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FOOD FESTIVAL 2019.
DEN PLNÝ ROZMANITÝCH
CHUTÍ NABÍDNE I ŘADU
MÍSTNÍCH SPECIALIT

Člen Asociace
realitních kanceláří
České republiky

+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

Olga Vrtáčková

Jiří Brož

Regina Dostálová

Mirka Čiháková

+420 739 527 609

+420 602 101 077

+420 774 930 139

+420 774 025 415

Komerční objekt
cena: Na dotaz

Činžovní dům
cena: Na dotaz

Byt 2+1
cena: 2.590.000,-Kč

RD 7+2
cena: 2.300.000,-Kč

Samostatně stojící objekt v centru
lázeňské zóny. Restaurace s plně
zařízenou kuchyní. Top poloha
na břehu říčky Teplé před městským
divadlem. UP 93 m². PENB: G.

Pětipodlažní dům v srdci lázní, přímo
proti Mlýnské kolonádě. V přízemí
obchodní prostor. V dalších čtyřech
patrech apartmány. UP 326 m².
PENB:G.

Byt s balkonem a osobitou
atmosférou. 2. patro ve zděném
zatepleném domě se zahradou.
Koupí bytu získáte do vlastnictví 1/4
zahrady. UP 56 m². PEND: D.

Vícegenerační dům se zahradou
v centru obce. Tři bytové jednotky,
ze kterých jsou dvě plně funkční.
UP 180 m² + sklepy a půda.
Pozemek 735 m². PENB: G.

Makléř: Jiří Brož

Makléř: Jiří Brož

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

zakázka č. 2019018

zakázka č. 2019027

zakázka č. 2019016

zakázka č. 2019008

Staré Sedlo, Šachetní

Kyselka, Radošov

Tatrovice

Ostrov

SL

SL

SL

SL

EV
A

zakázka č. 2019038

Sokolov, Bublava

EV
A

zakázka č. 2019040

Drahovice, Vrchlického

EV
A

zakázka č. 2019026

Karlovy Vary, Vřídelní

EV
A

zakázka č. 2019025

Karlovy Vary, Nová Louka

RD 8+2
cena: 5.799.000,-Kč

Zahrada
cena: 335.000,-Kč

Tatrovice
cena: 750.000,-Kč

Rekreační chata
cena: 550.000

Vícegenerační vila, nadstandardní
materiály. Garáž pro dva vozy, byt
v přízemí k dokončení. Zahrada
s bazénem a pergolou. UP 325 m²,
pozemek 925 m². PENB: D

Zahrada v zahrádkářské oblasti.
Ovocné stromy, jezírko, sousedství
lesa, elektřina, původní studna.
Možno vybudovat chatu až 60 m².
Pozemek 740 m².

Dřevěná chata s obytným podkrovím
a přístavbou. Zahrádkářská osada
v blízkosti přehrady. Elektřina,
možnost vybudování studny.
Pozemek 900 m², UP 83 m².

Zahrada se zděnou chatou
v zahrádkářské kolonii. Elektřina,
voda, vytápění el. Přímotopem,
vybavení v ceně. Slunné místo.
Pozemek 627 m², UP 14 m².

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

• KONTAKTY

• OBSAH

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
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, registr řidičů, registr vozidel,
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, povolení k vjezdu do lázeňského území, parkovací
karty, obecní živnostenský úřad:
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.
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

07

10

11

12

20

28

01 POSTAVAMI NA TITULNÍ STRANĚ
jsou Jana Leopoldová a Martin Alvarez z GH Pupp.
Na první červen byl přesunut oblíbený Food Festival,
původně plánovaný jako součást Zahájení lázeňské
sezony 2019. Jedenáctý ročník gastronomické
přehlídky slibuje probudit ve vás znovu všechny
chuťové smysly.
07 CENY MĚSTA KARLOVY VARY
Cena města Karlovy Vary. Čestné občanství. Cena
primátorky města. Cena Sdružení léčebných lázní. U
příležitosti Zahájení lázeňské sezony byla v průběhu
Večera města tradičně udělována ocenění významným osobnostem. V Karlovarském městském
divadle se dostalo tradičně na několik z nich.
10 GOETHOVA VYHLÍDKA
Vychutnejte si ojedinělý výhled na Karlovy Vary a
jejich okolí z Goethovy vyhlídky. Kulturní památka,
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po slavnostním otevření na začátku května stala oblíbeným
cílem obyvatel i návštěvníků města.
11 LADARA: SOCIÁLNÍ I ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Integrovanou formu domácí péče spočívající v zajištění zdravotní a sociální péče včetně tísňové péče

nabízí v Karlových Varech, více než dva roky také v
Nové Roli a nově i ve vzdálenější Lomnici agentura
domácí péče Ladara.
12 VÝSTAVA TEPLÁ OHŘE
Kancelář architektury města ve spolupráci s
Fakultou architektury ČVUT v Praze představuje
veřejnosti vize pro Karlovy Vary v kontextu dvou řek
očima studentů FA ČVUT. Studentské práce ve formě architektonických modelů, výkresů a vizualizací
představují projekty nových nebo stávajících budov.
20 BEETHOVENOVY DNY
Hudebního génia a jeho tvorbu oslaví KSO pěti
koncerty. Tradičním festivalem připomínají symfonici každým rokem pobyt a benefiční vystoupení
jednoho z největších skladatelů všech dob v srpnu
1812 v Karlových Varech. Festival pořádá KSO od
roku 1992.
28 PŮLMARATON V EVROPSKÉM REKORDU
Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary
ovládl italský vytrvalec Yassine Rachik. Nejrychlejší
ženou čtvrtého závodu sezony RunCzech oceněného
pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletické
asociace se stala Lilia Fisikovici z Moldavska.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová,
Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák,
Jan Kopál, Helena Kyselá • REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
VÝROBA: MEDIA, a.s., • INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz),
739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 5. června 2019.
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• STALO SE / STANE SE
JIŘÍ BÖHM VĚNOVAL MĚSTU CELOŽIVOTNÍ
SBÍRKU
Svou celoživotní sbírku historických fotografií
a faksimile věnoval městu známý karlovarský patriot,
archivář, publicista, vydavatel fotografických publikací
a sběratel Jiří Böhm. Primátorce ji předal s tím, že jde
o doklady historie Karlových Varů a proto se sbírku
rozhodl věnovat právě městu. Primátorka přislíbila, že
město fotografie rádo využije, například při výstavách.

VOZOVKA DVORSKÉHO MOSTU JE OPRAVENÁ

DELEGACE Z BADEN BADENU SI UŽILA
PŮLMARATON

Město opravilo vozovku Dvorského mostu. Jde samozřejmě o provizorní úpravu, která zajistí komfortnější
jízdu do doby, než dojde ke kompletní rekonstrukci
celého mostu plánované na rok 2020. Výtluky, trhliny
a nerovnosti byly opraveny a na vozovku byl aplikován
celoplošný nástřik asfaltové emulze a kamenné drti.

Také na letošní karlovarský půlmaraton dorazila delegace z partnerského města Baden Baden. Němečtí
hosté si kromě skvělé atmosféry na trati běžeckého
závodu nenechali ujít ani prohlídku města a setkání
s jeho představiteli.

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO SE OPĚT SEJDE NA
KRAJI

VEŘEJNÉ ČTENÍ JMEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU

Zasedání městského zastupitelstva se v sále krajského úřadu ve Dvorech uskuteční v úterý 25. června
od půl deváté ráno. Sledovat ho můžete přímo v sále
nebo prostřednictvím on-line přenosu na webových
stránkách magistrátu města.

Karlovy Vary se letos poprvé připojily k veřejnému
čtení jmen obětí holocaustu. Jádrem akce je maraton
čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli
kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekuováni a zavražděni během druhé světové války. Za město se do akce
aktivně zapojila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

AUTOMAT NA POVOLENKY K VJEZDU UŽ
FUNGUJE
Nový automat na krátkodobé povolení k vjezdu do
lázeňského území už funguje. Najdete ho
na chodníku v Mariánskolázeňské ulici v blízkosti
Císařských lázní. Přímo u něj jsou i dvě místa na zastavení. Za povolení na jeden až sedm dní zaplatíte hotově
i bezkontaktní platební kartou. Jednodenní povolenka
stojí 50 korun.

POCHODY SMRTI. NA OBĚTI NEZAPOMENEME
V duchu vzpomínek na oběti jedné z nejtemnějších
kapitol druhé světové války, pochodů smrti, se nesl
vzpomínkový akt na hřbitově v Drahovicích. Účastníci
si připomněli události konce válečného konfliktu,
několik týdnů trvající pěší přesuny desítek tisíc vězňů
z koncentračních táborů, jejichž trasa vedla i naším
regionem. Za město se piety zúčastnil radní Martin
Dušek.

SNÍDANĚ S PODNIKATELI

SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI NABÍDL FESTIVAL NA
ROLAVĚ

Vedení města se opět sešlo se zástupci místních
podnikatelů. Debatovali o problematice spojené
s kandidaturou do UNESCO, opravách městských komunikací, plánovaném omezení provozu ve vnitřním
lázeňském území, přípravě nového územního plánu
města, úklidu, kapacitě odpadových nádob a také
o administrativních a legislativních záležitostech,
které z pohledu podnikatelů brání rozvoji podnikání
a realizaci projektů, zejména stavebních.

