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Loyd-reality letos slaví 25 let působení na karlovarském trhu 
s nemovitostmi. Je 25 let hodně nebo málo? V lidském životě je 
to třetina života, tedy hodně. V dějinách států je čtvrtstoletí jen 
kratší epizoda. Uvažoval zakladatel firmy, že se jeho dítě dožije 
25 let?

Určitě měl otec zakladatel Ing. Martin Lojda odvahu. V roce 1993 
svou existující živnost přeměnil ve společnost a dal jí do vínku variaci na 
své jméno. Položil pevné základy, které vydržely všechny bouře v eko-
nomice i na trhu s nemovitostmi. Před lety usoudil, že je čas také na 
odpočinek a firmu předal svému nástupci. Děkuji mu za všechno, co 
pro společnost udělal.

Společností prošla za tu dlouhou dobu řada kolegů. Všem jim patří 
obrovský dík. Ty, které jsem zažil osobně, vám připomenu.

Nezapomenutelnou tváří firmy byla přes dvacet let Petra Michlíková. 
Specialistka na nábor nemovitostí, s neuvěřitelnou trpělivostí a darem 
vcítit se do starostí našich zákazníků. Karlovy Vary znala jako své boty 
a bylo vždy zábavné s ní po městě jezdit nebo chodit. Jen ukazovala 
a říkala: To jsme prodali. Tohle taky. A ten dům taky. Za společnost do-
slova dýchala a proto loni, když se rozhodla zkusit něco úplně jiného, 
tak se nám loučilo těžko.

Adéla Hepnarová (dříve Pašková) s námi byla přes deset let. Vypra-
covala se na makléřku z asistentky. Prodala například všechny byty 
v projektu Waldertova v Drahovicích a mnoho klientů na ní v dobrém 
vzpomíná. Její úsměv a vždy dobrá nálada platily na každého morouse. 
Nyní už také pracuje v jiném oboru.

Nejdéle je u nás kolegyně Mirka Čiháková, od roku 2005. Specialist-
ka na byty, rodinné domy a pozemky, zejména v samotném městě Kar-
lovy Vary. Má spoustu zkušeností a dokáže být při práci velmi efektivní. 
Její obchodní jednání mají spád a výborné výsledky. I přes dlouholetou 
praxi se stále vzdělává a stejně jako všechny její kolegyně má Certifikát 
odborné způsobilosti realitního makléře. 

Z asistentky za čas realitní makléřkou je obvyklá cesta šikovných ko-
legyň, kterou prošla také Olga Vrtáčková, která je u nás přesně 10 
let. Chaty a chalupy jsou její specialita a v okolí města už zná všechny 
rekreační oblasti. Takže je logické, že časem si přibrala další nemovitosti 
mimo město a rozumí jim. Olga je průkopnicí nových technologií, kromě 
videoprohlídek nás v budoucnosti určitě čekají nová překvapení.

Naší služebně nejmladší kolegyní je Regina Dostálová, to nejkratší ale 
znamená už osmý rok. Specialistka na nábor zakázek po kolegyni Petře 
a daří se jí stejně znamenitě. Má také na starosti nové byty v novostav-
bách. Empatie a pochopení pro zákazníky, často v těžké životní situaci, 
na ní oceňuji nejvíce. 

Všem jmenovaným i těm dalším kolegyním a kolegům patří velké po-
děkování za práci, kterou pro firmu udělali. Obchod s nemovitostmi 
Karlových Varech má jméno Loyd-reality! Bez nich bychom nikdy 
nedokázali být v čele realitního trhu.

Přišel jsem do společnosti přesně v polovině její historie, před dvanácti 
lety. Byť jsem obor nemovitostí znal z jiné strany, správy obchodního 
centra, byl pro mne začátek hlavně školou a sbíráním zkušeností. Po-
slední tři roky je už veškeré rozhodování o firmě a jejích cílech na mně. 
A pořád více mne baví hledat nové cesty, jak firmu rozvíjet.
 Mgr. Jiří Brož, majitel Loyd-reality 

Realitní kancelář Loyd-reality a její lidé
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

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

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

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

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

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

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 10. října 2018.

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je karlovarská zpěvačka Petra Brabencová, která na 
prvním z hlavních koncertů letošního Jazzfestu za 
doprovodu klavíristy Karla Košárka a Karlovarského 
symfonického orchestru zazpívá nejslavnější skladby 
George Gershwina jako vzpomínku na 120. výročí jeho 
narození.

05 100 LET POCITŮ. JAK VARY ZÁŘILY?
Světlené instalace a multimediální show mohli diváci 
obdivovat na celkem osmi stanovištích od Alžbětiných 
lázní po Grandhotel Pupp. Třetí ročník festivalu světla 
VARY° září se opět setkal s velkým ohlasem obyvatel i 
návštěvníků města.

06 PERGOLU NAHRADÍ CAFÉ ROLAVA
Dosluhující pergolu nahradí Café Rolava. Místa k 
posezení venku i vevnitř teď budou komfortnější a pro 
sledování hřiště i celého dění v areálu se tady najde 
ještě víc možností. Stávající pergola, tedy alespoň 
ta část, která bude ještě použitelná, najde své další 
uplatnění na jiném místě v areálu.

09 KAM KV° - PROČ TU JSME
Proč mladí lidé odcházejí z města? Co můžeme udělat 
pro to, aby se po studiu vraceli do svého kraje, případ-
ně aby město bylo atraktivní i pro obyvatele původně 

odjinud? Kancelář architektury města Karlovy Vary 
začíná hledat budoucí vizi města.

22 BORYŠ UMÍ PO SKALINÁCH
Původně to měla být Tančírna, inscenace inspirovaná 
stejnojmenným filmem Ettore Scoly, nakonec scenáris-
ta a režisér Zdeněk Bartoš stvořil divadelní mystifikační 
dokument. Ke stému výročí založení republiky teď 
chystá Karlovarské městské divadlo světovou premiéru.

23 TOURFILM 2018
Partnerskou zemí 51.ročníku Mezinárodního festivalu 
filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm se stalo 
Slovensko. Festival připomene letošní sté výročí česko-
-slovenské vzájemnosti v rámci svého doprovodného 
programu, návštěvníci se mohou těšit na herečku 
Zuzanu Kronerovou, fotografa Roberta Vana či koncert 
Mira Žbirky s kapelou.

28 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
Velmi cenné vítězství na domácí půdě vybojovala triat-
lonistka Vendula Frintová. V Karlových Varech ovládla 
v těžkých podmínkách závod ITU Světového poháru. 
V závodě mužů byl nejrychlejší Rus Dmitrij Poljanskij, 
nejlepší výsledek v kariéře si připsal pátý František 
Linduška.
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• STALO SE / STANE SE

PRVŇÁČKŮ JE PROTI LOŇSKU O TŘETINU MÉNĚ
Stovky prvňáčků přivítaly začátkem září karlovarské 
městské základní školy. Letos jich bude asi o třetinu 
méně než v loňském roce, přesná čísla ale budou 
školy vědět až po uzavření výkazů na konci září. 
Prvňáčky, jejich rodiče i učitelky přišli pozdravit i zá-
stupci města, například do starorolské Základní školy 
Truhlářská nebo do Základní školy Dukelských hrdinů 
na Moskevské ulici (na snímku).

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1918–1939
V průběhu září byla ve Smetanových sadech k vidění 
unikátní putovní výstava Republika československá 
1918–1939, která vznikla ve spolupráci Masaryko-
va ústavu a Archivu AV ČR a Střediska společných 
činností AV ČR. Stručnou a zajímavou formou přiblížila 
vznik a vývoj Československé republiky, její vzestupy, 
pády a významné milníky. Putovní výstava postupně 
zavítá do 24 měst ČR.

HORNÍ NÁDRAŽÍ MÁ ZNOVU HISTORICKÝ 
PŘÍSTŘEŠEK
Litinový přístřešek se vrací na Horní nádraží. Část 
původní historické stavby z konce 19. století prošla 
repasí a nově byla umístěna vedle nové výpravní 
budovy, kde zastřešuje první kolej rekonstruovaného 
nádraží.

ČÁST HOROVY ULICE MÁ NOVÝ POVRCH
Opravné práce naplánované na 11 dnů nakonec pro-
běhly v podstatně kratším termínu. Během jednoho 
týdne byl v Horově ulici odfrézován starý zvlněný 
povrch a položen nový koberec. Průjezd jedním 
z nejfrekventovanějších úseků ve městě je tak opět 
komfortní.

CHYSTÁ SE PLÁN ROZVOJE SPORTU
Zástupci sportovních organizací působících ve městě 
se sešli k diskusi o připravovaném Plánu rozvoje 
sportu v Karlových Varech. Strategický dokument, 
jehož vypracování ukládá městu zákon, vznikl na 
základě dotazníkového šetření mezi obyvateli, které 
probíhalo v průběhu léta. Plán rozvoje sportu je již 
hotový a je zveřejněn na stránkách magistrátu www.
mmkv.cz v sekci Magistrát – Projekty města a strate-
gické dokumenty. 

DOUBSKÝ MOST SE BUDE BOURAT
Po čtyřech měsících uzavírky kvůli chystané 
rekonstrukci rozhodlo ministerstvo dopravy nakonec 
o zbourání Doubského mostu. Na jeho místě má 
vyrůst most nový, to ovšem zabere nejméně rok, spíše 
však déle, což kromě samotné dopravy ve městě 
komplikuje i rekonstrukci Dvorského mostu chystanou 
na rok 2019, tudy totiž v současné době vede nejčas-
tější objízdná trasa. Město trvá na zřízení lávky pro 
pěší po celou dobu uzavírky.

STOVKY STROMŮ V LÉTĚ ZAVLAŽOVALY VAKY
K bezmála třem stovkám stromů na území města, 
zejména k těm vysazeným v dlažbě a na pěších 
zónách, rozmístili v průběhu srpna pracovníci Správy 
lázeňských parků zavlažovací vaky. Pomáhaly se 
závlahou dřevin, které se nedostanou ke spodní vodě. 
Vaky s kapacitou 60 litrů fungují na principu kapkové 
závlahy. Voda se z nich uvolňuje postupně a odkapává 
přímo ke kořenům stromů.

MĚSTO NAVŠTÍVIL JAPONSKÝ VELVYSLANEC
Začátkem září navštívil Karlovy Vary velvyslanec Ja-
ponska Kaoru Shimazaki. Zajímal se jak o partnerské 
vztahy Karlových Varů s japonskými lázněmi Kusatsu, 
tak o prostory, místa a podrobnosti každoročního 
Mezinárodního filmového festivalu. V doprovodu 
primátora navštívil festivalový hotel Thermal.

VOLBY UZAVŘOU NĚKTERÉ AGENDY MAGISTRÁTU
V pátek 5. října 2018 budou z důvodu zajištění voleb 
do Zastupitelstva města Karlovy Vary uzavřena oddě-
lení CzechPOINT a ověřování. Omezen bude také chod 
pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů, 
kde budou pouze vydávány již vyhotovené nové 
doklady a vyřizovány žádosti o vydání občanského 
průkazu k zajištění výkonu volebního práva.

PARKOVÁNÍ V MOSKEVSKÉ SE MĚNÍ
Na základě podnětu Policie ČR byl svislým a vodorov-
ným dopravním značením upraven režim parkování 
v části Moskevské ulice. Kolmé nebo šikmé stání 
částečně na chodníku zajistí vyšší bezpečnost, 
zejména pro chodce, kteří byli ohrožování častým 
přejížděním vozidel po chodníku. Díky dostatečné šíři 
chodníku mohl být vyznačen také cyklopruh, který 
mohou využívat cyklisté jedoucí ve směru z centra 
města do Tuhnic.

ČÁST MODENSKÉ JE OPRAVENÁ
Na několika místech ve městě byla v září zahájena 
další obnova místních komunikací. Celoplošnou 
opravou vozovky, parkoviště a chodníku prošla část 
Modenské ulice v Doubí, začaly práce na opravě 
chodníků v Teplárenské ulici v Bohaticích a Konečné 
v Rybářích. Úplně nová místní komunikace se začala 
stavět ve čtvrti Počerny.
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• VARY° ZÁŘÍ 2018

100 let pocitů rozsvítilo noční Karlovy Vary

GENERÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI PODPOROVATELÉ
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Děkujeme partnerům za významnou podporu akcí Zahájení lázeňské sezóny 2018 a VARY° září.

Třetí ročník festivalu světla VARY° září se opět setkal s velkým ohlasem obyvatel i návštěvníků měs-
ta. Dvoudenní přehlídku vidělo podle předběžných odhadů zhruba 37 tisíc lidí. 

Světlené instalace a multimediální show mohli diváci obdivovat na celkem osmi stanovištích od Alžbětiných 
lázní po Grandhotel Pupp. Scénář letošního ročníku festivalu VARY° září vycházel z motivu stého výročí vzniku 
Československé republiky a byl postaven na pocitech, které obyvatelé republiky během staleté historie zažíva-
li. Náklady festivalu činily 2,1 milionu korun a z 60 procent je pokryly příspěvky od partnerů akce.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Pergola na Rolavě vznikla jako provizorní řešení 
v roce 2011. Areál Rolava předtím prošel intenzivní 
obnovou za podpory evropských dotací, a podmínky 
čerpání dotací neumožňovaly po dobu udržitelnosti 
projektu provádět významné zásahy. Obnovená 
Rolava ale přitahovala značné množství návštěvníků, 
a aby bylo vytvořeno alespoň nějaké zázemí pro 
zdejší stánkový prodej, město v blízkosti stánku 
postavilo provizorně pergolu.

V roce 2016 udržitelnost původního projektu 
Rolava skončila a město mohlo začít plánovat další 
rozvoj areálu. Při mnohých příležitostech zaznělo, že 
by si areál zasloužil vyčistit a zkulturnit vodní plochy, 
a také důstojné občerstvení, resp. restauraci.

Zazněla ale i celá řada dalších námětů, mezi které 
patřily například kemp, koupaliště s upravenou – ne 
tedy říční - vodou, a další. Město proto nechalo 
zpracovat studii s možnými podněty pro další rozvoj 
areálu, a nad studií proběhla poměrně široká disku-
se včetně veřejné ankety. V anketě byly jako další 
volitelné součásti nabídnuty: rozšíření parkovací 
kapacity u Rolavy, centrum sportů – rozšíření na-
bídky sportovního vyžití o další hřiště, zázemí apod., 
koupaliště s bazény s čistou, upravenou vodou, 
loděnice, nové lávky, autokemp, chatky, bungalo-
vy, amfiteátr, případně park ve stylu Stonehenge, 
zóna nových atrakcí ve vodě u pláže, i na větším 
z ostrůvků.

V anketě nejvíce hlasů získalo rozšíření nabídky 
sportů, bazény, rozšíření parkovacích kapacit, am-
fiteátr a nové lávky mezi ostrůvky. Město okamžitě 
začalo připravovat jednotlivé záměry, přičemž ty 
stavebně významnější čekají na nový územní plán 
a nemohly být proto zatím dopracovány. V uplynu-
lých dvou letech proto došlo především novinky, 
které už bylo možné realizovat – nové vodní atrakce, 
staví se nové síťové hřiště v korunách stromů, byly 
upraveny břehy i dna vodních nádrží, vybudována 
nová čerpací stanice pro napouštění vodních nádrží.

Zároveň s tím už dva roky běží příprava nového 
občerstvení, nazvaného Café Rolava. Začala okamži-
tě po skončení udržitelnosti předchozího projektu. 
Byl zpracován projekt, zveřejněno a opakovaně 

provedeno výběrové řízení. O tom byla veřejnost 
průběžně informována. Nyní, po dvou letech příprav, 
bylo veřejné výběrové řízení úspěšně dokončeno 
a byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby.

Zakázka byla soutěžena v lednu letošního roku, ale 
s tím, že stavět se má až po skončení prázdnin, aby 
stavba nenarušila hlavní sezónu, a hotovo má být do 
začátku sezóny příští.

Zakázka byla vysoutěžena v souladu s platnou 
legislativou, a pro město to mimo jiné znamená, že 
je výsledky výběrového řízení také vázáno.

Výstavbou Café Rolava ale rozhodně nikdo nepřijde 
o místo k posezení, o možnost posezení venku, 
o možnost sledovat hřiště nebo dění v areálu, na-
opak tyto možnosti budou širší a komfortnější.

Proč v tomto místě? Dosavadní umístění provizor-
ního občerstvení prokázalo vhodnost tohoto umístě-
ní, návštěvníci jsou na toto místo zvyklí. Návštěvníci 
mají přehled nad přilehlou částí areálu – pláží 
dětským hřištěm, dráhou, poblíž tenisových kurtů či 
dalších sportovišť. Jsou sem přivedeny inženýrské 
sítě, tedy voda, plyn i elektřina. Strategická poloha 
pro možný další rozvoj areálu.

Parametry nového občerstvení jsou následující. 
Stavba s dřevěným opláštěním a velkoplošným 

prosklením s možností úplného otevření jeho velké 
části, s prostornými terasami, volitelně krytými mar-
kýzami. Vnitřní provoz občerstvení/kavárny s gastro 
vybavením a vnitřním sezením pro přibližně 55 
osob. Vnější terasy podle potřeby kryté výsuvnými 
markýzami pro 185 osob.

Realizace dle zadání veřejné zakázky se předpo-
kládá do 15. dubna 2019, vysoutěžená cena stavby 
je necelých šest milionů korun.

