jízdy elegance: Grandhotel Pupp - Mírové 
náměstí - Mariánskolázeňská – Nová louka – 
Divadelní náměstí – Vřídelní – Zahradní – ná-
břeží Osvobození - Varšavská – Zeyerova – T. G. 
Masaryka – nábřeží Osvobození – Bezručova – Na 
Vyhlídce – Libušina – U Imperialu – Slovenská – 
Mariánskolázeňská – Mírové náměstí. 

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 přepravo-
vat speciálně vypravenou vlakovou soupravu, ve 
které se během závodu žije. Karlovým Varům patří 
třetí etapa, která se pojede 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 stez-
kami Slavkovského lesa s jedinečnými výhledy 
na Karlovy Vary a okolí. Nebudou chybět vyhlídka 
Karla IV., kaple sv. Linharta, vyhlídkový altán Jelení 
skok nebo rozhledna Diana. Kompletní informace 
o závodě včetně registrací jsou k dispozici na 
webu masivmtbrace.cz.

Mladí sportovci 
reprezentovali na 
hrách v Jeruzalémě 

Letos už po deváté se mladí sportovci ve věku 
13 až 15 let zúčastnili Mezinárodních dětských 
her (International Children Games - ICG 2018). 
V tomto roce pořádal hry izraelský Jeruzalém 
a Karlovy Vary měly své zástupce v plavání, 
atletice a streetballu. Za své výkony se mladí 
sportovci rozhodně stydět nemuseli, v plavání 
se dostali dvakrát do B finale (na 50 metrů prsa, 
9. a 14. místo), streetballisté skončili devátí 
a z atletických výkonů stojí za pozornost určitě 
osmé místo v hodu koulí. Své osobní výkony si 
na dětských hrách vylepšili i mnozí další, však si 
také možnost srovnání s mezinárodní konkurencí 
náležitě pochvalovali.
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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

Existuje pravděpodobně již v 15. století. Za druhé světové války byl poničen. Na ploše 0,44 ha se dochovalo kolem 300 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z let 
1684 a 1690. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
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NoviNky z AsklepioNu 

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

podpořte svou iMuNitu MegAdávkou 
vitAMíNu C v iNfuzíCh
Pomáhá také proti únavě, oparům, špatné pleti a mnoha 
dalším neduhům. Vitamíny v infuzích se dostanou přímo 
do krve v mnohem účinnějším množství. Přijďte vyzkoušet!

trápí vás křečové žíly Nebo povAdlá víčkA?
Přijďte na nezávaznou konzultaci k našim cévním 
a plastickým chirurgům. Pracují moderními metodami, 
díky kterým je hojení krátké a účinek maximální.

slevA 20 % NA hloubkovou hydrAtACi 
A plAzMAterApii
Po aplikaci kyseliny hyaluronové nebo vlastní krevní plazmy 
je pleť vyživená, vypnutá a hladká. Vyberte si pro sebe 
to nejvhodnější ošetření až do konce září se slevou 20 %.

No. 1iN lAser ANdAesthetiCMediCiNe
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