V Karlových Varech odstartoval nový ročník Wannado
Festival Tour. Ve volnočasovém areálu Rolava se
v sobotu 18. května prezentovalo 36 sportovních
klubů a organizací z regionu. V silné konkurenci
tradičních masových sportů si návštěvníci festivalu
mohli vyzkoušet parahokej, paddleboarding, kuličky
nebo se vžít do role profesionálních pilotů a hasičů.
I přes souběh s karlovarským půlmaratonem dorazilo
na Rolavu rekordních více než 4 tisíce návštěvníků.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Ulice města znovu roztančí
Karlovarský Karneval
12. ročník Karlovarského Karnevalu je opět
tady. Pořadatelská agentura Müller Production
ve spolupráci s Nadací města Karlovy Vary
připravili letos nový model Karnevalu pod názvem
Karnevalové divadelní toulky. Novinkou bude také
propojení Karnevalu s dvěma dalšími akcemi
a to Food festivalem a projektem ZUŠ open. Vše
vypukne v pátek 31.5. na Mlýnské kolonádě
projektem ZUŠ open, kde zazpívá přední česká
operní pěvkyně Magdalena Kožená. V sobotu

1.června potom od 11:30 začne před hotelem
Thermal Food festival a Dětské karnevalové
odpoledne. Ve 14 hodin potom zahájí Karneval
tradičně karnevalový průvod městem na třídě
T.G.Masaryka s divadelními zastávkami u hlavní
pošty, hotelu Thermal a zakončí vyhlášením
krále Karnevalu na Mlýnské kolonádě. Na závěr
Karnevalu zahraje na Mlýnské kolonádě Big Band
Šmeralka pod vedením Milana Krajíce. Více na
www.karlovarskykarneval.cz.

Food Festival.
Den plný
gastro zážitků

POŘADATEL

12. ROČNÍK

2019

1. června 2019

KARLOVY VARY

První červen bude obyvatelům i návštěvníkům
města chutnat. Na tento den byl přesunut
oblíbený Food Festival, původně plánovaný
jako součást Zahájení lázeňské sezony 2019.
Ojedinělý den plný gastronomických zážitků se
uskuteční v sobotu 1. června. Na prostranství
před Spa hotelem Thermal vše vypukne
v 11.30 hodin a skončí v 16.00 hodin. 11. ročník gastronomické přehlídky probudí ve vás
všechny chuťové smysly a nabídne ojedinělou
ochutnávku specialit nejlepších karlovarských
restaurací. Organizátoři připravili také několik
tematických soutěží o zajímavé ceny, k vidění
bude ukázka vaření, v programu vystoupí zpěvák Timmy White a připraven je také program
pro nejmenší účastníky. V 15 hodin startuje
oblíbený běh číšníků ve stylu Vrchní, prchni.
Prvních 50 návštěvníků, kteří dorazí v číšnickém oblečení a zúčastní se běhu, dostane
jeden arch Karlíků, což je oficiální měna Food
Festivalu.

11:00 –16:00 hod. dětské karnevalové odpoledne před hotelem Thermal
atrakce, zábava pro děti, soutěže

KARNEVALOVÉ DIVADELNÍ TOULKY
13:00 h. Divadlo b – iOtesánek – u hlavní pošty
14:00 h. Zahájení karnevalového průvodu u Národního domu
14:00 h. Malá lidová muzika pod vedením Miljo Mileva
– Mlýnská kolonáda
14:15 h. Goršecke Narodnie Akademične Teatr – Smetáček
– u hlavní pošty

VSTUP ZDARMA
PARTNEŘI:

14:30 h.
15:00 h.
15:45 h.
16.00 h.
16:00 h.

Kašpar Klepal – Thermal
V.O.S.A – Mlýnská kolonáda
Vyhlášení karnevalu – Mlýnská kolonáda
Divadlo b – Malý pán – u hlavní pošty
Bigband Šmeralka pod vedením Milana Krajíce
– Mlýnská Kolonáda

www.karlovarskykarneval.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ZAPOJTE SE DO KARNEVALU A VYHRAJTE PITNÝ REŽIM OD MATTONI

Vytvořte alespoň 10člennou skupinu, vyrobte si masky a přihlaste se na karneval 2019! Porota bude
hodnotit nápad, provedení a vzhled vyrobených masek a převléků. Nejlepší skupina vyhrává pitný
režim od Mattoni.
Soutěž je určena pro základní, mateřské a střední školy Karlovarského kraje. Nově se mohou zúčastnit spolky a kluby! Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: tereza.valvodova@mproduction.cz,
zde je také telefonní kontakt: + 420 777 747 401.

Sobota 1.6. 2019
od 11.30 před
hotelem Thermal
• Ochutnávejte A HODNOŤTE
• GASTRONOMICKÁ SHOW
a soutěže o skvělé ceny
• 15.00 Běh VRCHNÍ, PRCHNI!

WWW.FOODFESTIVALKV.CZ
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu
I přes nepřízeň počasí zahájily Karlovy Vary o prvním květnovém víkendu novou lázeňskou sezonu.
Stovky lidí neváhaly vyrazit na slavnostní otevření
nově zrekonstruované Goethovy vyhlídky, tisícovky obyvatel i návštěvníků města si nenechaly
ujít průvod družiny Karla IV., fanoušci hudby si
vychutnali koncert 4TETu s Jiřím Kornem. Velkou
návštěvnost měl i staročeský jarmark s historickým ležením družiny Karla IV., úspěch sklidila
komentovaná prohlídka městem v provedení
Pouličního divadla Viktora Braunreitera a tradičně
atmosférou i programem byl výjimečný Večer
města v Karlovarském městském divadle. V podání Karlovarského symfonického orchestru a dětí
ze Základní umělecké školy Karlovy Vary zazněly
fragmenty z unikátního představení Karneval
zvířat a sklidily úspěch, stejně jako výjimečné
osobnosti, které během večera převzaly významná ocenění.

Karel IV.

Jarmark

Prohlídka města

Večer města v divadle

Děkujeme všem partnerům Zahájení lázeňské sezony 2019 v Karlových Varech
za jejich laskavou podporu a skvělou spolupráci.
4TET

Prohlídka města

Večer města v divadle
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Ceny města Karlovy Vary
pravidelné připomínky Křišťálové noci, kdy byla
vypálena i karlovarská synagoga, až po práci
s mládeží. Důležitou aktivitou je také umisťování
Kamenů zmizelých – Stolpersteinů, Karlovy Vary
se tak stávají součástí největšího decentralizovaného památníku světa spolu s dalšími třinácti sty
městy a obcemi z celé Evropy.
Cena primátorky města
Jiří Böhm

U příležitosti Zahájení lázeňské sezony jsou
v průběhu Večera města tradičně udělována
ocenění významným osobnostem. V Karlovarském městském divadle se této pocty dostalo
těmto oceněným:

Cena města Karlovy Vary
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Cena města za celoživotní práci a významné úspěchy v oboru lázeňské léčby a propagaci města
Karlovy Vary ve světě.
MUDr. Ladislav Špišák je absolvent lékařské
fakulty v Plzni. V Karlových Varech žije a pracuje
od roku 1977. Zde nastoupil na pozici sekundárního lékaře a posléze zástupce vedoucího lékaře.
V roce 1984 absolvoval atestaci z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace a byl jmenován vedoucím lékařem Sanatoria Astoria. Od roku 2012
pracuje v hotelu jako lékařský ředitel a vedoucí
lékař. Je autorem a spoluautorem vědeckých prací
a odborných sdělení v oboru balneologie, interního
lékařství a diabetologie. Více než 20 let organizuje
další vzdělávání lázeňských lékařů formou přednášek nejlepších specialistů z České republiky.
Zdeněk Mandrholec

Cena města za morální integritu, přednáškovou
činnost a osvětu týkající se politických vězňů,
pracovních táborů a dalších stinných stránek
historie naší země v druhé polovině 20. století,

i za pracovní nasazení ve prospěch pohybově
znevýhodněných spoluobčanů, při prosazování
bezbariérových staveb.
Zdeněk Mandrholec se do Karlových Varů přestěhoval v roce 1946. Už během základní vojenské
služby byl aktivním členem odboje. V roce 1954
byl zatčen a Nejvyšším soudem vojenského kolegia na Pankráci odsouzen na 10 let za velezradu
a propadnutí jmění a ztrátu občanských práv na
šest let. Byl převezen do tábora Vykmanov na
práci do uranových dolů. Postupně vystřídal pracovní tábory Nikolaj, Rovnost a tábor Mariánská.
Po propuštění pracoval jako dělník na stavbách
a poté i jako stavební mistr. V roce 1990 se stal
členem konfederace politických vězňů a je důležitou osobností pomáhající uchovávat svědectví
o „Jáchymovském pekle“ a dalších pracovních
táborech - i přes svůj vysoký věk se stále aktivně
věnuje přednáškové činnosti. Pracoval také jako
člen výboru Krajské rady Národní rady zdravotně
postižených coby odborný konzultant pro bezbariérovost staveb.
Čestné občanství
Pavel Rubín

Čestné občanství za zásluhy v práci pro Židovskou
obec v Karlových Varech, aktivity zpracovávající
a připomínající různými formami dějiny a události holocaustu a totality a významné přispění
k navázání kontaktu a uzavření partnerství mezi
Karlovými Vary a izraelským městem Eilat.
Celý život žije a pracuje v Karlových Varech. V roce
2008 byl zvolen předsedou Karlovarské židovské
obce, která v letošním roce oslaví výročí svého
vzniku a je členem rady Federace židovských obcí
České republiky. Karlovarská židovská obec pod
jeho vedením realizuje řadu projektů od sociální
péče o přeživší holokaust a zaznamenávání jejich
zkušeností a svědectví pro příští generace, přes

Cena primátorky za celoživotní dílo, přispění
k popularizaci historie Karlových Varů, ke hledání
genia loci města, za jeho dlouholetou autorskou,
sběratelskou a vydavatelskou činnost.
Do Karlových Varů se přistěhoval po skončení
druhé světové války. Většinu produktivního života
pracoval jako obchodní zástupce pro tehdejší
Českou státní pojišťovnu. V roce 1998 odešel do
důchodu a začal se naplno věnovat své velké
zálibě - historii města Karlovy Vary. V průběhu let
vydal 29 kalendářů s fotografiemi města, ale také
zajímavých míst Karlovarského kraje. Na kontě
má dále 14 publikací o Karlových Varech. Zatím
poslední kniha vyšla v roce 2018 a zevrubně
popisuje historii Národního domu, včetně všech
programů konaných ve známém varieté Orfeum.
Svou prací výrazně přispěl k propagaci města. Pan
Jiří Böhm je navržen na Cenu primátorky města
Karlovy Vary.
Cena Sdružení léčebných lázní
MUDr. Helena Urbancová