Cílem výstavby nového zařízení je nahradit provi-
zorní stánkové občerstvení během mimosezónního 
období, aby nebyla stavbou negativně ovlivněna 
hlavní sezóna, zařízením v odpovídající kvalitě tech-
nického a estetického zpracování v kultivovaném 
veřejném prostoru poskytnout možnost občerstvení, 
posezení a odpočinku návštěvníkům volnočasového 
areálu Rolava, zachovat a rozšířit možnost venkovní-
ho posezení - podle potřeby krytého, nabídnout také 
posezení vnitřní pro případ nepříznivých klimatic-
kých podmínek a pro mimosezónu také možnost 
konání rodinných akcí, akcí sportovních klubů či 
firemních akcí v návaznosti na ostatní aktivity.

Stávající pergola, tedy alespoň ta část, která bude 
ještě použitelná, najde své další uplatnění na jiném 
místě v areálu.

Café Rolava nabídne víc místa i komfortu
Dosluhující pergola bude návštěvníkům sloužit na jiném místě v areálu

Café Rolava   Nové občerstvení má na Rolavě za necelých šest milionů korun vyrůst do polo-
viny dubna příštího roku. 

Tradiční zářijové Dny evropského dědictví otevřely 
zajímavé karlovarské památky. Dvoudenní akce, 
která zahrnovala procházky k lesní pobožnosti, za 
Duchem pramenů nebo na místa spojená s karlo-
varskými návštěvami Johanna Wolfganga Goetha, 
přilákala na šest stovek účastníků.

Dny 
evropského 
dědictví

Sto let republiky připomene lípa
Stěžejní výročí letošního roku, 100 let od zalo-

žení samostatného československého státu, bude 
v Karlových Varech připomínat Strom republiky. 
Jedná se o lípu zasazenou v parku v lokalitě 
Malé Versailles. Strom byl zasazen již v jarních 
měsících, aby mohl dostatečně zakořenit. V den 
výročí, 28. října v 11 hodin, bude lípa slavnostně 
odhalena. Součástí ceremoniálu bude vystoupení 
tria hudebníků Karlovarského symfonického 
orchestru. Odhalení Stromu republiky bude 
předcházet tradiční pietní akt u sochy prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka na stejnojmenné třídě. Začne v 10 
hodin a svým vystoupením ho doprovodí děti 
z pěvecké třídy Mgr. Štěpánky Steinové
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V rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2019 budou 
opět vyčleněny finanční prostředky určené na 
neinvestiční dotace v několika oblastech. Nejpoz-
dějším termínem pro podání žádosti o poskytnutí 
individuálních dotací na rok 2019 je 31. říjen 2018. 
Upozorňujeme zájemce o dotační prostředky na 
plánované projekty a činnost v oblasti prevence kri-
minality a protidrogové prevence, že nově je jejich 
administrátorem Odbor sociálních věcí Magistrátu 
města Karlovy Vary.

Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
webu magistrátu v sekci Dotace. Zde jsou také ke 
stažení příslušné tiskopisy. Neinvestiční dotace jsou 
poskytovány na konkrétní účel určený žadatelem.

Žádosti zasílejte na příslušné odbory, které 
jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, 
Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary.

O dotace na rok 2019 žádejte do konce října

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí. Případné informace a odpovědi na dotazy týkající se žádostí 
o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 
2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. U uvedené pracovnice jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici.
DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí. Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních 
a sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. Případné informace 
a odpovědi na dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna 
Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. U uvedené pracovnice 
jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici.
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na rozvoj mezi-
národní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy 
poskytne p. Zdena Tovthová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. 
Zdena Tovthová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy po-
skytne p. Gabriela Hazuchová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy po-
skytne p. Jana Plevová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy po-
skytne p. Vladimíra Kalvodová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. byly úspěšné 
a získaly dotaci na realizaci dalšího přeshraniční-
ho česko-bavorského projektu. Jak je zřejmé již 
z názvu projektu „Učíme se od přírody!“, je tento 
pilotní projekt primárně zaměřený na vzdělávání 
(osvěta, lesní pedagogika). Bavorským projektovým 
partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszen-
trum Abtei Waldsassen. Bavorský partner spravuje 
ve Waldsassenu environmentální středisko a věnuje 
se vzdělávání mládeže v oblasti ekologie a životního 
prostředí. V rámci projektu proběhla v sobotu dne 
8. září 2018 společná akce v lázeňských lesích, při 
které účastníci získali pestré informace o historii 
a současnosti těchto lesů a zejména mohli poznat 
zdejší faunu, flóru a další přírodní zajímavosti. Sou-
částí akce bylo i sdílení zkušeností a tipování lokalit 
pro budoucí tematickou vzdělávací stezku vedoucí od 
střediska sv. Linhart k rozhledně Diana. Tento projekt 
je spolufinancovaný v rámci Dispozičního fondu 

Euregia Egrensis, resp. programu Cíl EÚS přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2014 – 2020. 

V sobotu 8. září 2018 probíhala také již tradiční 
soutěž ve vaření – Linhartský kotlík. Letošním 
úkolem pro soutěžící bylo uvařit co nejlepší brambo-
račku. Přestože se zadání zdá býti jednoduché, tak 
snadné to není. Pro soutěžící bylo připraveno pouze 
dřevo a kotlík. Soutěžící si museli dřevo naštípat, 
rozdělat oheň a z přinesených surovin připravit co 
nejlepší polévku. Vařit na otevřeném ohni také není 
tak jednoduché jako doma na sporáku. Týmy se však 
i letos zhostily tohoto kulinářského klání „v polních 
podmínkách“ na výbornou. U poroty nejvíce bodů 
získala bramboračka z týmu „Čarodky“. Příští rok se 
můžeme těšit na nejlepší boršč. 

Oběma akcím přálo počasí, a tak návštěvnost byla 
vysoká. 

 Richard Štěpánovský, projektový manažer

Učíme se od přírody! Výzva majitelům 
památek
Vlastníci kulturních památek umístěných 

v Městské památkové zóně Karlovy Vary mají 
i v letošním roce možnost požádat si o dotační 
příspěvek z Ministerstva kultury ČR. Jedná se 
o prostředky na obnovu kulturních památek pro 
rok 2019. O finanční příspěvek mohou vlastníci 
zažádat prostřednictvím zástupců místní pra-
covní skupiny pro Program regenerace městské 
památkové zóny Karlovy Vary, je ovšem nutné 
předem žádost projednat se všemi členy 
skupiny. Proto doporučujeme obrátit se na 
pracovnici odboru kultury, školství a tělovýcho-
vy, p. Vladimíru Kalvodovou, která projednání 
žádosti zprostředkuje (tel. 353 151 344, e-mail: 
v.kalvodova@mmkv.cz). Termínem pro podání 
žádosti je 12. říjen 2018.

Od nejvýznamnější městské dopravní novostavby 
z roku 2017 až k vřídlu - srdci lázeňského města 
Karlových Varů se můžete vydat na procházce s ar-
chitekty. Mezi více než osmdesáti českými městy 
se letošního Dne Architektury se vyjímá i lázeňská 
metropole. Celým letošním programem se jako 
hlavní linie vine téma „Architektura společně“. 
Festival  připomíná letošní výročí republiky a jeho 
cílem je  v celé šíři postihnout, jak se za posledních 
100 let československá architektura vyvíjela.

„Architektura společně“ chce široké veřejnosti 
představit nový pohled na architekturu, která nás 
obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověn-
čených budov přes historické skvosty až po mnohdy 
opomíjené, ale o to zajímavější, stavby.

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Sraz: ČT 27. září v 17.00 hodin, Střední umělecko-
průmyslová škola Karlovy Vary, nám. 17. listopadu 
710/12
Stará budova z roku 1920 je od května minulého 
roku nepřístupná a v současné době je její bu-
doucnost stále nejistá. S ředitelkou školy Markétou 
Šlechtovou se projdeme po prostorech novější části.
KARLOVY VARY – OD NÁDRAŽÍ K VŘÍDLU – ZMĚ-
NA ČASU
Sraz: PÁ 28. září v 10.30 hodin, Horní nádraží, 
Nákladní 83/31
Na novou výpravní budovu Horního nádraží z roku 
2017 si obyvatelé města museli hodně dlouho po-
čkat. Nové nádražní už máme, ale otázkou zůstává, 
jestli je opravdu lepší. Podobný osud může potkat 
také Vřídelní kolonádu architekta Jaroslava Otruby 
z roku 1975. Má se ta stávající zrekonstruovat, nebo 
postavil úplně nová? Procházka vedena historikem 
architektury Lubomírem Zemanem nás provede po 
zajímavých architektonických počinech posledního 
století.

Architektura společně 
nabídne nový pohled
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Diskusních fóra načnou podzimní část

Podzimní části diskusních fór má své termíny. 
O čem se bude debatovat, rozhodnou účast-
níci. Ke slovu se v říjnu a listopadu postupně 
dostanou obyvatelé Tuhnic, centra města a jeho 

lázeňské části, Rybář a čtvrtí Sedlec, Rosnice 
a Čankov. O tom, co by se v jednotlivých částech 
města mělo změnit, vyřešit, opravit, napravit 
nebo vybudovat, budou s obyvateli debatovat 
zástupci vedení města, magistrátu a městských 
organizací.

Termíny podzimní série místních diskusních 
fór jsou: 31. 10. 2018 - Tuhnice, centrum, 
lázeňská část (jídelna ZŠ Dukelských hrdinů – 
ul. Jízdárenská), 7. 11. 2018 - Rybáře (jídelna 
ZŠ Konečná), 14. 11. 2018 - Sedlec, Rosnice, 
Čankov (restaurace Sedlecká pivnice). Začátek je 
vždy v 17 hodin.

Kompostéry čekají na nové majitele
Zájemci o domácí kompostéry, kteří se zapojili do 

anketního průzkumu na jaře loňského roku, mohou 
stále ještě využít přednostního práva k bezplatné 
výpůjčce. K dispozici jsou zařízení tří velikostí, která 
obyvatelé města získají do bezplatné výpůjčky do 
31. 12. 2023. Poté kompostéry přejdou do jejich 
vlastnictví. Prosíme zájemce, kteří chtějí k likvidaci 
biologicky rozložitelných složek odpadu využívat do-
mácí kompostéry, aby se dostavili k podpisu smlouvy 
a následnému převzetí zařízení, případně, pokud 
již zájem nemají, aby tuto informaci sdělili odboru 
technickému. 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 21) 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 telefo-
nické domluvy na 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.

Svoz bioodpadu bude i v letošním roce probíhat 
až do konce listopadu. Hnědé popelnice budou 
v průběhu října i listopadu vyváženy dle běžného 
harmonogramu. S posledním svozem budou všechny 
hnědé nádoby na bioodpad, tedy kontejnery i malé 
popelnice, ze stanovišť stahovány. V příštím roce bude 
jejich distribuci a svoz zajišťovat městská organizace 
Správa lázeňských parků.

1.10. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová, Východní 

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

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

3.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (od 
křižovatky s Moskevskou k Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova vč. spojky s Varšav-
skou, hl. přestupní stanice MHD

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

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

8.10. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, 
Chodská, Kollárova

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

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

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

 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

11.10. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického 
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května 
(část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

12.10.  Komunikace: Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – 
ruční úklid 

 Parkoviště: Ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská 
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská u bývalého 
plicního oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT 
včetně příjezdové komunikace, Západní – u FÚ 

15.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, 
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, 
Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní

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

16.10.  Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní 
alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Cihelny

17.10. Parkoviště:  Svatošská – parkoviště u zahrádek 
 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

18.10. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), Spojovací 

19.10. Parkoviště:  Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská 
- Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, 
Lidická u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové 
pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská 

za ubytovnou a tři stavebně oddělená parkoviště 
v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova

22.10. 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 

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

24.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (od 
křižovatky s Moskevskou k Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova vč. spojky s Varšav-
skou, hl. přestupní stanice MHD

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

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

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

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

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

31.10. 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

R o z p i s  b l o k o v é h o  č i š t ě n í :
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Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM 
KV°) začíná hledat budoucí vizi města. Popsání 
a zanalyzování současného stavu je důležitým 
startovním bodem. K tomuto tématu vystoupil se 
svou přednáškou náš kolega Ing. arch. Jan Matou-
šek, čerstvý absolvent Fakulty architektury ČVUT 
a zároveň občan našeho města. Během přednášky 
jsme pochopitelně narazili na problematiku týkající 
se mladých lidí v Karlových Varech. Proč mladí 
lidé odcházejí z města? Co můžeme udělat pro to, 
aby se po studiu vraceli do svého kraje, případně 
aby město bylo atraktivní i pro obyvatele původně 
odjinud?  

Se stále se zvyšujícím věkovým průměrem oby-
vatel města souvisí samozřejmě absence státní 
vysoké školy, kterou se zatím bohužel nepodařilo 
zřídit, přestože o ní usiluje jak vedení města, tak 
jeho obyvatelé. Zájemci o vysokou školu tak náš 
kraj bohužel opouštějí a často pak nepociťují tou-
hu vrátit se zpět. Velkým problémem města je totiž 
nedostatek bytové výstavby pro mladé a současně 
i nedostatek zázemí nejen pro mladou genera-
ci. Chybí také atraktivní podněty pro přivedení 
nových obyvatel do Karlových Varů. Tyto informace 
vyplývají z ankety, kterou mezi obyvateli města 
uspořádalo vedení města na diskuzních fórech. 
Úbytek mladých lidí však nesouvisí pouze s těmito 
faktory. Český statistický úřad zveřejnil aktuální 
data, která tvrdí, že v prvním pololetí letošního 
roku více lidí zemřelo, než se narodilo, a počet 
obyvatel tak zvyšuje migrace.

Tato témata často zaznívají i na zasedáních, 
která se týkají aktualizace Strategického plánu 
udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy 
Vary (Strategie KV°) a která probíhají za účasti 
členů týmu KAM KV°, pana primátora, zástupců 
Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií 
a dotací, zástupce projektu Designpark a zá-
stupkyně CzechInvestu. Snažíme se tedy na tyto 
velké nedostatky myslet už nyní, aby se s nimi 
co nejdříve začalo pracovat a byly tak co nejdříve 
vyřešeny. Hlavní otázkou těchto zasedání je totiž: 
„Jak budou Karlovy Vary vypadat za 20 let?“ a my 
bychom byli rádi, kdyby se mladí lidé do té doby 

do Karlových Varů chtěli vracet, nebo kdyby měli 
možnost neodcházet za studiem jinam.

KAM KV° se snaží kolem sebe soustředit i mladé 
lidi, kteří mají zájem o město, ve kterém žijí. 
Vedle zkušených odborníků v oblasti architektury, 
urbanismu a veřejného prostoru, dáváme příleži-
tost i mladé generaci, která přináší nový pohled 
na věc a nové aktuální potřeby města a jeho 
obyvatel. Jsme moc rádi, že se nám ozývají čerství 
absolventi vysokých škol, kteří mají zájem s námi 
spolupracovat, získávat nové zkušenosti nebo jen 
svým postřehem přispět k rozvoji Karlových Varů. 
Potkáváme se s mladými odborníky nejen z oblasti 
našeho primárního zájmu, ale i z jiných zajíma-
vých oborů, jako je environmentální psychologie 
nebo etnologie, viktimizace veřejného prostoru 
apod. 

Zájem o město však samozřejmě není podmíněn 
studiem vysoké školy. V současné době navazuje-
me spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou 

školou v Rybářích, v jejíchž studentech bychom 
také rádi podnítili větší zájem o město Karlovy 
Vary. Několik tříd dostalo od KAMu zadání na 
zhotovení fotografie na určité téma týkající se 
městského detailu. Tuto spolupráci mohou budoucí 
fotografové využít jako skutečnou praxi, protože 
s nimi jednáme jako zadavatele a role učitele je 
v této situaci pak pouze poradní a doprovodná. Už 
nyní se moc těšíme na výsledky tohoto projektu 
a na to, až Vám je budeme moci ukázat. Myslí-
me si, že s osvětou a vzbuzením zájmu o město 
v mladých lidech je potřeba začít co nejdříve, a tak 
Vám už nyní můžeme prozradit, že chystáme další 
projekty a spolupráce i pro základní a mateřské 
školy ve městě.

Naši práci a aktuální informace můžete sledovat 
na webových stránkách www.kamkv.cz nebo na 
našem Facebooku. Děkujeme za Vaši podporu na 
dosavadních akcích a těšíme se na další setkávání 
s Vámi. KAM KV°

• KAM KV°

Kde jsou mladí lidé?

KAM KV° (Kancelář architektury města Karlovy 
Vary) společně s Galerií Jaroslava Fragnera 
a Galerií architektury Brno představuje veřejnosti 
až do 30. září výstavu VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / 
KRAJINA MĚSTA, která prezentuje výběr šedesáti 
zajímavých realizací v oblasti veřejného prostoru 
od jednotlivých náměstí a parků, až po rozsáhlé 
koncepty ovlivňující podobu nejen center měst. 

Výstava začala v úterý 4. září vernisáží, kterou 
zahájil ředitel KAMu Petr Kropp. „KAM tuto 
výstavu prezentuje jako inspiraci pro karlovarské 
veřejné prostory, které jsou jedním z klíčových té-

mat naší práce. V rámci doprovodného programu 
výstavy se návštěvníci mohou těšit na přednášky 
odborníků na oblast veřejného prostoru, jako je 
například Boris Redčenkov z ateliéru A69 archi-
tekti nebo Pavla Melková, která působí i u našich 
kolegů v pražském IPRu[1].“ uvedl Petr Kropp, 
ředitel nového koncepčního pracoviště města 
Karlovy Vary v oblasti architektury, urbanismu 
a tvorby města.

Poté krátce promluvil o výstavě i o veřejném 
prostoru obecně Dan Merta, ředitel Galerie 
Jaroslava Fragnera, která je spoluorganizátorem 

výstavy. Během vernisáže vystoupila místní 
hudební skupina Riccio Quartetto.

Vstup na výstavu je zdarma, k vidění bude až 
do 30. září ve veřejném prostoru na náměstí Dr. 
M. Horákové přímo před budovou KAMu, část 
expozice je umístěna ve veřejnosti přístupném 
prostoru Kanceláře architektury města, kam už 
nyní mohou kolemjdoucí vejít a prohlédnout si 
odborné knihy a publikace o architektuře, urba-
nismu a tvorbě měst. Více informací najdete na 
webu www.kamkv.cz.

 KAM KV°

Veřejný prostor. Výstava nabídla inspiraci
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• ŠKOLSTVÍ

Základní škola Truhlářská po prázdninách přivítala 
své žáky v nově opravených prostorách, které se 
podařilo zrenovovat ve spolupráci s Magistrátem 
města Karlovy Vary. Pravidelné finanční příspěvky 
od zřizovatele jsou pro rozvoj školy velmi důležité, 
jelikož pomáhají vytvořit pro žáky a zaměstnance 
příjemné prostředí, které dává vzniknout tvořivé síle 
a inovacím. V letošním roce se podařilo například 
vybudovat chodník do traktu tělocvičen a bezbari-
érový vstup u budovy v Truhlářské a zrealizovat re-
konstrukci silnoproudé elektroinstalace. V současné 
době probíhá oprava střechy budovy ve Školní 
a došlo k provedení dalších ozdravných stavebních 
prací. Estetickou hodnotu vzdělávací instituce také 
významně pozvedla úprava veřejného prostranství 
před budovou ve Školní v předchozích letech.

Organizace a odbory zřizované městem se 
soustavně finančně podílí na budování nových 
moderních učeben a jejich vybavení. Úspěch těchto 
realizací se zakládá na vstřícné a podnětné komu-
nikaci s úředníky magistrátu. Zásluhou zmíněné 
spolupráce jsme v rámci Dne otevřených dveří 
v měsíci září mohli rodičům představit nově vybu-
dovanou a vybavenou učebnu žákovských dílen.

K vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání 
žáků přispívá i příprava a organizování nejrůzněj-
ších projektů a programů, některé pod záštitou 
města, jako jsou Zdravá školní jídelna, Chceme 
čisté město či další regionální projekty. 

Cílená podpora magistrátu pomáhá vytvářet 
podmínky pro rozvoj kreativity i fyzické zdatnosti 

našich žáků, kteří ji zúročují v rámci účastí na 
mnoha kulturních, vědomostních a sportovních 
soutěžích. Za zmínku jistě stojí účast žáků naší ZŠ 
v celostátním kole dopravní soutěže či aktuálně 
získané 1. a 2. místo ve výtvarné a fotografické 
soutěži pořádané Výborem pro národnostní menši-
ny Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

Nejen finanční podpora a spolupráce, ale také 
přímé zapojení žáků do aktivit města je pro školu 
velkým společenským přínosem. Přímá interakce 
dětí s vedením města prostřednictvím Student-
ského parlamentu nabízí prostor, v rámci něhož se 
žáci seznamují se základními principy demokracie 
a jejich uplatňováním v praxi, učí se také bojovat 
za hodnoty, jež jsou pro ně důležité a kterým věří. 
Dochází zde k přímé výměně názorů, představ 
a myšlenek. Viditelným výsledkem těchto setkání 
a velkým úspěchem našich žáků je vybudování 
sportovního hřiště v místě panelového sídliště. 

I pro letošní školní rok připravil magistrát města 
dotační tituly, jejichž realizace výrazně pomůže 
vylepšit nejen materiální zázemí školy.  

Těší nás, že i díky těmto skutečnostem se ZŠ 
Truhlářská stává atraktivní pro žáky a jejich rodiče. 

Město pro školu, škola pro město

V přípravném týdnu se vydaly učitelky 1. stupně do 
partnerské školy Jenaplanschule v rámci projektu 
"Dialogy - společně se učíme pro Evropu", aby se 
zde seznámily s alternativním způsobem výuky, ty-
pickým pro jenské školství. Část výuky na této škole 
probíhá ve smíšených skupinách s dětmi z 1., 2. a 3. 
ročníku, ve kterých se děti učí navzájem si naslou-
chat, prezentovat svůj projekt, vyprávět o sobě, své 
rodině a o svých zážitcích a především si navzá-

jem pomáhat při vyplňování pracovních listů, které 
mají děti podle ročníku různé - starší pomáhají těm 
mladším. Po vyučování následovala společná bese-
da, kdy měly učitelky z karlovarské školy příležitost 
klást otázky a získat další informace o jenské ško-
le a zvláštnostech její výuky. V loňském roce měli 
i učitelé partnerské školy během své několikadenní 
návštěvy Karlových Varů možnost seznámit se také 
s výukou na Základní škole jazyků. Danuše Kubová

Vyučující ZŠ jazyků byli 
v německé škole na zkušené

ZŠ Komenského 
nabízí k využití 
sportovní areál
Základní škola Jana Amose Komenského 

nabízí široké veřejnosti k využití volnočasový 
sportovní areál v Kollárově ulici. K dispozici je 
atletický ovál s umělým povrchem, prostory pro 
atletické disciplíny (doskočiště pro skok daleký, 
sektor pro vrh koulí apod.) víceúčelové hřiště, 
na kterém je možné hrát košíkovou, volejbal, 
nohejbal, tenis nebo fotbal. Součástí je také 
cvičná tenisová stěna. Areál je pro veřejnost 
otevřen (za příznivých klimatických podmínek) 
do 30. října, vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin. Prodloužení otevírací doby a pronájem 
sportoviště je možný po dohodě se správcem 
hřiště na telefonním čísle 776 358 080. 
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Letos již pojedenácté zve Mensa ČR hravé děti 
a mládež k účasti na Logické olympiádě. „Daří se 
nám přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám 
a významným úspěchem bývá i odhalování skry-
tých talentů, k čemuž potřebujeme i spolupráci 
škol a pokud možno zapojení celých školních tříd 
plošně,“ vysvětluje Petr Čavojský, koordinátor 
krajského kola soutěže, jejímž partnerem je také 
město Karlovy Vary.

V loňském roce se tady soutěže zúčastnilo 1 
927 soutěžících a z toho 305 soutěžících ze škol 
v Karlových Varech. Mimořádným úspěchem bylo 
loňské celkové vítězské Leonarda Oedinga ze  ZŠ 
Jana Amose Komenského v Karlových Varech 
v kategorii A: žáci 2. - 5. třídy základní školy.

Širokou paletu nejrůznějších soutěží pro žáky 
a studenty doplňuje unikátní soutěž Logická 

olympiáda, v níž o úspěchu rozhoduje namísto 
znalostí a vědomostí logické uvažování, pohoto-
vost, představivost a rychlost úsudku. Na rozdíl 
od oborových soutěží typu matematické, fyzikální, 
či biologické olympiády nabízí Logická olympiáda 

úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se 
mohou této soutěže účastnit děti a mládež od 
předškolního věku až po středoškoláky. Účast 
v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak 
rozpoznat u dětí nadání a vzbudit u nich zájem 
o rozvoj individuálních vloh. 

Soutěž je pořádána v různých věkových katego-
riích pro děti od 3 do 20 let. Zájemci se mohou re-
gistrovat do 30. září, od října pak začíná základní 
kolo soutěže. To opět proběhne on-line, přihlásit se 
a soutěžit je možné z kteréhokoliv počítače připo-
jeného k internetu. Nejúspěšnější řešitelé postoupí 
do krajských kol a následně do celorepublikového 
finále, které se uskuteční koncem listopadu v Pra-
ze a v němž budou děti soutěžit o hodnotné ceny. 
Registrace do soutěže probíhá až do konce září na 
stránce www.logickaolympiada.cz.

• ŠKOLSTVÍ

Logická olympiáda. 
Startuje jedenáctý ročník

sprava85.cz

Moderní správa nemovitostí online
100% přehled o všem v domě, nejlepší cena na trhu

85,-Kčvíce na tel. 606 85 85 85 nebo www.sprava85.cz

139,-Kč
121,-Kč

Inzerce KRL sprava85 188x30 9_2018.indd   1 11.9.2018   11:29:27

Nové prvňáčky letos znovu začátkem září při-
vítaly mateřské školy v Karlových Varech. Kromě 
sedmnácti dosavadních mateřinek se třetího září 
otevřela i jedna nová, první lesní mateřská škola 
s veřejným zřizovatelem v našem kraji. Jmenu-
je se Duběnka, funguje v sousedství biostatku 
Kozodoj, který pro ni díky dotacím vytvořil zázemí 
včetně neobvyklé tířdy – jurty. Dětem také umož-
ňuje hrát si se zde chovanými zvířaty. Zřízením 
lesní školky vychází město a ředitelka 1. Mateřské 
školy Karlovy Vary Zdeňka Tichá vstříc poptáv-
ce po alternativním a přírodě blízkém způsobu 
předškolního vzdělávání ze strany rodičů. V prvním 
ročníku se do lesní školky zapsalo 12 dětí.

Město v souvislosti se zřízením lesní mateřinky 
opravilo za 400 tisíc korun příjezdovou cestu z Ro-
lavské ulice. Ta je součástí cyklostezky a vjezd je 
proto možný pouze na povolení 1. Mateřské školy 
a jen za účelem přivezení či vyzvednutí dětí.

Motto Duběnky zní „Co uchopím, to pochopím“, 
nabízí dětem rodinnou atmosféru malého kolekti-
vu, celodenní kontakt s přírodou. Samozřejmě má 
i prostor pro hry nebo spaní za nepříznivého poča-
sí, kterým je unikátní jurta z přírodních materiálů 

– vlny, kaučuku a dřeva, samozřejmě s možností 
vytápění. Ale pokud to počasí umožní, děti mohou 
spát, jíst i hrát si venku, v přístřešku či pod širým 
nebem. To jim má přinést nejen otužilost, ale 

i dostatek pohybu, pochopení pro přírodní cykly 
a živou přírodu, a také třeba rozvíjení fantazie 
a šikovnosti rukodělným tvořením z přírodních 
materiálů.

Nová městská lesní mateřská 
školka se jmenuje Duběnka
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zpět do práce aneb opravdu u nás nejsou nezaměstnaní?

Hlavním cílem terénní 
služby raná péče je, 
aby rodina s dítětem 
s postižením dokázala 
zvládnout a překonat 
svou tíživou situaci, do-
kázala se v dané situaci 

orientovat a byla vybavena informacemi, které jí 
umožní  vyřešit problémy a překážky, které před ně 
život postaví.

Služby naší organizace Raná péče Kuk jsou 
zaměřeny na rodiny s dětmi se zrakovým a kom-
binovaným postižením. Prioritou naší organizace je 
poskytovat podporu rodinám během pravidelných 
konzultací u nich doma, a to v celém Karlovarském 
kraji. Snažíme se o to, aby rodina mohla žít ve své 
komunitě co možná nejběžnějším způsobem života.

Náplní naší práce je přivážet do rodin informace, 
odborné rady a zkušenosti, které mohou pomoci ro-
dinám lépe překonat jejich náročnou životní situaci. 
Společně s rodiči se snažíme o rozvoj dítěte, jeho 
schopností a dovedností v maximální možné míře 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a diagnóze. Do 
rodin přivážíme a zapůjčujeme vhodné speciální 
pomůcky a odbornou literaturu. Zároveň rodiče 
instruujeme, jak s dítětem pracovat, aby se dosáhlo 
co nejlepších výsledků.

Služba raná péče, jako sociální služba preventiv-
ní, je rodinám poskytována zdarma.

Raná péče podporuje rodiny 
s dětmi s postižením

Udržet lidi v regionu znamená vytvořit jim pod-
mínky pro spokojený život. Karlovarský kraj patří 
mezi regiony, kde lidé nejhůř hodnotí kvalitu života. 
Největší rozdíly napříč regiony jsou ve finančním 
ohodnocení. Karlovarský kraj patří mezi ty s nejniž-
šími platy z celé republiky. Je třeba si uvědomit, že 
pro dobrý vstup a orientaci na trhu práce možná víc 
než kdy dříve, potřebujeme kvalitní zdroje informací. 
Prostor, který nabízí možnost pracovní seberealizace 
pod vedením odborníků - právníků, počítačových 

expertů, finančních poradců, koučů, psychologů 
vznikl v projektu “Zpět do práce”, jehož žadatelem je 
Bludiště,z.s. a je financován Evropskou unií. Smysl 
a význam projektu spočívá v nabídce komplexních 
motivačních a informačních aktivit a následnému 
hledání stabilní práce. Uchazeči o práci samozřejmě 
nedostanou “kuchařku” pro tvorbu jasně nalinko-
vaných šťastných zítřků, ale inspirační zdroje, které 
vedou k motivaci zlepšovat sám sebe. 

Jedna z účastnic projektu říká: „Za vzděláním 

a prací jsem odešla z Karlových Varů do Anglie. Po 
sedmi letech praxe v právnické kanceláři a zdoko-
nalení se v angličtině jsem se vrátila zpět, abych 
v městě, kde mám kořeny se svým přítelem založila 
rodinu. Nyní jsem maminkou dvou dětí. Pracovní 
nabídky nebo spíše finanční ohodnocení zatím 
neodpovídají mému dosaženému vzdělání a naby-
tým zkušenostem.” Jiná účastnice s ukončeným 
středoškolským vzděláním se vyjádřila: „V nabídkách 
práce recepční nevidím budování pracovní kariéry. 
Do projektu jsem vstoupila s vyhlídkou rozšíření 
pracovních možností. Díky projektu jsem zjistila, jaké 
jsou mé silné stránky, nasměroval mě. Nyní se mi 
rýsuje taková pracovní nabídka, o které by mě před 
vstupem do projektu nenapadlo ani přemýšlet. Tým 
projektu mi dodal odvahu dále se vzdělávat v oboru.” 

V rámci projektu Zpět do práce financovaného 
Evropskou unií oslovuje žadatel Bludiště jak poten-
cionální zaměstnavatele, tak i občany Karlových 
Varů a okolí, kteří hledají odpovídající uplatnění na 
trhu práce. Snaží tak se pomáhat i v době nynější 
hospodářské konjunktury a přispět všemi silami ke 
zlepšení situace obtížněji zaměstnavatelných skupin 
populace v našem krajském městě a v obcích v jeho 
okolí.

Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 778 883 010

Více informací o poskytovaných službách i organizaci samotné najdete na webu www.ranapecekuk.eu
Kontaktní informace: Raná péče Kuk, z.ú., www.ranapecekuk.eu, tel: 377 420 035, 724 400 815, 
mail: plzen@ranapece.eu, adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň, působnost: Karlovarský a Plzeňský kraj
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Centrum zdraví a bezpečí strážníci městské 
policie hojně využívají ke svým preventivním 
aktivitám a to nejen během školního roku, ale 
také o prázdninách, kdy se zde konají příměstské 
tábory.  Již třetím rokem připravují společně se 
strážníky táborové programy hasiči, zdravotníci, 
policisté a nově také vojáci, tak aby si děti užily 
zábavu, ale také se dověděly důležité informa-
ce. Letošní prázdniny se uskutečnily tři turnusy. 
O tom, že se dětem tábory se záchranáři líbí, 
svědčí plně využitá kapacita všech turnusů a to, 
že některé děti jsou na táboře již poněkolikáté.

Hned po zahájení nového školního roku připra-
vili strážníci další osvětovou akci, tentokrát pro 
žáky 1. stupně základní školy Svahová, kterou 
navštěvují převážně děti se zvláštními vzděláva-
cími potřebami.  Na stanovištích děti procvičova-
ly znalosti dopravních předpisů, jízdu na kolech 
a koloběžkách a v domečku policie se dověděly 
více o práci strážníků a pravidlech veřejného po-
řádku a občanského soužití.

Oddělení prevence a dohledu následně navá-
že již prověřenými programy pro školní družiny, 
které jsou po pravidelných útercích v září naplá-

novány ve stejný den odpoledne také v říjnu. Na 
programu bude opět „dopravka“ a zásady osob-
ního bezpečí.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Centrum zdraví a bezpečí hostilo letní tábory

Do projektu společnosti Bezpečně na silnicích se 
již pátým rokem zapojila také Městská policie Karlo-
vy Vary. Na samém konci letních prázdnin probíhala 
v odpoledních hodinách na cyklostezce – Karlovy 
Vary – Svatošské skály preventivní akce zaměřená 
na bezpečnost cyklistů. Tým silniční bezpečnosti 
společně s cyklohlídkou městské policie kontrolo-
val povinnou výbavu cyklistů a jejich kol. O tom, že 
osvěta je účinná, svědčí fakt, že všichni projíždějící 
cyklisté do 18 let měli přilby a také 80% dospě-
lých ochranu hlavy nepodcenilo. Problém byl spíše 
ve správném nasazení přilby, tak aby bylo účinné. 