Cena Sdružení léčebných lázní za významné
zásluhy o zvyšování úrovně lázeňské léčebné
rehabilitační péče v Karlových Varech.
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Plzni. V roce 1974 nastoupila do Československých státních lázní v Karlových Varech. Postupně
získala atestace v oboru vnitřního lékařství a oboru
fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. V roce
2001 začala pracovat jako vedoucí lékařka v nově
otevřených Zámeckých lázních, ze kterých se podařilo vybudovat moderní balneoprovoz, poskytující lázeňské služby na nejvyšší úrovni. Aktivně se
podílela na činnosti Kolegia karlovarských lázeňských lékařů v rámci organizace balneologických
lázeňských dnů a při školení lázeňských lékařů.
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14 nových autobusů
MHD pohání CNG
Dopravní podnik Karlovy Vary (dále DPKV)
pokračuje v obnově vozového parku. Díky získání
finančních prostředků z dotačního titulu IPRÚ
ve výši 85 % je možné v letošním roce zařadit
do provozu 14 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).
Náklady na pořízení nových vozů činí zhruba 98
mil. Kč, Dopravní podnik Karlovy Vary za ně díky
dotaci zaplatí jen 14 milionů.
DPKV provozuje 57 vozů pro zajištění Městské
hromadné dopravy v Karlových Varech. Letošní
obnovou vozového parku tak dosáhne téměř

100 % obsluhy nízkopodlažními autobusy. Průměrné stáří vozidel činí 5,95 let a počet autobusů
na pohon CNG bude sedmatřicet.
Od dubna 2019 nahradily starší vozy dva 18metrové kloubové autobusy značky Iveco Urbanway,
sedm vozů Iveco Urbanway o délce 12 metrů
a pět vozů Iveco Crossway LE.
Modernizace vozového parku je dalším krokem
ke zlepšení kvality MHD v Karlových Varech.
„Přinášíme našim cestujícím vozy, které splňují
nejpřísnější bezpečnostní kritéria, emisní normu
Euro 6, větší komfort při cestování a v neposlední
řadě má interiér nový design. Nezapomínáme ani
na maminky s kočárky či handicapované občany
na invalidním vozíku, protože nové vozy mají i pro
tyto kategorie cestujících vyhrazený prostor,"
říká Tomáš Trtek, náměstek primátorky, do jehož
gesce DPKV spadá.
Nové vozy přinášejí cestujícím několik příjemných
technických řešení, která usnadní cestování. Patří
sem pohodlí při nástupu díky nízkopodlažnímu
vstupu, společně s dalším snížením nástupní
plochy v zastávce. Uvnitř vozu cestující jistě
ocení obrazovku s grafikou zastávek, klimatizaci
nebo například porty USB. Vozidla jsou rovněž
vybavena kamerovým systémem a automatickým
počítáním cestujících.
DPKV plánuje i v dalších letech pokračovat s obměnou vozového parku s využitím dotačních prostředků z Evropské unie a ze státního rozpočtu.

POMÁHEJME S RADOSTÍ!
Pobavit se a seznámit se s celou škálou sociálních služeb můžete ve středu 12. června na Rolavě během zábavného odpoledne „Pomáhejme
s radostí“. Jedná se o první ročník akce, kterou
pořádá město Karlovy Vary na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Ti budou prezentovat
svou práci a nabídku a prezentovat své služby
zejména zábavnou formou. Připraven bude
pestrý program s tancem, hudbou a soutěžemi.
Vystoupí například ForteBand J.P.Š, skupina seniorů Country Lady a hlavním hudebním hostem
bude kapela A.S. BAND. Zajímavou podívanou
bude i „srandamač“ v beachvolejbalu. Do
turnaje se vedle poskytovatelů sociálních služeb
zapojí i hokejisté HC Energie. Celým programem
provede Radim Jehlík, moderátor Českého
rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte se seznámit se
sociálními službami v Karlových Varech a pobavit se spolu s jejich poskytovateli.

Městem nově provede i digitální aplikace
Karlovy Vary mají nového digitálního průvodce
městem. Jedná se o aplikaci pro chytré telefony
a další zařízení, která byla představena a testována v průběhu Zahájení lázeňské sezony 2019.
Díky novince se obyvatelé a návštěvníci města
mohou nechat provést Mlýnskou kolonádou nebo
se seznámit s prací Infocentra města prostřednictvím rozšířené reality. Jedná se o moderní
a velmi atraktivní formát. Namíříte fotoaparát
svého mobilního telefonu na terč před kolonádou
a v obraze se objeví animovaná postava krále
Karla IV., která vám ve vybraném jazyce představí
danou památku. Současně si můžete prohlédnout Mlýnskou kolonádu jako dokonalý 3D
model. Jednoduchá aplikace vám poskytne další
informace, ale také odkaz na web či navigaci na
další zajímavé místo. Můžete se v tomto prostředí
vyfotit a fotografii sdílet na sociálních sítích.
Aplikace má velký potenciál. Po rozšíření do
více lokací je možné jednotlivá místa propojit
do tras, například tak mohou vzniknout trasy po
filmových lokacích, vyhlídkách, skvostech architektury, pramenech a podobně.
Aplikace s terči se stane atraktivním prů8
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vodcem po Karlových Varech, který má nízké
provozní náklady, je snadno udržovatelný, upravitelný a rozšiřitelný. Nezanedbatelná je rovněž
jedinečnost realizace. Terče pro rozšířenou realitu
budou zároveň sloužit i bez chytrých zařízení
jako informační sloupky pro návštěvníky města.
Kromě terče pro virtuální realitu bude obsahovat
základní informace o památce, místě či atrakci
a to nejméně ve čtyřech jazycích. Na design terče

vypíšou Karlovy Vary v nejbližší době soutěž.
Město si objednalo pilotní provoz aplikace
digitálního průvodce s rozšířenou realitou, aby
mohlo toto řešení pečlivě otestovat a na základě
zkušeností s fungováním aplikace a její použitelností definovat parametry výběrového řízení pro
rozšíření celého systému na desítky stanovišť
po celém městě a jeho nejbližším okolí. Jeden
terč se vstupem do aplikace najdete na Mlýnské
kolonádě a druhý na objektu Infocentra města
Karlovy Vary v Lázeňské ulici.
Současně s pilotní aplikací byl vytvořen velmi
detailní a přesný model Mlýnské kolonády. Byl
zpracován z více než 3700 fotografií a 137 laserových skenů. Celý model sestává z více než 722
milionů trojúhelníků a jeho přesnost a detailnost
je lepší než 5 mm.
3D model bude ve zjednodušené formě použit
v digitálním průvodci a pro další propagaci města. Navíc se stane digitalizovanou kopií památky,
kterou lze využít pro údržbu a opravy stavby.
Dodavatelem digitálního průvodce s augmentovanou realitou a 3D modelu Mlýnské kolonády je
místní firma Vertical Images.
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Nepořádek u kontejnerů
je stálým tématem

Kočárky ke kontejnerům nepatří, ani kartony nebo
jiný odpad. Častý obrázek nepořádku kolem kontejnerů je ve městě stálým tématem. Trápí obyvatele
i vedení města. Problém má několik příčin. Tou
zásadní je samozřejmě neodpovědný přístup části
obyvatel nebo podnikatelů. V některých případech
i nedostatečná kapacita nádob.
Obyvatelé města by si sami měli prověřit, že mají
ke svým domům přistaveny nádoby v takovém
počtu a objemu, jak mají nasmlouváno se svozovými společnostmi. Měli by také zvážit, zda je tato
kapacita a také četnost svozu dostačující a jejich
nádoby nejsou často přeplněné. Doporučujeme,
pokud to jen trochu jde, nádoby zajistit tak, aby do
nich nemohl odpad vkládat nikdo jiný. Po svozové
společnosti také požadujte, aby vaše popelnice
a kontejnery označila ulicí a číslem popisným
vašeho domu a svým logem.
Co se týče nádob na separovaný odpad, jsou
stanoviště a velikosti kontejnerů stanovovány
s přihlédnutím k prostorovým možnostem a počtu
obyvatel v dané lokalitě. V této souvislosti je potřeba
zmínit, že podnikatelé mohou tyto nádoby plnit
pouze za podmínky, že mají s městem uzavřenou příslušnou smlouvu o zapojení do systému
nakládání s odpadem. Každá firma a živnostník,
tedy například kadeřnice, malý obchod, účetní,

provozovatel restaurace, by měl odpad třídit,
odkládat do sběrných nádob a objednávat jeho
odvoz u svozové společnosti. K jednotlivým druhům
odpadů je navíc nutné vést průběžnou evidenci, mít
uzavřenou smlouvu se svozovou společností nebo
mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.
Co má tedy podnikatel udělat? V případě většího
množství odpadů kontaktovat svozovou společnost,
uzavřít smlouvu o odstraňování odpadu a zajistit
přistavení odpovídajících sběrných nádob. Pokud
podnikatel produkuje pouze malé množství odpadu,
může pro třídění využít systém zavedený městem.
Pak může tříděný odpad odkládat do kontejnerů
rozmístěných na veřejných prostranstvích města.
Cena za využití systému pro rok 2019 činí 2 000
korun (bez DPH). V případě většího počtu provozoven je tento poplatek účtován za jednu provozovnu.
Pokud mají podnikatelé řádně uzavřenou smlouvu
na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnou se
sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby
podnikající na základě živnostenského oprávnění
mohou dosáhnout až 300 000 korun.
Kontejnery na odpad, které jsou umístěny v ulicích
města, jsou určeny pro obyvatele nebo pro podnikatele, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu.
Odpadkové koše jsou určeny pouze k odložení drobného odpadu vzniklého během pohybu po veřejných
prostranstvích města.
Nezapomeňte, že odložení jakéhokoliv odpadu
vedle nádob je založením černé skládky a může být
pokutováno. Vyřazený kočárek patří na sběrný dvůr,
kartony je potřeba rozřezat nebo sešlápnout a vhodit do kontejneru na papír. Velké nebo nerozřezané
kartony přijme zdarma jakýkoliv sběrný dvůr ve
městě. Prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Oleje a tuky z domácností patří
do nových zelených popelnic
Na dvaceti stanovištích po celém městě a na
sběrném dvoře ve Staré Roli jsou již k dispozici
nádoby speciálně upravené pro sběr použitých
potravinářských olejů a tuků z domácností. Tento
recyklovatelný odpad se do nich ukládá výhradně
v PET lahvích nebo jiných uzavřených plastových
nádobách. Všechna stanoviště a kontejnery na
oleje a tuky z domácností bude město průběžně
monitorovat a vyhodnocovat a naplněnost. Svoz
bude zatím probíhat jednou za tři měsíce, v případě naplněnosti zajistíme vyprázdnění nádob
častěji. Do kontejnerů je možné v PET lahvích
a dalších uzavřených plastových nádobách
odkládat pouze použité tuky a oleje z domácností.
Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby
o obsahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením
proti plnému otevření víka a speciálně upraveným
vhozem. Při jejich vývozu je obsah překládán
a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci.
Použitý olej se po zpracování využívá při výrobě
paliv, v chemickém, gumárenském nebo kosmetickém průmyslu.
Stanoviště nádob na sběr jedlého oleje a tuku:
Bohatice – ul. Lomená x U Trati, Čankov – silnice III/22134, Doubí - ul. Svatošská (pod SOS
vesničkou), Drahovice – ul. Lidická (pod hotelem
Marttel), Drahovice – ul. Úvalská, Dvory- ul.
Chebská (vedle MHD), Sedlec – ul. Ke Hřišti,
Olšová Vrata- ul. K Letišti (pod Hvězdárnou),
Karlovy Vary – ul. Nám. Horákové, Karlovy Vary
– ul. Libušina u školy, Karlovy Vary – ul. Horova,
Počerny - u Rybníka, Rosnice – vedle zastávky
MHD, Rybáře – ul. Buchenwaldská, Rybáře – ul.
Konečná, Stará Role – ul. Okružní, Stará Role – ul.
Hlávkova, Stará Role – ul. Kryzánkova, Stará Role
– ul. Žižkova (sběrný dvůr), Tašovice – ul. Česká,
Tuhnice – u Meteoru