V případě zjištění chybného upevnění strážníci 
a Tým silniční bezpečnosti cyklistům přilby na hla-
vách upravili. V povinné výbavě kol nejčastěji chybě-
la některá z odrazek, nebo zaslepení konců řidítek. 
Cyklisté, kteří měli vše v pořádku, obdrželi drobný 
dárek v podobě reflexní pásky či samolepky a cyk-
lomapy Krušných hor.  Ostatní dostávali informační 
letáčky zdůrazňující důležitost nošení cyklistických 
přileb a vybavení kol bezpečnostními prvky. Za dobu 
realizace projektu lze s potěšením konstatovat, že 
uvědomělost cyklistů stoupá a nošení přileb se stá-
vá pro většinu normou.      

Na kole jen s přilbou STRÁŽNÍCI 
VYSTOPOVALI 
VANDALA ZA VOLANTEM
Při jedné z pátečních nočních kontrol obchod-
ně správního území si motorizovaná hlídka MP 
všimla v Horově ulici na výjezdu od terminálu 
DP velkého kusu betonu s dlažebními kost-
kami. Z důvodu možného ohrožení strážníci 
odstranili překážku z vozovky a vydali se po 
„horké“ stopě. Stopy na vozovce je vedly 
ulicemi Horova, Zeyerova a T. G. Masaryka až 
k Becherplatzu, kde nalezli vyvrácený litinový 
sloupek. Během prošetřování události se 
k hlídce přihlásil čtyřicetiletý muž z Albrechtic 
nad Vltavou, který se doznal k dopravní neho-
dě, kterou navíc způsobil pod vlivem alkoholu. 
Hlídce rovněž uvedl, kde vozidlo odstavil. 
Strážníci předali případ kolegům z Policie ČR 
a jeli prověřit, zda z havarovaného vozidla 
neunikají provozní kapaliny, což se nepotvrdilo. 
Do předání pak zajistili i toto místo.

CO SI POČÍT 
S NEZVANÝMI HOSTY?

Nejen „odchyty“ opilců a jejich převozy na 
protialkoholní záchytnou stanici zaměstnávají 
strážníky. Velmi často jsou také přivoláváni k od-
chytu zvířat a to nejen koček nebo psů. Ve druhé 
polovině srpna jednou takhle po obědě pomohli 
strážníci ženě, která na zahradě našla hada. Jak 
se následně ukázalo, jednalo se o zmiji, kterou 
zasahující strážník přemístil na vhodné místo 
mimo zastavěnou oblast. V srpnu se jednalo už 
o druhého plaza. Korálovka byla počátkem mě-

síce umístěna do Minizoo.To že netopýři dokáží 
řádně okupovat lidské příbytky prokázalo ozná-
mení, které přijal operační MP o jedné páteč-
ní srpnové noci. Do telefonu hodinu po půlnoci 
oznamovatelka uvedla, že má v dětském pokoji 
asi 10 netopýrů a bojí se jich. Hlídka na místě ná-
sledně zjistila, že počet byl výrazně podhonocen, 
jelikož se netopýři velmi šikovně v pokoji ukrýva-
li. Nakonec jich strážníci odchytli a vrátili zpět do 
přírody rovných 56.

Netopýří případ měl i krásnou dohru.V sobotu 
se na služebnu MP dostavila vděčná oznamova-
telka, která zasahující hlídce donesla krásný dort. 

Událost tak uzavřela sladká tečka. Alespoň pro 
oznamovatelku, stejný strážník totiž odchytával 
další netopýry v jiném bytě jen o pár dní později, 
tentokrát na Krále Jiřího. Dle jeho slov to šlo jako 
po másle, netopýrů bylo pouze 17.

A ještě jedno nečekané shledání na závěr. 
Strážníci v Rolavské ulici odchytili na konci 
prázdnin volně pobíhajícího psa, umístili jej do 
útulku, předtím však podle čipu zjistili majitele ze 
Staré Role. Doma byl pouze syn, který strážníkům 
potvrdil, že pes skutečně utekl. Ovšem před šesti 
lety, takže si ho nyní již nemohou vzít. Do vyřešení 
si tak psí tulák počká v útulku.
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Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) pro 
své cestující městskou hromadnou dopravu 
v Karlových Varech neustále vylepšuje, cílem 
společnosti je větší komfort a bezpečnost 
cestujících. Na projekty získal DPKV dotace 
z Evropské unie s příspěvkem České republi-
ky, v souhrnné hodnotě 85 procent z celkové 
investice.

Nejvíce viditelným projektem je pořízení nových 
nízkopodlažních autobusů na ekologicky šetrný 
a úsporný pohon CNG. V březnu 2019 se tak ces-
tující mohou těšit na prvních 14 nízkopodlažních 
autobusů. Zbylých 5 autobusů bude dodáno v roce 
2020. Těchto 19 autobusů nahradí stávající doslu-
hující autobusy s dieselovým motorem. Veškerá 
nově dodaná vozidla budou vybavena celovozovou 
klimatizací, moderním odbavovacím a informač-
ním systémem, včetně kamerového. Dopravní 
podnik tak z celkového počtu 59 autobusů pro 
MHD bude mít v roce 2019 ve svém vozovém 
parku 100 % nízkopodlažní autobusy, v poměru 
38 autobusů na pohon CNG a 21 autobusů na 
dieselový pohon.

Bezpečnostním projektem je dovybavení 
stávajících autobusů kamerovým systémem za 
účelem zvýšení bezpečnosti cestujících. Vnitřní 
přehledové kamery budou umístěny tak, aby 
sledovaly salón vozidla a zároveň slouží jako asi-
stenční kamery pro řidiče, aby eliminovali riziko 
přivření cestujících do dveří během nastupování 
a vystupování. Rovněž budou instalovány zpětné 
kamery, umístěné tak, aby monitorovaly prostor 
za vozidlem a sloužily pro přehled řidiče o dění za 
vozidlem. Čelní nehodová kamera bude umístě-
na uvnitř vozidla za čelním sklem, sleduje dění 

před vozidlem, např. pro případ dopravní 
nehody. Všechny záznamy 

z kamerových 

systémů jsou v souladu s platnou legislativou pří-
stupné pouze příslušným orgánům a je zajištěna 
kompletní ochrana osobních údajů. Kamerový 
systém bude zprovozněn ve vozidlech MHD do 
konce září 2018.

Souběžně dochází k budování tzv. inteligentních 
zastávek ve vybraných lokalitách. V první fázi se 
jedná o 32 inteligentních zastávek, které budou 
v provozu do konce září 2018. Do konce roku 
2018 bude zároveň vybaven hlavní dopravní uzel 
MHD – Tržnice – informačními panely, obdobně 
jako inteligentní zastávky, ale s větším počtem 
zobrazovaných informací. Ve druhé fázi bude vy-
budováno 16 inteligentních zastávek, které budou 
v provozu do konce března 2019. Hlavním úkolem 
inteligentních zastávek je poskytovat cestujícím 
aktuální informace o dopravě – zejména čas, za 
jak dlouho přijede další autobus, případně zpož-
dění vozidla a další doplňkové dopravní informa-
ce. V rámci hlavní přestupní zastávky – Tržnice, 
získá navíc cestující rychlou a přesnou informaci, 
která mu umožní zvolit správné nástupiště, linku 
i směr. 

Od konce září 2018 bude v provozu nový řídící 
informační systém dispečinku. Tento systém 
umožní operativní přenos veškerých aktuálních 
informací do vozidel a řidičům na trase a do in-

teligentních zastávek a odjezdových 
tabulí. Dispečeři tak 

budou 

mít konečně k dispozici aktuální informace o po-
loze vozidel v reálném čase, informace o průběhu 
jízdy a stavu vozidla atp. Tím dojde nejen k získání 
kompletních informací, ale i k zajištění zvýšení 
efektivity provozu MHD.

V rámci internetových služeb připravuje DPKV 
rozšíření o dopravní portál, který bude poskytovat 
online dostupné dopravní informace, které jsou 
primárně zaměřeny na městskou hromadnou 
dopravu. Cílem je poskytnout cestujícím kom-
plexní cestovní informace o aktuální městské 
dopravě (např. zpoždění na lince, nehoda, výluky 
atd.) i aktuální dopravní situaci na komunikacích 
(dopravní zátěže, uzavírky, informace o počasí 
atd.). Cestující získají díky realizaci těchto opatření 
dokonalý přehled o provozu jednotlivých spojů 
MHD, objížďkách, zpožděních a tím je výrazně 
zlepšena nabídka služeb městské dopravy. Kromě 
internetového portálu bude k dispozici i mobilní 
aplikace, která bude tyto informace poskytovat pro 
snadný přístup z mobilních zařízení.

Dojde i k přizpůsobení dopravního řešení na 
křižovatkách, tzv. preference dopravy. Projekt 
spočívá v zajištění plynulejší a rychlejší průjezd-
nosti vozidel MHD především centrální částí měs-
ta. V současné době se na území města nachází 
8 křižovatek osazených světelnou signalizací 
(semafory). Provoz na těchto semaforech je řízen 
pomocí standardně nastavených cyklů, které ne-
reflektují aktuální dopravní situaci ani nerozlišují 
druh vozidla projíždějícího křižovatkou. Jelikož 
průjezdný profil a parametry komunikací na území 
města neumožňují vybudování samostatných 
jízdních pruhů vyhrazených pro autobusy, je nutno 
preferenci MHD řešit jiným způsobem – nejvhod-
nější je právě preference vozů MHD na světelných 
křižovatkách. Technologické řešení spočívá 
v osazení semaforů zařízením, které komunikuje 
s palubním počítačem ve vozidle MHD, detekuje 
jeho přiblížení se ke křižovatce, vyhodnotí, zda 
jede načas a případně operativně zařadí signál 
„volno“ ve směru pohybu vozidla – preference 
tedy urychlí průjezd vozidla. Kromě hladšího 
průjezdu autobusu křižovatkou dojde k úspoře 
paliva, včetně snížení emisí kvůli čekání autobusu 
na semaforu. DPKV

• DPKV

MHD nabídne cestujícím vyšší pohodlí i bezpečí

Dopravní podnik Karlovy Vary 
denně vypravuje 1 100 spojů, které 

zajišťují včasnou a spolehlivou dopravu z místa na místo. 
Počet přepravených osob v systému městské hromadné 

dopravy za poslední rok činil 13,2 milionu cestujících.   Foto: DPKV
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• LIDÉ

Blahopřejeme panu Dezideru Horvathovi k jeho 96. tým narozeninám, které oslavil v neděli 19. 
srpna. Ještě do svých devadesáti dvou let byl věrným návštěvníkem Alžbětiných lázní a sauna 
a pára byla jeho životní vášní. Do dalších let mu přejeme především hodně zdraví, štěstí a životní 
vitality aby mu to vydrželo nejmenším do té stovky.
 saunisté Mgr. Jan Hájek a Lubomír Štolfa

BLAHOPŘEJEME

Naše dosavadní regionální znalosti odbojové 
historie na Karlovarsku opírají se o podklady 
Svazu protifašistických bojovníků a násled-
nické organizace Svazu českých bojovní-
ků v rámci bývalého okresu Karlovy Vary. 
Posledním příspěvkem k odbojové historii je 
kartotéka obnovené Jednoty ČsOL  z let po roce 
1989, v Karlových Varech a Chebu. Studiem 
těchto podkladů, bylo zjištěno,že se na mnohé 
zapomnělo.

Snad nejvíce zapomenutí jsou legionáři z let 
1914-1920, rodáci z Karlovarského kraje. Má to 
svůj důvod, vždyť těmto událostem je více než 100 
le. Tím hlavním je však mýtus, že v poněmčelém 
a prohitlerovském prostředí Karlovarského kraje 
nemohl být někdo z místních rodáků legionářem 
ČSR. Také se psalo,  že po zabrání pohraničí v roce 
1939 bylo zničeno vše, co svědčilo ve prospěch 
ČSR.

Ale skutečnost byla jiná. Mnoho rodáků z Kar-
lovarského kraje se hlásilo za 1. světové války do 
legií nejen v Rusku, ale také v Itálii nebo Francii. 

A zničeno také nebylo vše. Dokladem je databáze 
Vojenského ústředního archivu Praha, kde jsou 

uchovány jmenovité legionářské doklady s uvede-
ním místa rodiště. Tady je pár příkladů:

ADEL Vítězslav (vojín), narozený 24. 5. 1895 
v Karlových Varech, datum a místo přihlášení do 
legií: 15. 8. 1916 (Boryspol), datum zařazení do 
jiné (další) legie: 28. 6. 1917, konec v legiích: 15. 
6. 1920. Zkratky armád, u kterých sloužil: LR První 
útvar rakousko-uherské armády:12. zem.p.pl.; 
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 33. 
p.pl.; První útvar v legiích:5. stř.pl.; Poslední útvar 
v legiích: 5. stř.pl. Zajetí: 1.7.1915 (Luck), kód: 
Demobilizován

 
VELEBA Eduard (vojín), narozený 4.1.1876 

v Karlových Varech, datum a místo přihlášení do 
legií: 20. 12. 1916 (Rumunsko), datum zařazení 
do jiné (další) legie: 20. 7. 1917, konec v legiích: 
20. 12. 1918. Zkratky armád, u kterých sloužil: 
LF Poslední útvar rakousko-uherské armády: 36. 
p.pl.; První útvar v legiích:21.stř.pl.; Poslední útvar 
v legiích: 22.stř.pl. Zajetí: 28. 8. 1916 (Brašov), kód: 
S zemřel

V současnosti se připravuje seznam rodáků legi-

onářů z let 1914-1920 podle dnešních jmen obcí 
a měst Karlovarského kraje. U 133 obcí a měst 
regionu bude uvedeno, kteří legionáři se zde 
narodili a také co se dochovalo o jejich zásluhách 
na vzniku ČSR.

Není nám znám jejich občanský život v ČSR do 
roku 1939, stejně jako jejich osud po okupaci 
v 1939. Takové doklady nejsou a není kde hledat. 
Z dnešního pohledu a zachování vzpomínek, kdo 
má zásluhu na vzniku ČSR v roce 1918, můžeme 
tyto informace pokládat za dostatečné. Pokusit se 
z kusých informací načrtnout pár životních příběhů 
té doby můžete i sami.

Ne všichni legionáři měli totiž stejný osud. Nejví-
ce rodáků se hlásilo do čsl. legií v Rusku po revo-
lučních změnách v roce 1917. To se každý zajatec 
v Rusku musel rozhodnout, zda bude vrácen zpět 
do Rakouska Uherska a nasazen na západní frontu, 
nebo se vrátit do rodného města s legionáři.

Všichni si zaslouží úctu a vzpomínku jako na 
československé občany. Současná generace má 
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Občané Karlovarska v boji za 
samostatnost ČSR v 1. a 2. světové válce

SERIÁL  ABY SE NEZAPOMNĚLO

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa
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Rádi bychom touto cestou poděkovali Armádě 
spásy za pomoc při uklízení odpadků a černé skládky 
u rybníka v Sedleci. Každý rok po skončení léta 
chceme s dětmi uklidit odpadky po návštěvnících, 
kteří se v blízkosti našeho bydliště chodí koupat, 
abychom si tam mohli hrát, chodit venčit psy. Jenže 
množství pytlů a odpadu narůstá a nevejde se nám 
do auta. Po přestěhování střediska Armády spásy 
do Sedlece jsme se obrátili na pana Volínského 
s prosbou o pomoc a tato milá spolupráce už několik 
let běží, stejně jako společné posezení u koláčů po 
brigádě. Za to jim opravdu velmi děkujeme.
 Mária, Michael a Šimon Gernerovi

Poděkování
Armádě 
spásy
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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. 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 
Moskevská 21. Úřední hodiny: pondělí a středa od 
8.00 do 12.00 hodin, a od 13.00 do 17.00 hodin.

3. Volební místnost
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou 
jít voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytiš-
těna 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.

4. Přenosná schránka
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních 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 postupují 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.

5. Kde volit do zastupitelstva města
Nejsou voličské průkazy ani zvláštní seznamy
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.
Hlasovací lístky budou připraveny k vyzvednutí na 
informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu 
města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasova-
cí lístky mohou voliči obdržet též ve dnech voleb 
ve volební místnosti.

Pacienti a lázeňští hosté
Pacienti hospitalizovaní v nemocnici a v lázeň-
ských zařízeních na území města Karlovy Vary do 

zastupitelstva města volit nebudou, protože zákon 
pro tyto volby neumožňuje hlasovat na voličský 
průkaz ani na základě zápisu do zvláštního se-
znamu 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. 

6. Hlasovací lístek je OBOUSTRANNÝ !
Volební strany jsou na něm uvedeny v pořadí, jak 
byly v souladu se zákonem vylosovány.

7. Způsob hlasování ve volbách do zastupitel-
stev obcí
Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň 
voličů uchází 15 zaregistrovaných volebních stran, 
volit se bude 35 členů zastupitelstva. Pro zastupi-
telstvo města Karlovy Vary je jen jeden hlasovací 
lístek velkého formátu, který je oboustranný, 
a jsou na něm uvedeny všechny kandidující strany.
Doporučujeme všem voličům informovat se na 
nástěnce ve volební místnosti o odvolání, vzdání 
se kandidatury, případně o úmrtí kandidáta od 
doby registrace kandidátní listiny.

Zákon vychází z předpokladu, že každý volič 
má právo "sestavit" zastupitelstvo v obci podle 
vlastních představ. Proto má tolik hlasů, kolik je 
stanovený počet členů zastupitelstva – v našem 
případě 35. Svou představu o voleném zastupitel-
stvu volič může realizovat následujícími způsoby:
• Volit jednotlivé kandidáty různých volebních 

stran označením křížkem před jménem kandi-
dáta na hlasovacím lístku – nejvýše však 35.