Rozpis blokového čištění:
3.6. 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
4.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část
5.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
6.6. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova,
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
7.6. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
10.6. Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24,
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace
U kaštanu, Západní – před čp. 45 a Brigádníků 3 –
u věžáku, Závodu Míru – parkoviště za vnitroblokem
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
11.6. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova,
Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
12.6. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,

13.6.
14.6.
17.6.

18.6.
19.6.

Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD,
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok
mezi domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino
nábř., Vítězná (část od křižovatky po Drahomířino nábř.)
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova,
Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – ruční úklid
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, Česká
- parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria,
Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou),
Krušnohorská u domu č.2, Čankovská (velké
parkoviště u křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště
(před Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní
– plato u Horního nádraží

20.6.
21.6.

24.6.
25.6.
26.6.

27.6.
28.6.

Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská
spodní část
Parkoviště: Dvořákova
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová, Východní – směr k Dallasu
Noční mytí:
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,
Na Výšině, Kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená,
Dalovická, Táborská, Příkopní
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Goethova vyhlídka se po
rekonstrukci otevřela veřejnosti
Vychutnejte si ojedinělý výhled na Karlovy
Vary a jejich okolí z Goethovy vyhlídky. Kulturní
památka, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se
po slavnostním otevření na začátku května stala
oblíbeným cílem obyvatel i návštěvníků města.
Objekt rozhledny na Výšině věčného života provozuje městská organizace Lázeňské lesy Karlovy
Vary. Rozhledna je prozatím otevřená o svátcích
a víkendech od 12.00 do 17.00 hodin. Vstup
je zdarma, v přízemí si můžete koupit drobné
občerstvení jako kávu, čaj, nealkoholické nápoje,
koláče a jiné sladkosti. V objektu je k dispozici
i sociální zařízení. Vedle vyhlídky začíná Stezka
strašidel, zhruba tříkilometrový okruh směrem na
Tři kříže a zpět lemovaný různými lesními bytostmi usazenými na zemi i na stromech.
Do blízkosti rozhledny můžete dojet autem, ale
upozorňujeme řidiče, že příjezdová komunikace
je úzká. V její blízkosti byla provizorně vytvořena
místa pro odstavení vozidel. Běžnou dopravu
pod Výšinu věčného života zajišťuje linka MHD
č. 8 (zastávka Hůrky). Lázeňské lesy připravují
na příští rok rozšíření parkovací kapacity a další
novinky v lokalitě Goethovy vyhlídky. Vybudují
například nový altán s výhledem na Doupovské
hory.

Charita Open Air aneb
pomáháme již čtvrt století
Pětadvacet let od svého založení oslaví letos
Farní charita Karlovy Vary. 11. října 1994 založilo
charitu v Karlových Varech několik dobrovolníků.
Hlavním iniciátorem a zároveň první ředitelkou
byla Pavla Andrejkivová.
Vůbec první službu, kterou charita rozjela, byl
Denní stacionář pro staré a nemocné osoby a sídlil ve Staré Roli, Školní ulici. V průběhu dalších let
docházelo postupně k otevírání dalších služeb pro
občany Karlových Varů a okolí.
V roce 1998 to byl Dům pro matky s dětmi v tísni, 2001 následoval Dům na půl cesty, 2003 pak
Denní stacionář pro mentálně postižené a v roce
2009 Týdenní stacionář pro seniory a Sociálně
terapeutické dílny.
Společně s nárůstem poskytovaných služeb
rostl také počet občanů, kterým charita pomáhala.
A s tím postupně přibývali i zaměstnanci.
Bez pomoci a podpory by takto dlouhou cestu
nebylo možné zvládnout. Připomeňme si několik
z těch, kteří mají zásluhu na tom, že můžeme
pomáhat již dvacet pět let: charita z Regensburgu, Mons. František Radkovský, emeritní biskup
plzeňský, ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity
Plzeň, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.
Dnes Farní charita Karlovy Vary provozuje pět
sociálních služeb, pomáháme lidem od kolébky až
10
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po seniorský věk, v krizových životních situacích,
s různými druhy mentálního postižení a formami
demence. Jsme jediné certifikované pracoviště
České alzheimerovské společnosti v celém kraji.
Zvládneme poradit i domácím pečujícím. Sídlíme
ve Staré Roli v ulicích Svobodova a Závodu míru.
A jaké máme plány a přání? Jako velkou
nutnost vnímáme změnu Týdenního stacionáře
na Domov se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou a současně s tím zvýšení počtu lůžek. Těchto nemocných bude stále přibývat
a současná kapacita je nedostačující.
Dalším naším velkým přáním je také to,

1994 Farní charita Karlovy Vary v roce svého
založení.

SVOZ BIOODPADU
V harmonogramu svozu bioodpadu došlo k dílčí
změně. Nově začíná již v 6 hodin ráno a probíhá
v ranních a dopoledních hodinách. Na změnu
upozorňujeme zejména ty obyvatele města,
kteří hnědé nádoby na bioodpad z domácností
a zahrad uchovávají na nedostupných místech
a připravují je svozové společnosti až před
samotným vývozem.
Týdenní harmonogram se nemění:
Pondělí - Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček,
Počerny, Rosnice
Úterý - Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek – Sedlec, Tašovice

CHARITA OPEN AIR

Všichni obyvatelé Karlových Varů i okolí
jsou v sobotu 15. června 2019
srdečně zváni
do Svobodovy ulice 743/12, sídla Farní
charity Karlovy Vary ve Staré Roli.
Oslavy pětadvaceti let její činnosti
odstartují od 13.00 hodin děkovnou mší
svatou, poté se uskuteční slavnostní
otevření Terapeutické zahrady pro lidi
s Alzheimerovou chorobou. Od 14.00
hodin začne program pro děti i dospělé.
Děti mohou využít skákací hrad, malování
na obličej a pobavit se při divadelním
představení Viktora Braunreitera. Dále
bude k dispozici karikaturista, tvořivé
dílny, mažoretky a různá hudební vystoupení. Samozřejmostí bude také náležité
občerstvení.
abychom nemuseli žít v každoroční nejistotě, zda
budeme mít dostatek finančních prostředků na
udržení služeb, zajištění provozu, zajištění jejich
rozvoje a na důstojné a odpovídající finanční
ocenění našich pracovníků. I charita se sebedelší
tradicí totiž bez svých pracovníků nemůže existovat.
Ing. Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Propojení sociálních a zdravotních
služeb je pro život doma výhodou
Takzvanou integrovanou formu domácí péče
spočívající v zajištění zdravotní a sociální péče
včetně tísňové péče nabízí v Karlových Varech,
více než dva roky také v Nové Roli a nově i ve
vzdálenější Lomnici nabízí agentura domácí
péče Ladara. Poskytuje podporu lidem, kteří se
stali závislými na pomoci druhých, ale zůstali
tam, kde mají kořeny v blízkosti svých rodin
a známých. Do projektů „Pečovatelská služba
– příležitost pro život doma“ a teď aktuálně
„Žít doma“ podporovaných Institutem sociální
práce v partnerství s Karlovarským krajem
agenturu přihlásil ředitel Pavel Andrejkiv.
Prozraďte, co se skrývá za jménem vaší
agentury?
Je to prosté slovo, složené ze slabik – LÁsku
DÁvám RÁd - LADARA.
To zahřeje. Co vás vedlo k tomu přihlásit se do
projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro
život doma“?
Chtěli jsme posunout kvalitu poskytovaných služeb, změnit přístup našich pečovatelek a dozvědět
se nové informace, které nám pomohou k zlepšení
dostupnosti péče, řízení a poskytování kvalitní služby. Chtěli jsme sdílet zkušenosti i s jinými službami,
dozvědět se, jak to dělají jinde.
V čem konkrétně jste spoléhali na pomoc ze
strany Institutu sociální práce?
Potřebovali jsme například nastartovat změny,
zaměřit se na lidi, kteří se bez naší pomoci neobejdou, a oddělit od sebe dovážky obědů a provádění
úklidů a dalších služeb lidem, kteří je prakticky
nepotřebovali. Obědy sice u nás byly okrajovou záležitostí, přesto nám ubíraly kapacitu pro uživatele,
kteří potřebovali skutečnou péči, například pomoc
s hygienou.
Uplynuly více než dva roky, co už se vám
podařilo změnit?
Obědy v Karlových Varech už nedovážíme.
Přenechali jsme to komerčním službám. Změnili
jsme celkově přístup k odmítání zájemců pouze
o dovážku jídla a úklid.
Nevzbuzovalo to určité rozčarování, přeci jen
je pečovatelská služba stále vnímána právě
spíš jako zajišťovatel úklidů a obědů?
Změna neproběhla nijak radikálně ze dne na
den. Důvodem byl nízký počet dovážených obědů.
Novým zájemcům jsme rovnou dávali na výběr
z alternativních dovozců obědů. A klientům, kteří
na jídlo od nás byli zvyklí a nechtěli nic měnit, jsme
tuto službu ponechali. Je jich ale minimum.
Můžete popsat, jaké služby u vás poskytujete?
Jsou to tři druhy. Pečovatelskou službu v Karlových Varech provozujeme od 7 do 21 hodin, v Nové

odčerpávají naší kapacitu a tyto úkony jsou prováděny na úkor lidí, kteří potřebují skutečnou péči.
Potřebu změny cítili jak pracovníci v sociálních
službách, tak vedení společnosti. Zpočátku nebylo
jednoduché odmítat péči týkající se dovážky obědů
a samotných úklidů. Zejména pro pracovníky, kteří
byli s uživateli v přímém kontaktu. Změnu museli
přijmout i samotní uživatelé a někteří to odmítali.

Roli do 19 hodin. Podle potřeb uživatelů poskytujeme osobní asistenci a nepřetržitě ještě tísňovou
péči, která má za cíl zajistit pocit bezpečí klienta.
Když by třeba upadl, má jistotu, že doma nebude
ležet další tři hodiny, ale že se k němu dostane
včasná pomoc. A takto jsme schopní v případě
potřeby pokrýt celý den.
Navíc provozujete ještě i domácí zdravotní
péči.
Ano, ta zajišťuje převazy a podobné úkony. Jsme
schopni zajistit i fyzioterapii – masáže, cvičení
a poskytujeme i mobilní hospicovou péči, která
pomáhá s péčí o umírající v domácím prostředí.
Soustředíme se na služby, které mají společný cíl:
umožnit uživateli, co nejdéle zůstat doma.
V čem jsou výhody takového „kompletního
domácího balíčku“?
Je to určitě ta komplexnost péče, že se u našeho
uživatele nemusí střídat více agentur. Velkou
výhodu je také spolehlivé předávání informací
mezi pracovnicemi, zejména jedná-li se o pomoc
staršímu seniorovi. Můžeme reagovat okamžitě na
nastalé situace a podobně.
Kdo se tedy na vás může obrátit?
My působíme v Karlových Varech a okolí, v Nové
Roli a teď nově i v Lomnici. Jsme tu pro všechny od
27 let výše – seniory, zdravotně a tělesně postižené
lidi. V současné době poskytujeme péči denně
cca 160-ti uživatelům, 70-ti v Karlových Varech,
50-ti v Nové Roli a 40-ti uživatelům poskytujeme
tísňovou péči.
Když jste začali se zdokonalováním vašich
služeb, zaskočilo vás něco, nebo to vše probíhá
hladce?
My jsme celý proces nastartovali ještě, než jsme
vstoupili do projektu Institutu sociální práce. Potřebovali jsme si ale ověřit správnost našeho postupu
a zároveň jsme uvítali podporu v jeho pokračování.
Cítili jsme, že rozvoz obědů a samotné úklidy

Jak Vy vnímáte obecně fungování pečovatelských služeb ve městech a obcích?
My máme velkou výhodu v tom, že u nás je
v podstatě nulová fluktuace i v tuto turbulentní
dobu. Pečovatelky jsou u nás tři, pět let. Procházejí
školeními, denně mají možnost s vedením probrat
problematické situace, účastí v projektu Institutu
sociální práce jsme se teď ještě více propojili. Tím
chci říct, že on je samozřejmě rozdíl mezi fungováním pečovatelské služby ve městě a třeba v malé
obci, kde jsou možná mnohde rádi, že mohou rozvážet aspoň ty obědy. My jsme zkoušeli provozovat
pečovatelskou službu asi dvacet kilometrů od Varů
v Bečově nad Teplou a okolí. Měli jsme podporu
starostů, místních a stejně jsme to tam museli po
dvou letech zavřít.
Momentálně rozšiřujete své služby do menší
obce?
Oslovila nás obec Lomnice. Potřeba a rozsah péče
u lidí se ukáží až časem. Když to nezkusíme, nic
nezjistíme. Naší snahou je péči poskytovat.
Teď aktuálně jste přihlášení do dalšího projektu „Žít doma“. Co si slibujete od něj?
Chtěl bych pokračovat ve zkvalitňování našich
služeb, protože rozsah péče se u našich uživatelů
bude prohlubovat, s tím souvisí zvyšující se nároky
na odbornost našeho personálu. Myslím, že v tomto
případě velmi pomůže, když budou mít pečovatelky
jasně definované „proč?“ a budou dobře motivované k dalšímu sebevzdělávání. A v tom jsou dle
mého názoru důležité příklady dobré praxe, také
proto, aby neměly pocit, že v tom jsou samy.

Eva Kroupová

Agentura domácí péče Ladara, o.p.s.
provozuje pečovatelskou službu (Karlovy Vary:
denně od 7 do 21 hodin, Nová Role: denně od 7 do
19 hodin) osobní asistenci (dle potřeb uživatele),
tísňovou péči (24 hodin denně) a také domácí
zdravotní péči.
Více informací: www.ladara.eu,
telefonicky: 353 549 325, 777 143 452,
nebo osobně: Čankovská 1021/19
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Kancelář architektury města

Výstava „Teplá Ohře“ nabízí pohled
na Karlovy Vary očima budoucích architektů
Kancelář architektury města Karlovy Vary ve
spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze
představuje veřejnosti výstavu Teplá Ohře, vize
pro Karlovy Vary v kontextu dvou řek očima studentů FA ČVUT. Výstava je k vidění od 10. května
do 15. června v prvním patře Vřídelní kolonády.
Studentské práce ve formě architektonických
modelů, výkresů a vizualizací představují projekty nových budov nebo stávajících budov, které by
mohly získat novou funkci.
Výstava studentských prací, které vznikly během
zimního semestru napříč všemi ročníky fakulty, řeší
především potenciál řeky v centru města, změnu
funkce hodnotných chráněných budov, rehabi-

litaci veřejného prostoru, vývoj lázeňství a jeho
další směřování v budoucnosti. Budoucí architekti
několikrát navštívili město Karlovy Vary, zúčastnili
se přednášek o historii a urbanismu města a poté
důkladně pracovali na svých projektech v rámci
čtyřdenního workshopu přímo v centru města.
Obě řeky, Teplá a Ohře, včetně jejich soutoku, jsou
přirozenou spojnicí lokalit, které po společné dohodě
KAMu s vedoucími ateliérů Fakulty architektury
byly vybrány pro semestrální projekty a pro témata
několika diplomových prací.
Dvořákovy sady, Vřídelní kolonáda, Solivárna
a mnoho dalších projektů
Zahájení výstavy odstartovali úvodním slovem

Petr Kropp, ředitel KAMu, Boris Redčenkov, Kamila
Amblerová a Petr Hájek, vedoucí ateliérů, které se
do výstavy zapojily. Příjemnou atmosféru zajistila
hudební skupina Bechy & Fee, která zahrála několik
písní ve stylu reggae-soul.
„KAM velmi oceňuje zájem o město Karlovy Vary
a vynaloženou práci studentů, diplomantů a vedoucích ateliérů FA ČVUT. Tato skutečnost mě osobně
naplňuje důvěrou, že město, které v současnosti
bojuje s nezájmem a migrací mladých a vzdělaných
lidí, přeci jenom vzbuzuje pozornost a podněcuje
inspiraci u architektů a urbanistů, kterým naše město
není lhostejné,“ shrnuje jeden z principů výstavy
Petr Kropp. „Bylo mi potěšením, že se podařilo spojit
studenty prvního ročníku a studenty všech ostatních
ročníků. Tím se začínající studenti mohli bok po boku
připojit k práci jejich starších kolegů, někteří pracovali již na úrovni diplomových prací,“ hodnotí výstavu
prací Kamila Amblerová z ČVUT. „Předkládáme vizi
budoucího obrazu města, které je srostlé, které má
jedno centrum, jehož součástí je nová radnice, tržnice či koncertní síň, hledáme místo pro novou budovu
uměleckoprůmyslové školy, která je důležitá v tradici
města. Kulturní instituce, jako knihovna, muzeum, či
galerie, by měly být součástí širšího centra a mohou
být jedním z nových témat pro vyprázdněné objekty
stáčírny a nádraží,“ komentuje práce studentů Boris
Redčenkov.
V souvislosti s výstavou vznikl i katalog všech prací, který si můžete prohlédnout v KAMu (na náměstí
Dr. M. Horákové).
Výstavu je možné navštívit do 15. června každý
den od 10 do 17 hodin v prvním patře Vřídelní
kolonády.
ÚTERÝ 11. 6. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041,
Karlovy Vary
Přednáška: PhDr. Nora Dolanská, MBA a Ing.
arch. Vojtěch Franta – Společně do UNESCO
Přednáška představí organizaci UNESCO
a proces vstupu Karlových Varů a dalších
10 evropských lázeňských měst se značkou
Great Spas of Europe na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví. Přijďte se
seznámit s výsledky několikaletého procesu
příprav a pohovořit o tom s odborníky.
STŘEDA 26. 6. v 17:00
Waldorfská základní škola a mateřská
škola Wlaštovka, Modenská 15, Karlovy
Vary – Doubí
KAMjdeme° - 6. veřejné setkání s občany
města
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory
a zkušenosti, které pak KAM může přímo využít v otázkách rozvoje města. Přispějete tak
k zlepšení úrovně bydlení nejen v Doubí. Jak
se žije v Doubí? Těšíme se na diskusi s Vámi.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Akce Jehla: stříkačky byly
znovu za garážemi ve Svahové
V polovině dubna proběhl 5. ročník celostátní
akce Jehla zaměřené na sběr nebezpečného
infekčního odpadu po narkomanech. Vloni strážníci
ze 40 měst během jednoho dne společně sesbírali
na dětských hřištích a rizikových místech téměř
1000 kusů použitých jehel a stříkaček. V Karlových
Varech byly nalezeny dvě injekční stříkačky.
Letos nasadila Městská policie Karlovy Vary do
akce 4 strážníky a 2 asistenty prevence kriminality,
kteří během dne zkontrolovali téměř 50 inkriminovaných míst. Převážně se jednalo o dětská
hřiště a městské parky. Výsledek byl shodný s tím
loňským: 2 injekční stříkačky. Místo nálezu: ulice
Svahová, za garážemi. Toto místo bude určitě cílem

i následných průběžných kontrol. I když strážníci
kontaminovaný materiál sbírají průběžně při své
kontrolní činnosti, mají tyto specificky zaměřené
akce velký smysl. Snižují riziko možné nákazy,
připomínají veřejnosti správný postup při nálezu
tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace
o pohybu drogově závislých osob. Množství nalezeného kontaminovaného odpadu se v posledních
letech snižuje, ale riziko stále hrozí.
Veřejnosti připomínáme, aby tento materiál
v případě nálezu sama nesbírala a myslela na svou
vlastní bezpečnost. Nález je nutné neprodleně
nahlásit na linku 156 a strážníci městské policie
zajistí jeho odborný sběr a následnou likvidaci.