• Volit jednu volební stranu tím, že ji označí 

křížkem ve čtverečku před jejím názvem. Takto 
může volit nejvýše jednu volební stranu.

• Kombinací předchozích dvou variant, a to ná-
sledujícím způsobem: Volič může na hlasovacím 
lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše 
jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí 
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, 
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič označí jednu stranu a navíc i některé 
její jednotlivé kandidáty, k označení přednostních 
hlasů jednotlivých kandidátů této označené strany 
se při těchto volbách nepřihlíží.
Podrobná metodika hlasování bude obsažena 
v informaci pro voliče, kterou každý volič obdrží 
poštou společně s hlasovacím lístkem na adresu 
trvalého bydliště.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do 
úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební 
komise, a po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Další informace k volbám na internetu:
• Magistrátu města Karlovy Vary https://mmkv.cz/

cs/volby
• Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Proč se má obnovit 
historická kolonáda?

V lednu letošního roku vyzvalo v referendu více 
než 9 500 karlovarských občanů radu města, aby 
neopravovala Gagarinovu kolonádu a aby se na jejím 
místě postavila kopie historické kolonády od slav-
ných vídeňských architektů Fellnera a Helmera. 

Rada města se ale rozhodla přání těchto občanů 
nevyhovět a jít si svou vlastní cestou. Symbol Husá-
kovské normalizace – Gagarinovu kolonádu, která 
je v havarijním stavu, hodlá postupně opravovat 
a zachovat ji i pro příští generace. 

Proč by se Gagarinova kolonáda neměla zachra-
ňovat? 

Zaprvé: jedná se o stavbu, která se do maleb-
ného karlovarského údolí naprosto nehodí. Pokud 
jsou Karlovy Vary sletem dortů, pak je Gagarinova 
kolonáda betonový patník zaražený do šlehačky. 
Ponurá studená stavba připomínající nádraží nebo 
krematorium se skleněným komínem do lázeňského 
prostředí nepatří. Veřejnost ji nikdy nepřijala za svou. 

Zadruhé: jak ukázaly stavebně technické průzku-
my, kolonáda má vážně narušeny nejen ocelové stro-
py ale i betonové desky. Jak se dá takto poškozená 
stavba opravit? Postupně se vadný prvek vybourá 
a nahradí novým. Plán radních opravit kolonádu tak 
v praxi znamená postavit ji krok za krokem znovu 
– a tedy mnohem dráž, než by stála kolonáda úplně 
nová. Přitom základové konstrukce kolonády, které 
jsou ohroženy nejvíce, v plánu oprav paradoxně 
nejsou. 

Od vzniku Gagarinovy kolonády uplynulo již čtyřicet 
tři let. Budova dosloužila, doba se změnila a my 
máme příležitost zbavit se starých chyb. Jako nejpří-
hodnější řešení se nabízí obnova původní kolonády 
zničené nacisty. Proč? Protože šlo o stavbu naprosto 
mimořádnou, architektonicky bohatou a zároveň 
nesmírně praktickou, která respektovala jak měřítko 
chrámu sv. Máří Magdalény tak i tok řeky Teplé. Byla 
symbolem Zlatého věku města, zatímco Gagarinova 
kolonáda je spíše symbolem jeho úpadku. 

Architektonické jizvy v srdci města je zapotřebí 
zacelit a vrátit Karlovým Varům jejich původní přívě-
tivou tvář z období Zlatého věku. A to se týká nejen 
Vřídelní kolonády, ale celého historického centra. 

 Ing.arch. Alexander Mikoláš

Je nám to líto…
O víkendu 7. - 8. září proběhly v Karlových Varech 

hned dvě akce dotované Městem Karlovy Vary: 23. 
Karlovarský folklorní festival a festival světel VARY-
°ZÁŘÍ. Je jistě dobře, že se v našem ospalém městě 
něco děje, že akce přibývají. Folklorní festival se 
konal po třiadvacáté, festival světel potřetí. Poprvé 
ale v jednom termínu, a to v tom, který si už 23 let 
drží Karlovarský folklorní festival a kvůli kterému 

si řada pacientů a turistů nastavuje svůj podzimní 
kalendář. 

Pravděpodobně si ale lidé, kteří o souběhu obou 
akcí rozhodují, neuvědomují, jak rozdílné akce patlají 
dohromady. Folklor s večerem z ulic vymizí a Vary 
mohou zářit. Ba dokonce folklor tuto akci podpořil 
svými 1100 diváky, kteří vyšli v sobotu večer po 
Galakoncertu z Thermalu do ulic. 

Naopak to ale nefungovalo, protože folklorní fes-
tival přišel o své obvyklé scény. Tanečníci stáli před 
černým suknem zahalenou Sadovou kolonádou, na 
Mlýnské kolonádě čněly konstrukce, ohromné bedny 
s technikou, všude spousty kabelů – a ty, folkloristo, 
si uprostřed toho všeho tancuj. Při nedělní společné 
snídani na Tržní kolonádě auta právě začala odvážet 
technické vybavení… Asi Městu nevadí, že 300 
účinkujících folklorního festivalu mohlo mít z kar-
lovarských kolonád mnohem hezčí dojmy a fotky 
a Vary tudíž mnohem lepší reklamu.

Členové Dyleně jezdí na folklorní festivaly doma 
i v cizině a mají díky tomu nadhled a srovnání. 
Zodpovědně prohlašuji, že Karlovy Vary mají jeden 
z nejkrásnějších folklorních festivalů, byť jeho 
finanční podpora ze strany institucí za ostatními 
hodně silně pokulhává. Dyleň má velmi schopný 
mladý management (vysokoškoláky, kteří se kupodi-
vu vrátili po VŠ zpět do Varů) a věci znalé vedení. 
Všichni členové Dyleně a celé jejich rodiny se na 
organizaci folklorního festivalu podílejí. Amatéři 
z Dyleně organizují pouze to, čemu rozumějí a co 
umějí, a proto se jejich výsledek plně vyrovná práci 
profesionální agentury. Vše zdarma a s úsměvem! 
Je třeba si této činnosti vážit a pro příště ji nekazit 
špatnými rozhodnutími. 

VARY°ZÁŘÍ pořádá profesionální agentura a s vy-
zněním akce je jistě spokojena. 

Karlovarský folklorní festival byl snad pro diváky 
stejně pěkný jako každoročně. Jenom jeho orga-
nizátoři vědí, že mohl být ještě krásnější, kdyby 
nebylo nešťastného souběhu dvou akcí. 

Bezmoc a vztek už polevily. Teď už je nám to 
prostě jen líto…

Mgr. Eva Hanková, 
dramaturgyně Karlovarského folklorního festivalu 

Samosprávné obvody 
by pomohly celému městu

Karlovy Vary jsou městem s jedinečným terénním 
a přírodním uspořádáním. Jejich historické centrum 
leží v úzkém údolí mezi vysokými kopci svírající 
unikátní Vřídlo. Nynější lidnaté městské čtvrti: 
Tuhnice, Stará Role, Rybáře a další, bývaly původně 
samostatnými obcemi, které vytvářely pro lázeňský 
střed nezbytné hospodářské zázemí, ale jinak si žily 
svým vlastním životem. V roce 1939, za nacistické 
správy, došlo nařízením ke sloučení všech okolních 

obcí s Karlovými Vary, a tak vznikly direktivně a ne-
přirozenou cestou „Velké Kartovy Vary“, které měly 
90 tis. obyvatel. Z historických záznamů je známo, 
že toto uspořádání nebylo od počátku plně funkční, 
přesto se částečně zachovalo až do dnešních dnů. 

Nedostatky tohoto uspořádání jsou pociťovány 
dodnes. Město je urbanisticky roztříštěné a každá 
jeho část se potýká s vlastními problémy. Občané 
marně usilují o naplnění svých vlastních, místních 
zájmů. Centralizovaná správa není schopna se 
dostatečně věnovat všem jeho částem a proto se po 
celém městě setkáváme s rozpadajícími se chodníky, 
nevhodnými dopravními řešeními, chybějícími 
přechody pro chodce, ubytovnami s nepřizpůso-
bivými občany či nedostatkem parkovacích míst. 
Občané, otráveni nečinností magistrátu, rezignovali 
na občanský místní život, který je charakterizován 
například místními trhy, slavnostmi a sousedskými 
setkáními. Magistrát, namísto toho, aby podporoval 
místní kulturní a společenský život, účelově nakupuje 
za drahé peníze dovážené komerční akce, jako 
například trhy, průvody Karla IV., festival jídla či jiné 
zábavy a vytváří tak falešný dojem, že město „žije“.

To vše lze porovnat s poměry v obcích, které ke 
Karlovým Varům dříve náležely, ale po roce 1990 se 
od nich odtrhly a vydaly se cestou vlastní samo-
správy. Jenišov, Otovice i Dalovice jsou obce vzorně 
udržované, čisté a dobře řízené. Dokázaly si najít 
spolehlivé zdroje příjmů, přilákat výrobce a zaměst-
navatele a připravit strategické plány dalšího rozvoje. 
Na první pohled se jim daří mnohem lépe než jejich 
bývalé metropoli. A není to tím, že by zdejší politici 
byli nějak mimořádně nadaní, jen si plní to, co se od 
nich očekává. Systém správy je jednoduše nastaven 
tak, že se starají o „to svoje,” vědí, kam mají napřít 
síly a pokud to dělají špatně, jejich sousedé jim to 
dají ihned hlasitě najevo. Zkrátka mají správu své 
čtvrti ve vlastních rukou a mohou se sami rozhodovat 
například o parkování, zákazu heren, nepovolování 
sociálních ubytoven nebo o opravách silnic a chodní-
ků. Mohou dohlížet na účelné vynakládání veřejných 
prostředků. Čím blíže mají lidé ke svým zastupite-
lům, tím lépe město funguje. To nám v Karlových 
Varech bohužel chybí.

Celý tento problém má kupodivu poměrně jednodu-
ché a přímočaré řešení. Karlovy Vary jsou statu-
tárním městem a mohou si tedy podle své potřeby 
vytvořit samosprávné obvody s vlastním hospo-
dařením. Obyvatelé Staré Role sami nejlépe vědí, 
na které záležitosti veřejného zájmu by měla být 
zaměřena největší pozornost. Obyvatelé Rybář mají 
sami nejlepší představu o tom, k čemu by měly být 
vynakládány prostředky připadající na jejich čtvrť. 
A lázeňské centrum má své zcela specifické potřeby 
a požadavky, vyplývající z množství pacientů, turistů 
a ochrany léčebných pramenů. ing. Martin Lojda
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výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:
 KONSTRUKTÉRA
 zkušenost se SW Corel, SolidWorks, SolidCam vítána, nikoliv podmínkou
 vhodné i pro absolventy

 PRACOVNÍKA GLAZOVNY PRO ÚDRŽBU PÁLICÍCH POMŮCEK
 min. výuční list

 MALÍŘE/KU - ranní

 PRACOVNÍKA/CI DO SKLADU  - ranní
 samostatnost, na dobu určitou (zástup za dlouhodobou PN)

 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  
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Jazzfest 2018: Hlavní hvězdou budou Yellowjackets
V Karlových Varech zahraje jedna z nejlepších světových skupin.

Dvojnásobní držitelé nejprestižnější hudební 
ceny Grammy, americký jazz-fusionový kvartet 
Yellowjackets, spolu s brazilskou vynikající 
zpěvačkou Lucianou Souza, rovněž držitelkou 
Grammy, budou hlavními hvězdami 35. ročníku 
mezinárodního festivalu JAZZFEST, jehož koncer-
ty se odehrají ve velkých sálech i klubech od 10. 
do 27. října. 

Jeden z koncertů se uskutečnil již v září 
a jeden se odehraje v Sokolově. Festival, který 
pořádá již po devatenácté společnost Jazzový 
kruh v čele s ředitelem a saxofonistou Milanem 
Krajícem, se koná tradičně s podporou Města 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje a pod záštitou 
primátora města Petra Kulhánka.

První hlavní festivalový koncert pořádaný ke 
120. výročí narození amerického skladatele 
George Gershwina a ve spolupráci s Karlovar-
ským symfonickým orchestrem se uskuteční 10. 
října v Grandhotelu Ambassador Národní dům. 
V provedení klavíristy Karla Košárka, zpěvačky 
Petry Brabencové a Karlovarského symfonického 
orchestru zazní American In Paris a Rhapsody 
In Blue, nejslavnější Gershwinovy skladby, jeho 
písně a také nezapomenutelné písně českého 
skladatele Jaroslava Ježka, jehož tvorbu výrazně 
ovlivnila jazzová hudba. Koncert bude řídit šéfdi-
rigent KSO Jan Kučera. Karlovarský symfonický 
orchestr vystupuje na mezinárodním jazzovém 
festivalu pravidelně od roku 2011.

Klubový koncert 18. října v Klubu Paderewski 
pořádaný ve spolupráci s tímto klubem zahájí 
křest nového CD karlovarského Vocal Band 
Quartetu, který instrumentálně podpoří Henry 
Volf Trio vedené vynikajícím klavíristou Jindři-
chem Henry Volfem a Karlovarský Repre Band, 
jazzový oktet vedený saxofonistou Milanem 
Krajícem.

Ve druhé části večera vystoupí Elisabeth 
Lohninger Quartet. Hlavní protagonistku, ame-
rickou zpěvačku rakouského původu Elisabeth 
Lohninger provázejí přívlastky jako emotivní, 
vzrušující, oslnivá či inspirující. Spolu s ní vystou-
pí klavírista a hráč na klávesy Walter Fishbacher, 
který se zpěvačkou spolupracuje již osmnáct let 
, český kontrabasista Petr Dvorský a německý 
bubeník Ulf Stricker. Fischbacher, jenž je díky 

své hře často přirovnáván k legendám jako jsou 
Joe Zawinul, Chick Corea a Herbie Hancock, 
s Dvorským a Strickerem vystoupil již na loňkém 
festivalu.

Vrcholem festivalu bude druhý hlavní festiva-
lový koncert pořádaný ve spolupráci s Karlo-
varským městským divadlem 19. října v Karlo-
varském městském divadle. Vystoupí na něm 
americká  skupina Yellowjackets s brazilskou 
zpěvačkou Lucianou Souza. Spojení jedněch 
z nejvýznamnějších představitelů moderního 
jazzu s vynikající zpěvačkou bude lahůdkou 
rozhodně nejen pro jazzové znalce.

Koncert uvede české šestičlenné vokální 
těleso Skety. Sextet se hlásí k odkazu jazzových 
a cappella souborů, posouváním hranic však 
vytváří vlastní osobitý zvuk i styl. Vedle přejatých 
skladeb tvoří repertoár skupiny vlastní autorské 
skladby. 

Kapela Yellowjackets vznikla v roce 1981. Sku-
pina bez žánrového omezení mísí R&B, elektric-
kou i akustickou hudbu, blues i pop do vlastního 
stylu. Ve skupině hraje po celou dobu klávesista  

Russell Ferrante, druhým nejdéle v kapele 
hrajícím členem je od roku 1990 hardbopový 
saxofonista a skvělý aranžér Bob Mintzer, vzešlý 
z newyorské školy 70. let. Bubeník polyrytmic-
kého cítění Will Kennedy se stal členem skupiny 
v roce 1987, v letech 1999 – 2010 se však věno-
val jiným projektům. Služebně nejmladším je od 
roku 2015 mladý australský basový kytarista 
Dane Alderson.

Zpěvačka a skladatelka Luciana Souza se vě-
nuje i klasické a komorní hudbě. Účinkovala s řa-
dou předních symfonických orchestrů i jazzových 
hudebníků světové špičky.Vedle více než deseti 
vlastních alb hostovala na několika desítkách 
alb jiných hudebníků. Grammy získala v roce 
2007 za svůj vokální výkon na desce Herbieho 
Hancocka, na různé jazzové ceny byla několikrát 
nominována za svá alba. Asociace jazzových 
novinářů ji v letech 2005 a 2013 vyhlásila Zpě-
vačkou roku.

Závěrečný koncert festivalu pořádaný ve 
spolupráci s Hotelem Imperial představí 27. října 
v Clubu Imperial australsko-českou formaci 
Michelle Nicolle Quartet. Hudební kritikou i fa-
noušky vysoce ceněná zpěvačka Michelle Nicolle 
je hodnocena jako nejlepší současná jazzová 
zpěvačka

Austrálie. Ovlivnila ji zejména hudba Billie 
Holiday, Elly Fitzgerald a Cheta Bakera. Zpěvač-
ku doprovodí vynikající český kytarista Libor 
Šmoldas, jeden z nejlepších své generace, 
ceněný též v zahraničí, neméně skvělý hráč na 
Hammondovy varhany Jakub Zomer a australský 
bubeník Ronny Ferella, známý kromě své země 
i z mezinárodních spoluprací.

Organizátoři JAZZFESTU přejí všem poslucha-
čům mnoho skvělých a vzrušujících hudebních 
zážitků.

Yellowjackets  Foto: archiv Jazzfest
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Boryš umí po skalinách
Ke stému výročí založení republiky chystá v Karlovarské městské divadlo světovou premiéru.