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU
Pět strážníků Městské policie Karlovy Vary převzalo ocenění za dlouholetou dobrou službu z rukou
svého velitele a primátorky města. Patnáct let služby má za sebou Jan Trojáček, dnes zástupce velitele. Pětadvacet let slouží velitel pořádkové služby Jindřich Lát, informatik Daniel Schlosser, inspekční strážník Hynek Maděra a operační důstojník Libor Szebenyi. „I když každý z nich nastupoval jako
řadový strážník, ve službě prokázali schopnost učit se novým věcem, reagovat na měnící se dobu
i technologie, a dnes jsou spolehlivými oporami našeho týmu,“ uvedl k oceněným Marcel Vlasák,
velitel Městské policie Karlovy Vary.

Úředníci se školili
v sebeobraně
Žádná tělocvična, žádné kimono. Školení
probíhají přímo v kancelářích úředníků. Cílem
je přiblížit modelové situace co nejvíce reálné
situaci. Instruktor městské policie Miroslav
Ponert má s podobnými projekty bohaté
zkušenosti.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII
Rád bych touto cestou poděkoval Městské policii Karlovy Vary za dlouholetou perfektní práci při
každoročním Setkání evropské šlechty v Karlových Varech. Strážníci se vzorně starají o bezpečnost
našich hostů při přesunech v průvodu přes komunikaci i během dalších akcí celého třídenního pobytu
v Karlových Varech. Velmi děkuji panu veliteli pořádkové služby Bc. Jindřichu Látovi a všem strážníkům za jejich pohotovost, komunikativnost a milé jednání.

Oron Michael Kalkert, organizátor Setkání evropské šlechty v Karlových Varech

Bezpečnosti na silnicích
pomáhají nové radary
Rychlost vozidel v ulicích Karlových Varů měří tři
nové informativní radary. Nainstalovány byly v Závodní a Jáchymovské ulici a na hlavní komunikaci
ve čtvrti Počerny. Lokality byly vybrány po dohodě
s Policií ČR.
Inteligentní zařízení plní zejména preventivní
roli – ukazují okamžitou rychlost projíždějícího
vozidla, při překročení povolené rychlosti zobrazují
registrační značku vozidla a pokyn „ZPOMALTE“.
Záznamy pořízené měřičem pak slouží také k vyhodnocování situace a provozu na komunikaci.
Denní i měsíční statistiky dopravní zatíženosti
budou, stejně jako u stávajících moderních měřičů
ve městě, dostupné na webu Městské policie
Karlovy Vary.
Na komunikacích města je v současné době
nainstalováno 8 tabulových měřičů – na Mattoniho
nábřeží, v ulicích Západní, Závodu Míru, Tržiště,
Lidická, Svobodova, Vančurova a ve čtvrti Počerny.

Radar v této lokalitě bude nahrazen novým a stávající měřič bude přesunut do Studentské ulice
v Doubí.
Náklady na pořízení tří ukazatelů rychlosti „Zeus“
činily 489 135 korun.

Úředníci se mohou dostat do krizové situace
každý den. Agresivita ve společnosti stoupá
a na některých agendách je kontakt s problémovými klienty častý. Lektor instruuje úředníky
nejen v tom, jak v různých situacích reagovat,
ale rovněž jak mnohé z běžných kancelářských
potřeb využít ke své obraně. Spuštění alarmu
aktivuje výjezd strážníků služby PCO, ovšem
v krizové situaci je každá vteřina velmi dlouhá
a znalosti získané během školení se mohou
hodit.
Instruktor během školení načerpá mnoho
praktických poznatků, které může vedení magistrátu města ve spolupráci s městskou policií
zužitkovat při stanovení bezpečnostních standardů. Školení budou pokračovat i v budoucnu,
opakování je totiž matka moudrosti.
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MAP Karlovarsko II.
Aktivity projektu pokračují
Také v tomto školním roce pokračovaly aktivity
k rozvoji vzdělávání na Karlovarsku v rámci
projektu MAP Karlovarsko II a novinky plánujeme
i na příští školní rok. MAP je a bude o spolupráci,
spojování lidí a nadšení k postupnému zlepšování
kvality vzdělávání. Do projektu jsou zapojeny
téměř všechny základní a mateřské školy
z Karlových Varů a okolí. Z nejrůznějšího testování
škol vyplývá, že Karlovarský kraj je obvykle na
posledním místě v mezikrajských srovnáních,
a my v MAPu bychom chtěli aspoň trochu přispět
ke změně.
Ve školním roce 2018/2019 jsme pro pedagogické pracovníky zapojených škol z Karlovarska
připravili zajímavé vzdělávací aktivity. Pod
vedením karlovarského lektora Aleše Procházky
proběhly dva dvoudenní semináře na téma paměť
a efektivní učení. Skupinka učitelek českého
jazyka se třikrát během školního roku sešla
v klubovně městské knihovny v Nové Roli a pod
vedením lektorky Hany Košťálové se proškolily
v dovednosti vést užitečné dílny čtení. K ožehavé
problematice vzdělávání žáků – cizinců jsme se
vrátili prostřednictvím vzdělávací aktivity doc.
Jaromíry Šindelářové z pedagogické fakulty v Ústí
nad Labem, přední odbornice na výuku českého
jazyka u cizinců. Proběhl také seminář Hejného
matematiky pro mírně pokročilé, lektorka Valérie
Fukárková účastníky hravou formou seznámila
s prostředími součtových trojúhelníků a pavučin.
Do Karlových Varů přicestoval také Robert Čapek
se svým seminářem „Líný učitel“. Vzhledem
k velkému zájmu o „líného učitele“ jsme se
s lektorem domluvili na opakování stejného
semináře v březnu 2020. Pro učitelky mateřských
škol připravila lektorka Jitka Poulíková hravý den
s názvem „Radostný a přirozený rozvoj pozornosti“. Využili jsme také zájmu o vzdělávací aktivity
organizace Tvořivá škola a objednali pro učitelky
prvního stupně ZŠ seminář „Prvouka činnostně“.
Jak co nejlépe na populární projektové vyučování
se učitelé dozvěděli od lektora Tomáše Kotena.
Pro ředitele, ekonomické pracovníky škol
a zřizovatele škol bylo přínosné strávit jeden den
s projektem MAP věnovaný problematice financování škol. Ve dni nabytém informacemi byl také
bod týkající se připravované reformy financování
regionální školství. Účastníci se informace dozvěděli přímo od náměstkyně ministra školství pro
řízení sekce ekonomické paní Matuškové.
Kromě jednorázových vzdělávacích aktivit probíhaly po celý školní rok dlouhodobé či opakující se
aktivity (tzv. implementace MAP). Byly to:
Putování krajem živých vod, kdy proběhlo 30
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Vyučování jinak
Dne 30. dubna se setkali žáci II. stupně ZŠ Truhlářská se zástupci Střední lesnické školy Žlutice
s plánem uskutečnit projektový den. Šlo o netradiční formu vyučování a vzájemné představení
škol. Žáci střední školy pod vedením zkušených
pedagogů připravili pro žáky základní školy rozmanité vzdělávací workshopy a předávali dětem informace ze svého oboru, a to s lehkostí a profesionalitou. Tématem bylo například včelařství s ukázkou
živých včel a následně práce s voskem, aranžování
květin, vábení zvěře, určování stáří stromů a lesa,
práce lesníků, myslivců i těžařů a znalost uniforem
těchto profesí, poznávání zvěře dle stop, střelba
a základy kynologie. Práce s loveckým psem byla
dle zpětné vazby žáků největším zpestřením. Na
závěr proběhlo slavnostní podepsání „Memoranda
o spolupráci“ škol a Českého červeného kříže
k realizaci dalších společných projektů.

Z jednání pracovní skupiny k výuce angličtiny
vzdělávacích programů pro děti z MŠ a žáky prvních ročníků ZŠ. Školy si mohly vybrat, zda chtějí
jet do Bečovské botanické zahrady, na Kladskou
či do Kláštera premonstrátů v Teplé.
Podpora polytechniky na ZŠ, v rámci níž
jsme spolu s Krajskou hospodářskou komorou
Karlovarského kraje zorganizovali 20 exkurzí do
místních průmyslových podniků pro žáky zejména
8. ročníků ZŠ.
Paměť a efektivní učení, kdy lektor Aleš
Procházka realizoval 14 vzdělávacích workshopů
na školách, aby se učitelé a žáci 5. tříd naučili
techniky, jak se učit pro 21. století.
Přístupy k vedení třídnických hodin, kdy během
školního roku se skupinka učitelek 10 x sešla, aby
se pod vedením lektorky Martiny Kekulové naučila
metodiku vedení třídnických hodin.
V projektu MAP Karlovarsko II také působí 5
pracovních skupin, jejichž členové se pravidelně
schází a podílejí se na plánování aktivit projektu,
sestavili SWOT analýzy a analýzy problémů
a potřeb pro jednotlivé řešené oblasti (čtenářská
gramotnost, matematická gramotnost, rovné
příležitosti, financování a výuka angličtiny).
Během září až února pracovníci realizačního
týmu projektu navštívili všechny školy, které jsou
zapojeny do projektu. S řediteli škol jsme vedli
strukturované rozhovory. Získané poznatky jsme
vyhodnotili a ředitelé škol a další zájemci budou
postupně s výsledky seznámeni. Zároveň intenzivně pracujeme na přípravě dalších zajímavých
aktivit pro příští školní rok.
Členové realizačního týmu projektu MAP Karlovarsko II jsou rádi, že organizované vzdělávací
aktivity jsou učiteli navštěvovány a že členové
pracovních skupin aktivně přicházejí s nápady.