Původně to měla být Tančírna, inscenace 
inspirovaná stejnojmenným filmem Ettore Scoly, 
v němž se neřeklo ani slovo a v němž se prolínaly 
malé lidské osudy s velkými dějinami Francie 
v rozmezí cca padesáti let. Na divadle už se tento 
formát objevil, v Brně, Ostravě, Olomouci – a kar-
lovarský divák ho mohl obdivovat v hostujícím 
představení Divadla Radka Brzobohatého. Ale na-
konec se při hledání způsobu, jak divadelně uctít 
stoleté výročí vzniku republiky, scenárista a re-
žisér Zdeněk Bartoš vydal jinou cestou, cestou 
dobrodružnou a vábivou – a začal tvořit divadelní 
mystifikační dokument Boryš umí po skalinách. 
Dnes říká, že u kolébky konceptu inscenace 
stály čtyři sudičky: Jára Cimrman, Forrest Gump, 
stoletý stařík, co vylezl z okna a zmizel a Pérák. 
Byli inspirací pro vznik tanečně-pohybově-čino-
herní scénické koláže o století českých vzestupů 
a pádů, při jehož realizaci pod režijním a cho-
reografickým vedením Zdeňka Bartoše a Ivany 
Dukić spojují síly herci Karlovarského městského 
divadla a Západočeského divadla v Chebu.

Název byl převzat ze známého českého vtipu 
– „Víš, který horolezec se dostal až do textu naší 
hymny? No přece Boryš. Boryš umí po skali-
nách.“ (Pro cizince a ignoranty – původní verš 
zní „bory šumí po skalinách“ a řeč je o zvucích, 
které vydávají jehličnaté lesy.) Vlastimil Boryš, 
nejslavnější český horolezec, se narodil 28. října 
1918 v česko-německém manželství a v průbě-
hu dvacátého století byl hrdinou nebo alespoň 

očitým svědkem většiny událostí, které formovaly 
historii a tím i současnost České republiky. 

Co na tom, že vylezl pouze na Sněžku; ve zdolá-
ní Kilimandžára, Mont Blanku či Mount Everestu 
mu totiž obvykle zabránily významné historické 
události, tu počátek druhé světové války, tu oku-
pace Československa v osmašedesátém… 

Co na tom, že někteří tvrdí, že Boryš vůbec 
neexistoval; jiní se naopak dušují, že dosud žije 
a na svých sto let je ve vynikající formě. Navíc 
v našem představení o něm budou hovořit ne-
zpochybnitelné autority, jako doktor Lumír Pítko, 
historik lázeňského trojúhelníku, doktor Rajko 
Kočvara z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie 
věd ČR, socioložka Jiřina Muklová či senátor Petr 
Levhart. Dozvíme se od nich, jaký byl vztah Bory-

šovy matky k jistému českému klasikovi, jak určil 
Boryšův osud jeden loketský jednooký knihkupec, 
proč nebyly natočeny Lásky jedné tmavovlásky, 
jaký byl vztah Boryše a profesora Wichterleho 
a mnoho dalších málo známých faktů. 

A co na tom, že nevíme (zatím!), jak Vlastimil 
Boryš vypadal a vypadá. Naši diváci mají reálnou 
šanci se to dozvědět; na premiéru byl pan Boryš 
samozřejmě pozván, takže se možná do Karlovar-
ského městského divadla dostaví a třeba vystoupí 
i na jeviště. 

Režiséra a od ledna 2018 uměleckého šéfa Či-
nohry Karlovarského městského divadla Zdeňka 
Bartoše lze naopak najít lehce, jsou pouze dvě 
možnosti: buď se pohybuje po chebském, nebo 
karlovarském divadle. A tak bylo možné zeptat 
se, jak se mu spolupracuje s karlovarskými herci 
a jak se cítí v budově nejkrásnějšího českého 
divadla. 

„S karlovarským okruhem herců se spolupracu-
je výtečně, jsou velmi pracovití, pokorní, kreativní, 
zábavní. Naopak na budovu karlovarského 
divadla jsem si musel zvykat, zrovna nejkrásnější 
mi nepřipadala, jsem zvyklý na funkčně strohý 
a stylově neutrální interiér divadla chebského. 
Ve Varech jsem nevěděl, jestli se mám dívat na 
jeviště nebo na opulentní štuky kolem sebe. Ale 
už jsem se tam naučil koncentrovat.“

A které události posledních sta let u nás jsou 
pro něho osobně nejdůležitější? 

„Z těch „velkých“ dějinných událostí jsem zažil 
jenom listopad 1989. Bylo mi čtrnáct a nastu-
poval jsem do prvního ročníku gymnázia. O tom 
ostatním jsem jenom četl, viděl dokumenty, slyšel 
od příbuzných. Nicméně osobně nejdůležitější 
událostí posledních sta let je pro mě narození mé 
dcery Heleny.“ 

Přijďte se projít historií českého století. Přijďte 
si zopakovat slova české hymny. A přijďte se 
dojmout a zamyslet, ale hlavně zasmát při 
sledování mystifikačního dokumentu a pohybově-
-tanečně-činoherní koláže o Boryšovi, co umí po 
skalinách.  Veřejná generálka proběhne v Karlo-
varském městském divadle v pátek 26. 10. 2018 
v 10 hodin, světová premiéra pak v KMD v sobotu 
27. října v 19.30 hodin, v Chebu o den později.

Boryš umí po skalinách   Nové představení divadelně uctí stoleté výročí vzniku republiky. 
Takhle se v divadle zkoušelo.  Foto: KMD

Boryš umí po skalinách

Scénář, režie, choreografie: Zdeněk Bartoš a Ivana Dukić
Dramaturgie: Petra Richter Kohutová
Scéna: Karel Čapek. 
Kostýmy: Petra Krčmářová
Hudba: Vladivojna La Chia. 
Účinkují: Viktor Braunreiter, Jan Hany Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huberová (v alternaci 
s Barborou Mošnovou), Ondřej Král, Robert Mára a Jiří Švec (ti všichni za Činohru Karlovarského 
městského divadla) a Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, Petr Németh, Pavel Richta, Miroslav 
Sabadin, Radmila Urbanová a Vladimíra Vítová (za Západočeské divadlo Cheb). 
Veřejná generálka v pátek 26. 10. 2018 v 10 hodin v Karlovarském městském divadle, tamtéž pre-
miéra 27. 10. 2018 v 19.30 hodin, v Západočeském divadle Cheb v neděli 28. 10. 2018 v 19 hodin. 
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Tourfilm připomene sto let česko-slovenské vzájemnosti
Partnerskou zemí 51.ročníku Mezinárodního 

festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm 
se stalo Slovensko. Festival připomene letošní sté 
výročí česko-slovenské vzájemnosti v rámci svého 
doprovodného programu, návštěvníci se mohou 
těšit na herečku Zuzanu Kronerovou, fotografa 
Roberta Vana či koncert Mira Žbirky s kapelou.

„Nejstarší filmový festival zaměřený na cestování 
letos připomene významné události od založení 
Československa až po současnost. Festival zároveň 
přesně naplňuje jeden ze základních cílů Minister-
stva pro místní rozvoj v oblasti turismu – rozprostí-
rá zájem o cestování do regionů v mimosezónním 
období,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová.

Festival se bude konat 5. - 6. října 2017 v Kar-
lových Varech opět v Grandhotelu Ambassador. 
Kromě soutěžní přehlídky filmů slibuje i bohatý 
doprovodný program. Vstup na festival je zdarma, 
návštěvníci se mohou těšit na přednášky (herci 
Zuzana Kronerová či Martin Dejdar, cestovatelé 
Marek Hýža, Ruda Švaříček, Lucie Radová či Pavol 
Barabáš, rybář Jakub Vágner), besedy spojené 
s projekcí (Robert Vano) i talkshow. Program zakon-
čí v sobotu koncert Mira Žbirky s kapelou. 

Snímky v národní sekci soutěže TourRegionFilm 
soutěží v kategoriích propagačních spotů do 10 mi-
nut, dokumentárních filmů s tematikou cestování, 
mobilních aplikací a webových stránek a v kategorii 
amatérských krátkých filmů či vlogů do 60 minut. 
Mezinárodní sekce Tourfilm je otevřena pro promo 
spoty do 3 minut a nad 3 minuty, dokumentární 
filmy a amatérské filmy či vlogy. 

Do festivalu se letos přihlásilo 435 soutěžních 
snímků (316 do mezinárodní soutěže, 119 do ná-
rodní části soutěže). Celkem se se svými soutěžní-
mi počiny přihlásilo do soutěží rekordních 64 zemí, 
sledovali jsme nárůst počtu snímku zejména z exo-
tických destinací, jako jsou např. Ekvádor, Peru, 
Filipíny, Indonésie, Čile, Nepál či Dominikánská 
republika, které překvapily svou vysokou kvalitou. 
Nejpočetněji bylo v mezinárodní sekci zastoupeno 

Chorvatsko (25 snímků), Španělsko (21 snímků), 
Německo (19 snímků) a Slovensko (19 snímků).

Jak v mezinárodní, tak v národní sekci soutěže 
významně posílala kategorie amatérských snímků 
a vlogů, kde jednak došlo oproti minulým letům 
k nárůstu počtu přihlášených filmů (31 amatér-
ských snímků a vlogů se přihlásilo do mezinárodní 
soutěže, 34 do národní), jednak se dle vyjádření 
odborné poroty festivalu se jednalo o snímky velice 
kvalitní, které se v některých případech vyrovna-
ly profesionálním filmům. Zájem o amatérskou 
kategorii tak vzrostl od minulého ročníku o bezmála     
50 % /34 snímků ve 2017/.

„Zatímco vloni jsme na jubilejním padesátém 
ročníku připomínali proměny cestování v regio-
nech České republiky za posledních padesát let, 
letos připadla jasná volba na Slovensko. Zapojení 
agentury CzechTourism do meziresortního projektu 
připomínek významných výročí posledních sta 
let představíme v samostatném bloku. Zásadní je 
pro nás také držet linii festivalu, který je zdarma 
přístupný širokému publiku, proto je i letos do 
programu zařazen blok určený dětem i odborné 
přednášky a workshopy pro studenty cestovního 
ruchu,“ komentuje ředitelka agentury CzechTouri-
sm Monika Palatková.

Divadelní studio D3 vstoupilo do nové sezóny s radostí…
… proto, že profilová inscenace Körnerovy Psí 

kůže v režii Anny Ratajské postoupila z oblastní 
přehlídky v Horažďovicích na celostátní přehlídku 
ve Volyni a odtamtud na výběrovou celostátní 
přehlídku FEMAD Poděbrady;

… proto, že z bilance na prvním setkání v nové 
sezóně vyplynulo, že se hrálo 42x na domovské 
scéně i na zájezdech, na Husovce jsme přivítali šest 
hostujících inscenací v rámci festivalu Karlovarský 
Harlekýn, proběhla hned dvě prázdninová divadelní 
putování (DivPut a vagant) a počet diváků se blíží 
dvěma tisícům;

… a hlavně proto, že k uváděným inscenacím 
(V. Körner: Psí kůže, V. Peška: Čučudejské pohádky, 
V. Braunreiter: Pověsti Vašeho kraje, K. H. Mácha: 
Máj, Betlém aneb Komedie o narození Ježíška) 
přibude další, a to hned v neděli 7. října 2018, kdy 
se v divadle Husovka odehraje premiéra komedie 

Srnky, kterou napsal Tomáš Svoboda a režíruje Petr 
Richter. 

Komedii Srnky zabydlují velmi specifické postavy. 
Dirigent, jemuž po autonehodě transplantují oční 
víčka... mykolog, jenž následkem gigantismu chodí 
stále v předklonu... vynálezce, jenž je autorem 

penalty v boxu... a úředník finančního úřadu, jenž 
touží po vztahu se ženou. Dohromady je svede jed-
na noc – a srnky, které se objeví bůh ví jak a bůh ví 
odkud – a chtějí bůh ví co... Zárukou dobré zábavy 
je mimo jiné i jméno autora – Tomáš Svoboda pro-
slul i v Karlových Varech svým smyslem pro humor 
a díky filmům, které natočil (Hodinový manžel, Jak 
se zbavit nevěsty a naposledy Dvě nevěsty a jedna 
svatba). 

V režii Petra Richtera, na scéně Jiřího Hniličky 
a v kostýmech Anny Ratajské hrají Marek Himl, 
Tomáš Mutinský, Petr Johanovský, Adam Fedorek, 
Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana Harantová, 
Eva Šollová a Jiří Hnilička. 

Přijďte se bavit na premiéru 7. října v 19.30 hodin 
do Husovky – nebo na reprízu tamtéž v pátek 26. 
10. 2018. Těšíme se na Vás! 

 Petra Richter Kohutová

Ruda Švaříček   Tajemné tichomoří. Cestovatel (na snímku je na nejchladnější hořeplanety Mt. 
Vinson na  Antarktidě) poodhalí magie a kouzla poslední výpravy do Pacifiku. Budeme svědky 
senzačních skoků odvážných "kamikadze" z vysokých věří na ostrovech Vanuatu. Navíc iniciační 
rituály, ohnivé sopky, odvážné treky, černá magie, šamani, Nambové s unikátními schránkami na 
penisech... Nasajeme i provoněnou exotiku ostrovů Tonga, Samoa, Fiji, ale i chlad ledovců na 
Novém Zélandu.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

18. 10. až 29. 11. 2018
IX. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 10. 16.30 a 19.30 Marc Camoletti: 
Boeing - Boeing aneb Tři letušky v Paříži
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni seniorů.
Divadelní spolek Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají... 
Hrají: Eva Perkausová, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára 
Mottlová, David Gránský, Vojtěch Efler
Režie: Hana Gregorová

3. 10. 19.30 Vlastimil Venclík: Hledání ztraceného ráje 
Agentura Nordproduction
V jedné z nejlepších komedií Vlastimila Venclíka se setkáváme 
s milostnou dvojicí ve čtyřech životních etapách, mění se věk 
hlavních hrdinů a s ním i postoje, přístup k lásce, sexualitě 
a vztahům. 
Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský
Režie: Vlastimil Venclík

5. 10. 19.30 Vladimír Hron: One man show
Hronovy dokonalé imitační schopnosti nejznámějších domácích 
i světových hvězd přivedou do varu i karlovarské publikum. 

7. 10. 15.00 Ondřej Sekora: Ferda Mravenec 
Docela velké divadlo
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny 
s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích a zvířecích přátel, s pís-
ničkami Jana Turka a choreografií Lenky Lavičkové.
Učinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Lukáš 
Masár, Petr Erlitz, Markéta Velánová, Michal Žižka, Jana Galinová, 
Jindřich Lenc
Režie: Jurij Galin

8. 10. 19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Filmová a divadelní agentura Praha
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autor-
ka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. 
Hraje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová

9. 10. 19.30 Libor Vaculík, Petr Malásek, Václav 
Kopta: Edith, vrabčák z předměstí 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné 
kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. 
Hrají: Radka Fišarová j.h., Zuzana Hradilová, Ondřej Izdný/ 
Zbyněk Fric, Lýdie Švojgerová, Anna Srncová, Miroslav Hradil, 
Petr Brettschneider, Vojtěch Jansa/ Martin Šinták, Michal Lenner, 
Anna Srncová, Ondřej Martiš, Lýdie Švojgerová, Miroslav Hradil/ 
Karel Audy, Jana Schweitzerová/ Karolína Hejnová, Richard 
Ševčík, Michal Kováč/ Kryštof Šimek
Režie: Libor Vaculík

11. 10. 19.30 David Koller Acoustic Tour 2018

13. 10. 19.30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů 
Becherů 
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Radek Bár, Lucie 
Domesová, Karel Beseda , Karolína Jägerová, Tereza Švecová, 
František Špaček, Jiří Švec, Eliška Malíková Huberová, Bára 
Štěpánová
Režie: Jiří Seydler

14. 10. 19.30 Arnošt Goldflam: Dámská šatna
Agentura Harlekýn
Skrze setkání a rozhovory v divadelní šatně dává komedie 
nahlédnout do osudů čtyř hereček. 
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, 
Petra Tenorová
Režie: Arnošt Goldflam

16. 10. 10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického po-
hádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se svého 
kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů 
kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. 
Hrají: Magdaléna Hniličková , Miroslav Sabadin , Karolína 
Jägerová , Viktor Braunreiter , Lucie Domesová , Tereza Švecová , 
Petr Németh , Pavel Richta , Eliška Malíková Huberová , Jiří Švec, 

Martin Sova, Petr Melichar
Dramatizace a režie: Michal Hába

1. FESTIVALOVÉ PŘEDSTAVENÍ
18. 10. 19.30 Peter Quilter: Je úchvatná!
Divadlo Na Jezerce
Komedie o nejhorší zpěvačce na světě. Hra vypráví příběh 
americké amatérské sopranistky Florence Foster Jenkinsové 
(1868-1944), která též bývá přezdívána „první dáma klouzavé 
stupnice". 
Hrají: Jitka Sedláčová, Miroslava Pleštilová, Libuše Švormová, Jan 
Hrušínský, Václav Tobrman
Režie: Jan Hřebejk

19. 10. 19.30 JAZZFEST 2018
Jazzový kruh a Karlovarské městské divadlo
Účinkují: Skety (CZ), Veronika Vítová, Alice Bauer, Marta Kloučko-
vá, Michal Strnad, Štěpán Janoušek, Petr Wajsar (vocal)
Yellowjackets feat. Luciana Souza (USA,Brasil), Russell Ferrante 
(keyboards & piano), Bob Mintzer (sax & EWI), Will Kennedy 
(drums), Dane Alderson (bass), Luciana Souza (vocal)

22. 10. 19.30 Patrik Hartl: 4 sestry
Studio Dva
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodruž-
stvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu. 
Hrají: Ivana Chýlková, Anna Šišková, Jana Stryková, Berenika 
Kohoutová, Roman Štabrňák
Režie: Patrik Hartl

23. 10. 19.30 Galakoncert operetních melodií... 
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová 
(soprán), Petr Poldauf/ Petr Matuszek/ Jakub Tolaš (bas), Roman 
Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček (tenor)

26. 10. 10.00 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí 
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Hrají: Magdaléna Hniličková , Jiří Švec , Viktor Braunreiter , Eliška 
Malíková Huberová , Miroslav Sabadin , Karolína Jägerová , Pavel 
Richta , Petr Batěk , Vladimíra Vítová , Pavla Janiššová , Radmila 
Urbanová , Barbora Mošnová, Jan Hany Firla, Ondřej Král, Robert 
Mára
Režie: Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš

2. FESTIVALOVÉ PŘEDSTAVENÍ
27. 10. 19.30 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí 
po skalinách
Koprodukce Karlovarského městského divadla a Západočeského 
divadla v chebu

3. FESTIVALOVÉ PŘEDSTAVENÍ
30. 10. 19.30 Guillaume Mélanie: Lady Oskar
Divadlo Kalich
Hraji: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, 
Felicita Prokešová, Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová
Režie: Jana Paulová

31. 10. 19.30 Vivat Jazz - k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

4. 10. 19.30 Robertson / Chačaturjan / Dvořák / 
Bernstein
Lázně III
Aram Chačaturjan: Koncert pro violoncello a orchestr e moll
Lisa Robertson: Leum feidh (Jelení skok), premiéra
Leonard Bernstein: Symfonické tance
Eduard Šístek - violoncello
Jiří Rožeň - dirigent

10. 10. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Koncert v rámci Jazzfestu 2018
Koncert ke 120. výročí narození George Gershwina
George Gershwin: Američan v Pařiži
George Gershwin: Rapsodie v modrém
George Gershwin, Jaroslav Ježek: písně (aranžmá Jan Kučera)
Karel Košárek - klavír
Petra Brabencová - zpěv
Jan Kučera - dirigent

13. 10. 19.30 Frank Sinatra Story
Koncert ve spolupráci s Forte
Nejznámější skladby, které proslavil Frank Sinatra, jedna z největ-
ších hvězd populární kultury 20. století.