Ing. Markéta Hendrichová

Dobro-druzi
a Jahodový jarmark
Nadace Via již několik let organizuje program
„Dobro-druzi“ pro skupiny žáků z celé České republiky. Tato nadace se snaží probouzet v mladých
lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým
a k aktivnímu občanství. Zástupci žákovského
parlamentu ZŠ Truhlářská se přihlásili se svým
projektem „Jahodový jarmark“, jehož výtěžek
každoročně putuje za nemocným spolužákem.
Projekt byl nadací vybrán jako jeden z nejlepších
a bude finančně podpořen. Hned na začátek spolupráce s nadací Via se dva zástupci žákovského
parlamentu v doprovodu pedagožky Ing. Marcely
Kafkové zúčastnili ve dnech 3. až 4. května 2019
workshopu v Praze, kde získali základní dovednosti spojené s charitativní činností. Jahodový jarmark
proběhne v areálu I. stupně ZŠ Truhlářská dne 13.
6. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
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Dialogy - společně
se učíme pro Evropu
Základní škola jazyků Karlovy Vary zakončila
tříletý projekt „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“, který realizovala společně s německou partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu.
Vyvrcholením projektu se staly dvě konference konané v Markersbachu a v Karlových Varech. Kromě
hodnocení průběhu projektu a seznámení s jeho
výstupy mohli účastníci obou konferencí zhlédnout
vystoupení žáků obou škol - česko-německou hru
o tom, jak zvířátka pekla pizzu, a také pásmo českých písniček a německých básniček. Nakonec si
děti mohly formou kvízu ověřit své znalosti o Česku
a Německu. Během projektu bylo uskutečněno
téměř 40 vzájemných setkání v Sasku a na Karlovarsku, žáci obou škol si společně zalyžovali na
Božím Daru a součástí projektu byla i příprava na
soutěž First Lego League ve Zwickau. Zajímavým

výstupem projektu jsou krátká žákovská videa pro
výuku českého a německého jazyka. Spolupráce
s Jenaplanschule bude i nadále pokračovat v rámci 4 menších projektů, které jsou zaměřeny na
robotiku, divadelní činnost a vzájemná setkávání
žáků obou partnerských škol.
Danuše Kubová

Basketbalisté ze ZŠ Konečná
jsou čtvrtí v republice

Karlovy Vary hostily ve dnech 24. a 25. dubna
republikové finále projektu Sportovní liga škol
v basketbalu. Mezi nejlepšími šesti družstvy
z celé České republiky se zúčastnili i kluci ze
ZŠ Konečná Karlovy Vary, kteří postoupili díky
vítězství v okresním i krajském kole.
V Hale míčových sportů se v tříčlenné skupině
v prvním zápase postavili proti ZŠ Boženy Němcové z Opavy. Po fantastickém výkonu naši kluci

porazili favorita 31:28 a postarali se hned na
úvod o obrovské překvapení. Pak sice nestačili
na favority ZŠ z Brna a Poděbrad, ale byli vždy
důstojnými soupeři. Celkové vítězství nakonec
získali kluci z tradiční líhně mládežnického basketu z Písku, kteří v dramatickém finále zvítězili
nad Poděbrady o 3 body a slavili triumf. Kluci ze
ZŠ Konečná Karlovy Vary skončili na fantastickém
čtvrtém místě a nechali za sebou i družstva
z takových basketbalových měst jako je Děčín
a Opava.
Základ družstva sice tvořili hráči z TJ Thermia
Karlovy Vary, ale na úspěchu se podíleli všichni
hráči, kteří většinou základy basketbalu získávali
v pravidelných basketbalových kroužcích, jež jsou
za podpory Statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a především školy organizovány
již od roku 2001.

Angličtina nás baví
Angličtina nás baví je název soutěže určené
pro děti ze čtvrtých a pátých tříd základních škol.
Její zakladatelkou je Pavla Siřínková. Letos se
uskutečnil již patnáctý ročník. Na základní škole
Libušina v Karlových Varech proběhlo krajské
kolo, kterého se zúčastnily děti z Karlovarska
a Chebska. A jak již sám název soutěže napovídá,
angličtina děti opravdu bavila.
V porotě zasedli učitelé angličtiny, kteří hodnotili, jak umí děti vyprávět samy o sobě i předvedenou písničku nebo básničku. Nakonec následovala nejtěžší část soutěže, kterou byl popis
obrázku. „Porota neměla v žádném případě lehké
rozhodování, protože se přihlásilo plno šikovných
a nápaditých dětí, na kterých bylo opravdu vidět,
že je angličtina baví. Celá soutěž se tak nesla ve
velmi příjemné atmosféře,“ uvedla organizátorka
Lucie Veselská.
V kategorii čtvrtých tříd se na prvním místě
umístila Adéla Uhrová ze ZŠ Truhlářská Karlovy
Vary, druhé místo zůstalo na ZŠ Libušina a vybojoval jej Petr Thomas Máj, třetí místo patřilo Sofii
Simmerové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
V kategorii pátých tříd si nejlépe vedla Kristýna
Oniščuková ze ZŠ Jih v Mariánských Lázních, na
druhém místě skončil Filip Šír ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, třetí místo patřilo Danielovi Skoupému
z pořádající ZŠ Libušina Karlovy Vary.

Dagmar Svobodová

Kurz znakového jazyka a péče o děti a žáky se sluchovým postižením
V našem regionu máme děti a žáky se sluchovým
postižením. Avšak školské poradenské zařízení, které by zajišťovalo komplexní speciálně pedagogickou
a poradenskou péči dětem, žákům a studentům
se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž
i jejich zákonným zástupcům a také zdejším školám
a školským zařízením, bohužel zatím nemáme.
Tato služba je dosud dostupná pouze v Plzni, Praze,
Českých Budějovicích nebo v Hradci Králové, kde
jsou zřízené speciální školy pro žáky se sluchovým
postižením a při nichž existují také speciálně
pedagogická centra pro děti, žáky a studenty se
sluchovým postižením. Vzdělávání dětí a žáků se

sluchovým postižením má svá specifika a jedním
z nich je i komunikace prostřednictvím českého
znakového jazyka.
Proto se pedagogičtí pracovníci Základní školy
a střední školy Karlovy Vary rozhodli, že je třeba
s tímto neutěšeným stavem něco udělat. Začali se
vzdělávat a vyjíždět do jiných krajů stínovat práci
jiných speciálních pedagogů, kteří umí pracovat
s dětmi a žáky se sluchovým postižením. Kromě
toho někteří z nich začali navštěvovat Kurz českého
znakového jazyka, který probíhá pod záštitou České
unie neslyšících. Vzdělávané jsou nejen paní učitelky, které mají ve svých třídách žáky se sluchovým