Vocal Band Quartet
Henry Volf Band

28. 10. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Koncert ke 100. výročí založení republiky
Bedřich Smetana: Má vlast
Leoš Svárovský - dirigent

DIVADLO HUSOVKA

5.10. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté 
války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí 
být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, 
zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by 
nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, 
ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, 
Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařova-
ném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost 
– nebo touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, 
Luboš Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hnilič-
ková, Jana Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr 
Johanovský, Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, 
Andrea Kiralyi a Jana Trsová.

7.10. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky PREMIÉRA
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách... ženách??? Diri-
gent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka... mykolog, 
jenž následkem gigantismu chodí stále v předklonu... vynálezce, 
jenž je autorem penalty v boxu... úředník finančního úřadu, jenž 
touží po vztahu se ženou. Jedna noc, která je svede dohromady - 
a srnky, které se objeví bůh ví jak a bůh ví odkud - a chtějí bůh ví 
co... V režii Petra Richtera hrají Marek Himl, Tomáš Mutinský, Petr 
Johanovský, Adam Fedorek, Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana 
Harantová, Eva Šollová a Jiří Hnilička.

10.10. 19.30 Fish Flesh Field & Henry Dollar & BBP
Populární karlovarská česko-německá undergroundová skupina 
si tentokrát na scénu Husovky přizvala hosta velmi zvučného 
jména – podzemní orchestr BBP. Soubor, jehož nejstarší kořeny 
sahají až do roku 1982. Podivná kapela, kterou za téměř 25 
let její existence prošlo už kolem čtyřiiceti členů. Původně tří až 
pětičlenný soubor se během let rozrostl na dnes až čtrnáctičlenný 
podzemní orchestr. V osmdesátých letech účinkoval pouze na by-
tových koncertech pro úzký okruh přátel. Začátkem devadesátých 
let začíná kapela vystupovat i veřejně. Hudebně BBP navazují na 
70. léta čs. undergroundu.  

16.10. 19.30 The Plastic People of the Universe – 50 
let
Největší legenda československého hudebního undergroundu se 
po dlouhých 6 letech vrací do Husovky, Přijďte si s Plastiky připo-
menout, že se s různými přestávkami pohybují na naší hudební 
scéně už neuvěřitelných 50 let. Přesto májí posluchačům a to 
i těm nejmladším stále co říct.

21.10. 15.00 Kouzelný nápoj - DERNIÉRA
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro děti 
od pěti let, velmi volně na motivy Roalda Dahla. Podle scénáře 
a v režii Mirky Exnerové hrají Kristýna Šollová, Martina Cirklová 
a Marek Himl s pomocí Jakuba Johanovského, Andrey Kiralyi 
a Terezy Cirklové.

24.10. 19.30 Vladivojna La Chia & 4Trio
Vladivojna je ojedinělá svým svérázným přístupem v tvorbě 
i koncertování. K písním na pódiu přistupuje nekompromisně 
a zároveň velmi pestře. V doprovodu cellistky Terezie Kovalové 
a bubeníka Luboše Pavlíka zahraje hudbu, ve které se snoubí 
křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. 
Můžete se těšit na zábavné vystoupení, které obsahuje prvky 
uvolněného kabaretu. Vladivojna zahraje  písně z aktuálního alba 
8 hlav šílenství, Až po uši, své nejkrásnější starší kousky v nových 
úpravách nebo folkové úpravy písniček z její metalové kapely 
Vladivojsko.

26.10. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách... ženách??? Diri-
gent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka... mykolog, 
jenž následkem gigantismu chodí stále v předklonu... vynálezce, 
jenž je autorem penalty v boxu... úředník finančního úřadu, jenž 
touží po vztahu se ženou. Jedna noc, která je svede dohromady - 
a srnky, které se objeví bůh ví jak a bůh ví odkud - a chtějí bůh ví 
co... V režii Petra Richtera hrají Marek Himl, Tomáš Mutinský, Petr 
Johanovský, Adam Fedorek, Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana 
Harantová, Eva Šollová a Jiří Hnilička.

31.10. 19.30 Vanua2
Rytmika legendárního Blue Effectu, tedy bubeník Václav Zima, 
baskytarista Wojttech Říha a klávesista Vít Beneš, který se 
v sestavě kapely Radima Hladíka rovněž objevil. To je základ nové 

• KULTURNÍ SERVIS

KMD karlovarské městské divadlo
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české kapely Vanua 2. Trojici muzikantů doplnil kytarista a zpěvák 
se „sealovským“ hlasem Yannick Tevi, pocházející z tichomořské-
ho ostrova Vanuatu a kytarista Honza Ponocný. Pětice muzikantů 
osciluje mezi popem a rockem. Návaznost kapely na Blue Effect 
stvrzuje i to, že se o ni manažersky stará manželka Radima 
Hladíka Zlata.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 10. 17.00 Chata na prodej
1. 10. 19.30 Po čem muži touží
2. 10. 17.00 Po čem muži touží
2. 10. 19.30 Léto
3. 10. 17.00 Úsměvy smutných mužů
3. 10. 19.30 Po čem muži touží
4. 10. 17.00 Po čem muži touží
4. 10. 19.30 Filmový klub: Nico
5. 10. 17.00 Venom
5. 10. 19.30 Toman
6. 10. 11.00 – 18.00   Galerie Drahomíra: 
  Veduty - divadlo
6. 10. 14.30 Yeti: Ledové dobrodružství
6. 10. 17.00 Toman
6. 10. 19.30 Venom
7. 10. 14.30 Hotel Transylvánie 3
7. 10. 17.00 Po čem muži touží
7. 10. 19.30 Jack staví dům
8. 10. 17.00 Po čem muži touží
8. 10. 19.30 Toman
9. 10. 17.00 Projekce pro seniory: Chata na prodej
9. 10. 19.30 Venom
10. 10. 17.00 Po čem muži touží
10. 10. 19.30 Jack staví dům
11. 10. 17.00 Úsměvy smutných mužů
11. 10. 19.30 Filmový klub: Out
12. 10. 17.00 Toman
12. 10. 19.30 První člověk
13. 10. 17.00 Úžasňákovi 2
13. 10. 17.00 Escobar
13. 10. 19.30 Po čem muži touží
14. 10. 14.30 Yeti: Ledové dobrodružství
14. 10. 17.00 Jack staví dům
14. 10. 19.45 Zlý časy v El Royale
15. 10. 17.00 Venom
15. 10. 19.30 První člověk
16. 10. 17.00 Projekce pro seniory: Všechno bude
16. 10. 19.30 Toman
17. 10. 17.00  Toman
17. 10. 19.30 Jack staví dům
18. 10. 17.00 Halloween
18. 10. 19.30 Filmový klub: Hora
19. 10. 17.00 Po čem muži touží
19. 10. 19.30 Halloween
20. 10. 14.30 Yeti: Ledové dobrodružství
20. 10. 17.00 Čarodějovy hodiny
20. 10. 19.30 Venom
21. 10. 14.30 Hotel Transylvánie 3
21. 10. 17.00 Čarodějovy hodiny
21. 10. 19.30 Po čem muži touží
22. 10. 19.30 Halloween
23. 10. 17.00 Projekce pro seniory: Jan Palach
23. 10. 19.30 Toman
24. 10. 17.00 Chata na prodej
24. 10. 19.30 Tísňové volání
25. 10. 18.00 Galerie Drahomíra: Jazz And Poezie 
  – 100 let republiky
25. 10. 19.30 Filmový klub: Foxtrot
26. 10. 17.00 Když draka bolí hlava
26. 10. 19.30 Johnny English znovu zasahuje
27. 10. 14.30 Když draka bolí hlava
27. 10. 17.00 Johnny English znovu zasahuje
27. 10. 19.30 Nebezpečná laskavost
28. 10. 14.30 Když draka bolí hlava
28. 10. 17.00 Po čem muži touží
28. 10. 19.30 Johnny English znovu zasahuje
29. 10. 17.00 a 19.30   Johnny English znovu zasahuje
30. 10. 17.00 Když draka bolí hlava
30. 10. 19.30 Zlatý podraz
31. 10. 17.00 Úsměvy smutných mužů
31. 10. 19.30 Johnny English znovu zasahuje

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:
do 28. 10. Oskar Stocker – Svoboda / Freiheit
Uznávaný rakouský malíř a kreslíř – autor velkoformátových por-
trétů klade ve svých gestických tušových kresbách znepokojivé 
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.

Ve státní svátek 28. 10. budou výstava i stálá expozice přístupné 
zdarma.

do 11. 10. 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.

Stálá expozice: 
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
(vernisáž 27. 10. v 17.00)
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat pří-
značné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím autora, 
vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané umělecké 
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených.

DALŠÍ AKCE:
3. 10. 19.30 Tomáš Hrubiš
Skladatel, pianista a pozoruhodná osobnost brněnské alternativní 
hudební scény ve svých autorských skladbách osciluje mezi 
bryskní virtuozitou a melancholicko-psychedelickým výrazem 
inspirován Filipem Topolem, Philem Glassem i Johnem Cagem.

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 4. 11. Ivana Haiek – Infinitus conscientiam
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.

Ve státní svátek 28. 10. bude výstava přístupná zdarma.

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

DALŠÍ AKCE:
10. 10. 16.00 - 18.00 Malba na porcelán
Pod vedením výtvarnice Lenky Sárové Malíské si účastníci 
naglazurovými barvami odekorují porcelánové výrobky. Akci 
z cyklu výtvarných dílen pro seniory finančně podpořilo Statutární 
město Karlovy Vary.

16. 10. 16.00 Keramická dílna - Krmítko
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu keramických krmítek a pítek 
pro ptáky, či předmětů dle vlastní fantazie.

18. 10. 10.30 Výtvarná dílna pro nejmenší – Tisk 
z korku
Tvorba je uzpůsobena tak, aby mohli s dopomocí rodičů tvořit 
ti nejmenší. Tentokrát využijí korkové špunty a tisk v barvách 
podzimu. (Návaznost na autobusový spoj č. 4)

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

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin

do 30. 10. Lubomír Štika – Jak přírodu vidím já
Výstava představuje 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.

6. 10. 11.00 - 18.00 Vendula Běluchová a Honza Tomšů 
- Veduty divadlo
Hravé představení pro jednoho diváka, délka jednoho představení 
je 30 minut.

25. 10. 18.00 Poezie & Jazz: 100 let republiky (Prů-
vodce českým básněním)
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudeb-
ní skupina Jazz Apetit básně významných českých autorů, kteří 
tvořili v uplynulých sto letech od vzniku samostatného státu.
Zazní verše Jiřího Wolkera, Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, 
Bohuslava Reynka, Františka Halase, Vladimíra Holana, Františka 
Hrubína, Jana Zahradníčka, Jiřího Ortena, Ivana Blatného, Josefa 
Kainara, Jiřího Koláře, Fráni Šrámka, Oldřicha Mikuláška, Jana 
Skácela, Jana Zábrany, Ivana Diviše, Václava Hraběte, Petra 
Kabeše, Pavla Šruta, I. M. Jirouse, Egona Bondyho, Františka 
Listopada a J. H. Krchovského.

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.

4.10. 17.00 Vernisáž: Minulost v současnosti - 
vzpomínky přicházejí a emoce ožívají (1968)
Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov a Most. Zápisky. Psací stroj. Ne-
gativy. Fotografie. Vzpomínky. Vše tajně ukryté. Přijďte nahlédnout 
do vzpomínek Zdeňka Laštůvky a jeho manželky Alžběty. Dozvíte 
se, jak z poskytnutých materiálů vzniklo dílo zachycující události 
a atmosféru těch dní a nocí. Po padesáti letech se vzpomínky 
odkryjí.
Výstava potrvá do 23. 11.

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.

VÝSTAVY:
do 2. 12. Události roku 1968 v Karlových Varech
Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi 
a normalizaci počátku let sedmdesátých minulého století. Provází 
návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes 
násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku 
sedmdesátých let. Návštěvníci mohou zhlédnout kavárnu ve 
stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let 
ilustruje symbol Karlových Varů z té doby - hotel Thermal a jeho 
designový interiér.
Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním 
okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva 
kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal 
Karlovy Vary a Barrandov Studio, kteří poskytli ze svých fondů 
výstavní předměty pro výstavu.

DALŠÍ AKCE:
18. 10. 17.00 přednáška: Rok 1938 v Karlových 
Varech
Historik muzea Lukáš Svoboda obeznámí posluchače se situací 
v Karlových Varech a blízkém regionu v osudovém roce 1938. 
Od jara roku 1938 se politické a společenské poměry značně ve 
městě přiostřovaly, zejména po vyhlášení takzvaného karlovar-
ského programu z 24. dubna. Zesílily útoky členů a přívrženců 
Sudetoněmecké strany vůči jejich politickým odpůrcům a židov-
ským obyvatelům. V září po norimberském projevu Adolfa Hitlera 
započaly ozbrojené útoky na státní zaměstnance a ozbrojené 
složky československého státu. Dne 1. října došlo k zabrání 
československého pohraničí Třetí říší, čímž se místní Židé 
stali méněcennými občany státu. V listopadu došlo k takzvané 
Křišťálové noci, která předznamenala další neblahý osud Židů 
nejen z Karlovarska.
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE:
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba 
stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea 
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta 
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje 
přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám 
architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu 
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. 
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších 
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici 
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován 
dramatickému 20. století.  Exponáty jsou doplněny mnohými 
multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, 
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může 
si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo 
se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích 
Dalibora Nesnídala.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornic-
tví 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

4. 10. až 2. 11. Irena Kováčová
Výstava obrazů amatérské malířky ze světa barev, samoty 
i radosti v odd. pro dospělé.
2. 10. 17.00 Bylinky na posílení imunity
Přednáška Jarmily Mandžukové – léčivé bylinky a jejich vliv na 
lidský organismus.
9. 10. 17.00 V hlasu srdce
Podvečerní povídání s Mírou a Monikou-Rozárkou Mikešovými.
10. 10. 17.00 Zpívání s Lídou
Zpívání lidových písniček pro malé i velké při kytaře.
16. 10. 17.00 Magdalena Mintová
Autorské čtení z knihy Falešný sňatek.
17. 10. 16.00 Základy digitální fotografie
pobočka Stará Role, Truhlářská 19
Přednáška fotografa Jana Škulky s názornými ukázkami obrázků 
a fotografií.
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

TÝDEN KNIHOVEN 2018
Tipni si a vyhraj – Z jakého roku máme v naší databázi nejstar-
ší knihu, která obsahuje v názvu Karlovy Vary? 
(bližší na www.mestskaknihovnakv.cz)

Odd. pro dospělé: Výstava regionální literatury. Karlovarská 
kronika Městské knihovny KV.
Čítárna: Ohlédnutí za historií (periodika od roku 1974)
Vyhlídka: Kavárnička v knihovně. 
Zábava nad vystřihovánkami pro předškoláky a školáky.

Stará Role: Výstava regionální literatury.
3. 10. 10.00 až 15.00  Drahovice
Výstava regionální literatury. Workshop pro děti – vystřihovánky 
z papíru.
4. 10. 15.00 Růžový Vrch
Předčítání z Karlovarských pověstí (Vanda Tomášková); Omalo-
vánky pro děti; Posezení u kávy
4. 10. 9.00 až 12.00   Tuhnice
Vyrob si svou originální záložku.

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

1. 10. – 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN
Motto 22. ročníku akce Týden knihoven v Krajské knihovně 
Karlovy Vary je „Slavíme 100 let republiky.“
Jako každý rok naplánovala Krajská knihovna Karlovy Vary na 
Týden knihoven akce pro nejrůznější věkové i zájmové skupiny 
čtenářů tak, aby byli stávající čtenáři spokojeni a noví, potenciální 
uživatelé, si mohli vyzkoušet, co vše knihovna nabízí.
Čtenářská amnestie
V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit všechny knihovní jednotky, 
které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní vrácení. 
V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v tomto týdnu 
vrátí půjčené knihy, časopisy atd., budou prominuty poplatky za 
upomínky a zpozdné.
Roční registrace zdarma
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v Týdnu knihoven poprvé 
zaregistrují.

12. ročník Literární soutěže pro amatérské autory z celé 
České republiky
Soutěžní příspěvky mohou autoři vkládat přes webový formulář 
na webu knihovny www.knihovnakv.cz do 31. 12. 2018. Více 
informací na webu knihovny.

VÝSTAVY
Vstupní chodba
1.10. – 29. 10. Architektura ve službách první republiky
Výstava pořádaná ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem Loket, vernisáž výstavy 1. 10. od 17.00 hodin. Součástí 
vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy s komentářem 
Mgr. Lubomíra Zemana. Pořádáno k 100. výročí vzniku republiky.

Půjčovna pro dospělé
1.10. – 29. 10. Pomníky velké války
Výstava pořádaná ve spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem Loket. Pořádáno k 100. výročí vzniku republiky.

Kavárna
4. 9. – 26. 10. Helena Šandová: Obrazy

Hala Dvory
2. 10. – 25. 10. Lesy kolem nás
Výstava nejlepších prací 9. ročníku výtvarné soutěže pro ději 
Karlovarského kraje, která je tradičně pořádána s podnikem Lesy 
ČR, s.p. Letos se do soutěže přihlásilo 23 knihoven, které zaslaly 
ze svých místních kol nejlepší práce pro tuto výstavu.
Vernisáž s vyhodnocením vítězů proběhne 2. 10. v 16.00 hodin 
ve společenském sále.

29. 10. – 7. 12. První republika
Výstava pořádaná ve spolupráci Státním okresním archivem 
a Muzeem Karlovy Vary. Na výstavě se dále podílejí Mgr. Vladimír 
Bružeňák, PhDr. Stanislav Burachovič, PhDr. Vladimír Vlasák, Eva 
Vlasáková a Jindřich Nový. Výstava přiblíží jedno z nejvýznamněj-
ších období naší historie prostřednictvím dobových dokumentů, 
artefaktů a informací vztahujících se zejména k našemu regionu. 
Vernisáž 29. 10. v 17.00 hodin, součástí vernisáž je přednáška 
Mgr. Milana Augustina.

A-klub
6. 9. – 31. 10. Návraty z cest
Výstava obrazů Zdenky Antošové.

Pobočka Lidická
8. 10. – 9. 11. Omnis
Výstava fotografií Adély Turanové.

PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
4. 10. 16.30 Občané Karlovarska v boji za samostat-
nost ČSR v 1. a 2. světové válce
Blok přednášek, přednášející: Ing. Václav Šrámek, Zdeněk Musil, 
Ing. Vojtěch Seidl, podpl. Ing. Lubo Svoboda. Pořádáno k 100. 

výročí vzniku republiky.
11. 10. 17.00 Významné osmičkové roky 20. století 
a jejich odraz v našem regionu - 1938
Přednáška PhDr. Jakuba Formánka
Rok 1938 znamenal pro Československo nejen definitivní zánik 
státu, ale i konec ideje o možném národnostní soužití.
18. 10. 17.00 Možnosti moderních metod mikroanalý-
zy v kriminalistice
Pořádáno ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie České 
republiky. Lektor: RNDr. Marek Kotrlý.
25. 10. 17.00 Významné osmičkové roky 20. století 
a jejich odraz v našem regionu - 1948
Přednáška PhDr. Jakuba Formánka
Únorový převrat roku 1948 zasáhl celou republiku a ukončil tři 
roky trvající pokus o návrat k předválečnému stavu. 

Pobočka Lidická
11. 10. 10.00 Chodíme kolem – Umělecká díla ve 
veřejném prostoru I.
Další část cyklu přenášek pro seniory.
Lektorka Božena Vachudová - kurátorka sbírek Galerie umění 
Karlovy Vary.
18. 10. 10.00 Chodíme kolem – Umělecká díla ve 
veřejném prostoru II.
Další část cyklu přenášek pro seniory. Lektorka Božena Vachudo-
vá - kurátorka sbírek Galerie umění Karlovy Vary.

HLASITÉ ČTENÍ
31. 10. 18.30 Spolek přátel krásné literatury… 
a sladkých koláčů
Aktuality: literární novinky, objeveno ve skladu, co právě čtu. 
Medailonek: Alie Munro. Čteme a posloucháme: povídky Alice 
Munro.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
2., 9., 16., 23., 30. 10. 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.

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
12. a 26. 10. 15.00 – 17.00   Páteční hrátky
Turnaje ve stolních hrách a vědomostních soutěžích pro děti od 
7 let.
13. 10. 10.00 – 12.00   Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím 
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Tentokrát na téma 
Hrnečku vař!

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

1., 8., 15., 22., 29. 10. 16.30 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.
2., 9., 16., 23., 30. 10. 17.00 Evoluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.
2., 9., 16., 23., 30. 10. 16.00 Hraní společenských 
her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
3., 10., 17., 24., 31. 10. 16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková
3., 10., 17., 24., 31. 10. 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová

3., 10., 17., 24., 31. 10. 16.00 Lektorování výtvar-
ných dílen pro děti
Lektorka Romana Vlčková
4., 11., 18., 25. 10. 16.30 Storytelling v popkul-
turní literatuře
Lektor Teodor Kravál.

ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek 16.00 až 17.30   Strážce příběhů; 
Zabijačka
Hlásit se můžete na www.utecknize.cz.

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek 16.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.
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ŽIVOTNÍ STYL
4. 10. 16.00 – 17.00   Testování IQ – pro děti
Testování IQ pro veřejnost pro děti ve věku 8 – 13 let včetně. Zá-
jemci o testování se musí předem přihlásit buď na webu Mensy 
www.mensa.cz. Děti mladší 15 let mohou být testovány pouze 
s písemným souhlasem rodičů, který je u elektronické přihlášky. 

HUDEBNÍ POŘAD
19. 10. 16.30 – 17.30   Setkání s muzikoterapií
Hudba slouží jako vyjadřovací prostředek, pomáhá vyladit 
všechny oblasti našeho těla. Člověk  se pak stává zdravějším 
a šťastnějším. Přijďte si vyzkoušet zábavné hraní ve skupině. Vše 
povede dobrovolnice Světlana Hrušovská.

Pobočka Lidická
26. 10. 18.00 5. podvečer nejen o jazzu
Poslech / čtení / povídání. Připravil a uvádí Jan Pelc.

PROMÍTÁNÍ
A-klub
Ozvěny Ekofilmu v Karlových Varech
Ve vybrané pátky v měsíci Vás srdečně zveme na promítání ozvěn 
filmového festivalu EKOFILM, který je jedním z mezinárodních 
filmových festivalů o životním prostředí s nejdelší tradicí.
5. 10. 17.30 Megeti – Ztracená vlčice
19. 10. 17.30 Pohyby

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
4. 10. 10.00 – 12.00 Literární klub senior
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

6. 10. 11.00 – 18.00   Vendula Bělochová a Honza 
Tomšů: Veduty
Galerie Drahomíra

Divadelní představení pro jednoho diváka (30 minut). Představení 
vzniklo pod záštitou Katedry alternativního a loutkového divadla 
DAMU v Praze. V Karlových Varech uvedeno ve spolupráci s Nová 
síť. Hravý dialog s divákem beze slov, prostřednictvím textu, hma-
tových vjemů, pohybů či gest, obrazu a vzájemné interakce. Divák 
se vydává na výpravu do hmatatelné krajiny, kterou na základě 
předem určených pravidel společně s autorkou intuitivně vytváří. 
Vaše místo si rezervujte zde: tereza@offcity.cz, rezervace nutná.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

5. a 19. 10. 9.00 Městká farmářské trhy

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)

SENIOR FITNES

Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
www.seniorfitnes.cz, seniorfitnes@seznam.cz, 777 778 760
lektorka Zuzana Válková, tel. 608 210 694, zuzanavalkova@
email.cz

od 4. 10. každý čtvrtek   10.00 - 11.00
Zdravotní cvičení
Přijďte si vyzkoušet nenáročné zdravotní cvičení pro seniory se 
zaměřením na zlepšení fyzické kondice a stability. Vhodné pro 
všechny bez omezení věku a zdravotního stavu. Naučte se poro-
zumět svému tělu a načerpejte novou energii vedoucí k dobrému 
zdraví i spokojenosti.

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
 

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

Pondělí 17:00, středa 8:00, čtvrtek 18:30   Jóga pro ženy (jemná 
jóga i pro začátečnice)          
Středa 16:00, pátek 8:00   Vinjasa (dynamičtější styl jógy)                                    
Úterý 19:30   Jin jóga (hluboce relaxační jóga)                                
Úterý 8:00, čtvrtek 17:00   Hormonální jóga (opakovací lekce)                            
Čtvrtek 9:00   Ženské meditace Mohendžodáro                                

1.10. 18:45 Relaxační a meditační večery 
  – začátek kurzu

10.10. 18:00 Kouzlení s dechem - seminář

16. 10. 17:00 Hormonální jóga 
  – začátek docházkového kurzu

31.10. 18:00  Gynejóga (jóga pro naši pánev)
   - seminář

ŠKOLA A TRH PRÁCE 2019

web: vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz, email: topinfo@volny.cz

SPA hotel THERMAL, Velký sál (foyer)
16. 10.     11.00 - 18.00   Prezentační výstavní akce
17. 10.      8.00 - 17.00    Prezentační výstavní akce

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

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

13. 10. 10.00 - 17.00 Ateliér Archa
Výroba dekorativních razítek dle vlastního návrhu s ilustrátorkou 
Markétou Kotkovou.

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

3. 10. Růže z listí
10. 10. Zdobení plátěné tašky
17. 10. Létací dřáček
24. 10. Slunce z přírodnin
31. 10. Jehelníček z filcu

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

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

19. 10. 19.00 Turínské plátno
Fara v Rybářích
Turínské plátno jako němý, ale výmluvný svědek Kristovy smrti 
a zmrtvýchvstání. Přednese Mons. František Radkovský, emeritní 
biskup plzeňský.

ARMÁDA SPÁSY

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

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

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350, 

e-mail : info@cirkevvary.cz. 
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtnear@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, 
odpolední program od 14:00, 
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00, 
Mládež: pátek 17:15 - 18:00, 
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00

Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29A, telefon:  732 957 261
e-mail:  karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30

Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677

Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund, 
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary, 
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou, 
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15

Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00

Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
Hector Berlioz: Letni noci (Les Nuits d´été), op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 2 c moll
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Martin Lebel – dirigent
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Loni byla ve Varech druhá, teď první. 
Světový pohár Frintové náramně svědčí
Velmi cenné vítězství na domácí půdě vybojo-
vala triatlonistka Vendula Frintová. V Karlových 
Varech ovládla v těžkých podmínkách závod 
ITU Světového poháru, když v dramatickém 
finiši porazila stříbrnou Estonku Kaidi Kivioja-
ovou a bronzovou Italku Annamarii Mazzettio-
vou. V závodě mužů byl nejrychlejší Rus Dmitrij 
Poljanskij, nejlepší výsledek v kariéře si připsal 
pátý František Linduška. Organizátory podniku 
ocenila po závodě i členka představenstva 
Mezinárodní triatlonové unie (ITU) Debbie Ale-
xanderová, která jim předala zvláštní plaketu.

Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech 
náramně svědčí Vendule Frintové. Loni se tady v 
rámci premiéry podniku v kolotoči SP (předtím 
byl součástí evropského poháru) pod názvem City 
Triathlon Karlovy Vary probojovala na druhé místo, 
letos už v lázeňské metropoli triumfovala.

Česká reprezentantka nastupovala na start s 
číslem 1. Jejími hlavními konkurentkami v boji o 
vítězství měly být Němka Laura Lindemannová, 
Italka Verena Steinhauserová či Britka Lucy Hallová. 
Naděje na vítězství nekomplikovala jen mimořádně 
nabitá startovní listina, ale také deštivé a chladné 
podmínky, které české závodnici nevyhovují. "Už 
pár dnů před startem bylo jasné, že to bude mokrý 
a těžký závod, což se také potvrdilo," uvedla Ven-
dula Frintová v cíli.

Ve volnočasovém areálu Rolava jako první vyléza-
la z vody Britka Lucy Hallová, evropská šampionka 
ve sprintu z roku 2016, která si vytvořila přibližně 
desetisekundový náskok. Vendula Frintová vyjíž-
děla z depa na 10. pozici s půlminutovou ztrátou. 
"Nebylo to pro mě ideální. Trochu jsem za první 
skupinou vlála a jsem ráda, že jsem s nimi udržela 

kontakt," zhodnotila plaveckou část.
Náskok britské reprezentantky při cyklistice na-

rostl až na 40 vteřin. Za ní se pak utvořila skupina 
12 pronásledovatelek. Náročná cyklistická část v 
ulicích Karlových Varů tak trochu kontrastovala s 
lázeňskou pohodou. Kvůli mokrému asfaltu totiž 
byla ještě náročnější než obvykle a několik závod-
nic muselo po pádech odstoupit. Byly mezi nimi i 
Němka Laura Lindemannová, stříbrná medailistka 
ze závodu mistrovství světa v Hamburku, a také 
Petra Kuříková, druhá česká reprezentantka v 
závodě.

"Nejdůležitější bylo nespadnout. Ve skupině z 
toho byla cítit nervozita. Mně se navíc smýkalo zad-
ní kolo, s čímž jsem měla problém při výjezdech. V 

jedné zatáčce jsem málem spadla," uvedla Vendula 
Frintová.

V závěrečných kolech cyklistické části skupina 
pronásledovatelek Britku Hallovou postupně dojíž-
děla a do depa pak přijela jen s malým odstupem. 
Do běžecké části vybíhala Vendula Frintová jen 
pár vteřin za vedoucí závodnicí, která se následně 
začala propadat startovním polem.

Během prvního ze čtyř běžeckých okruhů se 
pak na čele závodu utvořila skupina čtyř závodnic 
- Češka Frintová, Estonka Kiviojaová, Italka Mazze-
ttiová a Němka Knappová, která ale brzy odpadla. 
Bylo jasné, že o vítězství si to rozdají tři závodnice 
v modrých dresech. "Běh byl pro mě taktický 
závod. Asi bych byla schopná nastoupit dřív, ale 
věřila jsem si na finiš a nechala se odtáhnout až do 
konce," vysvětlila svou taktiku Frintová.

Několik stovek metrů před cílem lehce ztratila 
Annamaria Mazzettiová, Kaidi Kiviojaové pak 
Vendula Frintová nastoupila v zatáčce do cílo-
vé rovinky a pro první místo si doběhla v čase 
2:08:23! "Je skvělé, že se mi povedlo vyhrát doma. 
Jen kdyby nám taky jednou vyšlo počasí," dodala 
se smíchem.

VÝSLEDKY
ITU Světový pohár v triatlonu
(Karlovy Vary, 2. září)
Ženy: 1. Vendula Frintová 2:08:23, 2. Kaidi Kivi-
ojaová (Est.) 2:08:24, 3. Annamaria Mazzettiová 
(It.) 2:08:28
Muži: 1. Dmitrij Poljanskij (Rus) 1:52:23, 2. 
Russell White (Ir) 1:52:37, 3. Alessandro Fabian 
(It) 1:52:45 … 5. František Linduška 1:53:02, 26. 
Jan Čelůstka 1:55:46, 35. Jan Volár 1:57:58.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tento původně panský dům byl vybudován v letech 1510 až 1512. Stavba je zajímavá především tím, že se na ní zachovala celá řada dobových prvků, počínaje 
ostěním oken, přes klenby interiérů a honosný vstupní portál až k otevřené lodžii, nebo některým prvkům vnitřní výzdoby. 
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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

NoviNkA
ošetřeNí derMAtokosMetikou vie ColleCtioN
Kosmetika vyvinutá ve spolupráci s dermatoložkami 
dodá vaší pleti vše, co potřebuje.

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!

CheMiCký peeliNg NeostrAtA
Chemickým peelingem se pleť projasní a barevně sjednotí, 
dochází k její rehydrataci a vypnutí, vyhlazení jemných 
vrásek, stažení pórů a odstranění pigmentací.

rAdiofrekveNčNí liposukCe Bodytite
Rozlučte se s nelichotivými tukovými polštáři, 
liposukce BodyTite jako jediná odsaje tuk, 
zároveň vypne kůži a vyhladí podkoží.

No. 1iN lAser ANdAesthetiCMediCiNe
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