postižením, ale i speciální pedagožky ze Speciálně
pedagogického centra Sokolov a Karlovy Vary. Od
začátku tohoto školního roku všechny účastnice
kurzu společně objevují svět, ve kterém jsou zapotřebí ke vzájemné komunikaci ruce, jejich tvary,
postavení a pohyby, dále i mimika, gesta a pozice
hlavy i horní části trupu.
Je nutné podotknout, že naučit se znakový jazyk
není žádná jednoduchá záležitost. Ale i v posledních
měsících školního roku panuje v kurzu znakového
jazyka duch spolupráce a optimistická nálada.
Mgr. et Mgr. Adéla Křížová, speciální pedagožka
ze Speciálně pedagogického centra Sokolov
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Vzpomeňme společně také na ty, o nichž se nemluví
Při současných vzpomínkových akcích na
nelehkou dobu okupace a někdy i zpochybňování
účasti našich lidí v odboji v době 2. světové války
jsem velice ráda, že se dokazuje hrdinnost těch,
kteří neváhali a pracovali pro svoji vlast. Dokonce si
myslím, že skoro v každé rodině mají někoho, koho
si za jeho činnost váží a s láskou na něj vzpomínají.
Chtěla bych v této souvislosti připomenout jednoho
statečného a odvážného muže, mého strýce Karla
Černého, který prožil polovinu svého života v Praze
a polovinu v Karlových Varech.
Co říci úvodem o Karlovi Černém? Snad jen stručně slovy klasika: Dobrý člověk ještě žije! Úmyslně
nepoužívám čas minulý, protože v srdcích a paměti
jeho nejbližších i jeho přátel a známých zůstává nadále, jako by nikdy neodešel. Kolem sebe šířil stále
dobrou náladu. Přátelské chování a ochota pomoci,
kde je potřeba, to bylo u něj samozřejmostí.
Narodil se 4. října 1904 v Českém Krumlově. Pocházel z devíti dětí, se kterými bohužel nevyrůstal,
neboť on i jeho sourozenci brzy osiřeli. On sám byl
dán na vychování do rodiny v Mělníku, kde vychodil
školu, vyučil se automechanikem a začal se sám
o sebe starat. Odešel do Prahy, kde si našel zaměstnání ve svém oboru u firmy Autocentral. Byl velmi
úspěšným závodníkem, jeho oblíbeným vozidlem
pro tuto činnost byla bugatka, se kterou získal
mnoho cen.
Jako obchodní zástupce svým zákazníkům nejen
prodával auta, ale učil je také jezdit. Zařizoval jim
i řidičské průkazy, tehdy se jim ještě říkalo vůdčí
listy. Jednou z jeho zákaznic, jak sám vyprávěl, byla
i známá herečka a zpěvačka Ljuba Hermanová.
V Praze se usadil natrvalo, získal zde i domovské
právo, oženil se a založil rodinu. Zde ho také zastihl
rok 1939 a on sám i celá jeho rodina, události, které
vedly k obsazení Československa, velice těžce nesli.
Nikdo z rodiny však netušil, že je zapojen do nějaké odbojové činnosti a on sám o tom nic bližšího
nikdy nevyprávěl, protože to byla činnost čsl. armády, ke které byl svými veliteli povolán. Koncem války
z Prahy odešel a nikdo nevěděl kam. Jeho práce
jako prodejce automobilů mu umožňovala pohybovat se zcela nekontrolovatelně po celé republice. Při
této činnosti pracoval se skupinou předválečných
záložáků - zřejmě byl nějakým rozvědčíkem. Bylo to
sice velmi nebezpečné, ale své úkoly plnil po celou
dobu okupace velice svědomitě, aniž byl dopaden.
Až po skončení války se rodina dozvěděla, že byl
povolán k činnosti proti okupantům a hlavně k zajišťování pořádku v pohraničí, konkrétně v Karlových
Varech. Oficiálně byl příslušníkem čsl. armády od
5. května 1945 do 18. června 1945 a vykonával
vojenskou službu. V této době šlo hlavně o to, aby
příslušníci německých vojenských skupin, kteří
utíkali přes naše hranice, neničili a neodváželi náš
český majetek a neničili stopy své činnosti na úřadech v pohraničí. Současně byl v této době členem
Okresní správní komise při Okresním národním
výboru v Karlových Varech.
Karel černý, který se dostal hned po druhé světové
válce do Karlových Varů, zde již zůstal a stal se z něj
tělem i duší Karlovarák.
Stal se národním správcem bývalé německé firmy
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Weiman v Karlových Varech – Tuhnicích. Byly to autodílny, které byly za války zcela vybombardovány.
Podnik znovu postavil bez jakékoliv státní podpory
a pak, když došlo k převratu, byl mu tento majetek
znárodněn.
Po roce 1948 jej předal do užívání ČSAD Tuhnice.
Poté se odstěhoval z Tuhnic do jiné části Karlových
Varů – do Raisovy ulice, kde měl kromě bytu také
menší autodílnu, ale tu již užíval jen pro své potřeby.
Od roku 1949 byl stálým přísežným soudním
znalcem v oboru motocyklovém a automobilovém.
Presidiem Krajského soudu v Karlových Varech byl
jmenován stálým soudním znalcem, s pověřením
vykonávat svůj úřad na celém území státu a to až
do roku 1956, kdy byl Svaz soudních znalců zrušen.
V padesátých letech se za ním také odstěhovala
z Prahy jeho manželka Anna, která se také za ta léta
dojíždění stala milovnicí Karlových Varů, kde chodila
každou neděli na koncerty pořádané symfoniky na
karlovarské kolonádě, pokud ovšem zrovna nebyli
na chatě na Andělské Hoře. Našla si zaměstnání
ve Varech jako úřednice v bance a po boku svého
manžela zde spolu s ním, i po jeho smrti, zůstala
Karlovým Varům věrná.
Až do roku 1965, kdy odešel do důchodu, pracoval
Karel Černý u různých organizací jako řidič a všechen svůj volný čas věnoval práci a zálibám v oblastech jemu blízkých. Byla to zejména myslivost, kdy
jako člen mysliveckého spolku v Karlových Varech
se stal hospodářem na Andělské Hoře. Později začal
pracovat a to s největším možným zápalem pro čsl.
svaz rybářů v Karlových Varech, s působností rovněž
na Andělské Hoře.
Andělská Hora a jeho malá lovecká chata
u rybníka za hřbitovem se stala druhým domovem
Karla Černého i jeho manželky. Trávili zde téměř
všechen čas v létě i v zimě a jezdila sem za nimi
celá pražská rodina. A obyvatelé Andělské Hory
velice dobře věděli o šikovném automechanikovi,
ochotném sousedovi a vášnivém myslivci i rybáři
Karlu Černém. Často se stávalo, zejména v době žní,
že pro něj chodili pracovníci místního zemědělského
družstva a to i o víkendech, či v pozdních večerních
hodinách, aby jim opravil porouchanou mechaniza-

ci. A on vždy pomohl, nezištně a bez ohledu na čas,
aby ráno mohli zemědělci vyjet na pole.
Velice významná pro celou Andělskou Horu
byla jeho práce v rybářském svazu. Byla to práce
dobrovolná bez jakéhokoliv ohodnocení, ale o to víc
pro něj důležitější. Byl to jeho koníček a tou prací
byl přímo posedlý.
Jezdil s menším nákladním autem Aero 150
a aktivně se zúčastňoval prací při zarybňování
tekoucích vod a zajišťování vhodných násad pro tyto
vody. K manipulaci s násadami ryb uplatnil svou
rybářskou odbornost i dokonalou znalost místního
životního prostředí a krajiny.
Neméně významná byla jeho osobní účast při
melioračních pracech, jejichž cílem bylo zejména
znovuzhodnocování zemědělské půdy, vysoušení
letitých bažin, obnova a budování rybníků jak chovných, tak i těch určených k rekreaci.
Přitom, jako velice společenský a přátelský člověk
se aktivně zúčastňoval veškerého dění v chatové
oblasti, kde měl svou vlastní loveckou chatu. Při
odvodňovacích pracech měl na mysli právě zlepšení
prostředí pro chataře rozrůstající se chatové osady.
Za svou snahu byj jmenován šerifem chatové
osady a u obnoveného rybníka určeného k rekreaci
byl umístěn pamětní sloup vyjadřující dík za jeho
nezištnou pomoc a příkladný vztah k místním
obyvatelům.
Jeho současníci již asi nežijí. Přesto se jistě najde
dost lidí, kteří si na Karla Černého vzpomenou. A to
nejen v Karlových Varech v Raisově ulici, kde až do
své smrti bydlel, ale hlavně na Andělské Hoře, kde
starší chataři i obyvatelé obce si na něj budou ještě
pamatovat a snad i přímo na Andělské Hoře žijí
pamětníci dobrých skutků tohoto vzácného člověka.
A také ti, kteří se s ním neznali osobně, možná si
vzpomenou na dobrácky vyhlížejícího podsaditého
člověka, neustále s doutníkem a s puškou přes
rameno, v doprovodu milého kamaráda – loveckého
foxteriéra i na jeho nezapomenutelnou motorku
značky Indian, na které celá léta jezdil. Karel Černý
zemřel v květnu 1975, po dlouhé těžké nemoci.
Jménem rodiny zaznamenala jeho neteř
Jana Navrátilová

• LIDÉ

Díky lásce ke sportu
poznala i svého manžela
Požehnané 95. narozeniny oslavila v březnu paní
Anna Kostková. Životní osud rodačky z Moravské
Třebové výrazně ovlivnila 2. světová válka a rok narození 1924. „Jsem z toho ročníku, který dal protektorátní ministr Moravec jako dárek Hitlerovi,“ vzpomíná
na černou kapitolu svého života paní Anička. Jako
totálně nasazená se ocitla v německém Hildesheimu.
„V obrovských narychlo postavených halách jsme
pracovali 12 hodin denně, pěchovali jsme formy
pískem. Bylo to velice náročné a podepsalo se
to na mém zdraví. Ještě rok po návratu jsem se
z toho léčila,“ odkrývá těžké vzpomínky. Na život
ale nezanevřela, naopak. Našla uplatnění v oblasti
kultury a tělovýchovy, pořádala spoustu akcí, věnovala se gymnastice a zejména jako trenérka měla
velké úspěchy. Díky své zálibě také potkala svého
manžela Zdeňka, nadšeného sportovce. Společně
vychovali dvě dcery, díky kterým je paní Kostková
čtyřnásobnou babičkou a pětinásobnou prababičkou.

Již devátým rokem je obyvatelkou karlovarského
Domova péče o válečné veterány Bílý kříž a život zde
si pochvaluje. Stará se i o místní malou zahrádku,
zejména o květiny. Ráda také luští. „Není křížovka,
kterou bych nevyluštila. Vždy ji dokončím do posledního okénka. A nejraději mám křížovky s vtipy,“
prozrazuje paní Anna, kterou vedle bystré mysli zdobí
ohromná přívětivost a milý úsměv. Proto jí přejeme,
aby i v dalších letech měla často důvod k úsměvu
a samozřejmě přejeme co nejpevnější zdraví.

Karlovarákem je více než 70 let
Mezi jubilanty, kteří oslavili nádherné devadesáté
narozeniny, se v dubnu zařadil František Černý. Karlovarákem je více než 70 let. Narodil se a mládí strávil
u Slapské přehrady. V šestnácti letech narukoval na
vojnu. A protože hrál na kontrabas a tubu, byl převelen do vojenského hudebního souboru v Karlových
Varech. Město si zamiloval a už tady zůstal. „Když
mi skončil závazek u vojáků, našel jsem si místo
u Sedleckého kaolinu, nejdřív ve skladu, pak v dílnách
a později mi nabídli místo osobního řidiče ředitele.
Nakonec jsem těch ředitelů přežil pět. Předávali si
mě jeden po druhém až do důchodu,“ vypráví pan
František. Vedle nového domova a práce našel v Karlových Varech také manželku, se kterou vychoval
syna a dceru. A také roztančil nejednoho obyvatele
a návštěvníka města. Jako muzikant byl častým

hostem Varieté nebo Puppu, hrával na plesech, vystupoval s orchestry policie, hasičů i pošťáků. A když
nehrál, jistě bavil celou svou rodinu i kamarády. Pan
František je totiž velmi milý společník se smyslem pro
humor. Proto mu přejeme, ať ho vedle zdraví a pohody neopouští schopnost rozesmát ostatní.

První ředitel „zdrávky“ své žáky dodnes potkává
Neuvěřitelných 100 let oslavil na konci letošního
března Ing. Jaromír Brůha. Rodák z Kaznějova byl
v Karlových Varech známý jako první ředitel zdejší
„zdrávky“, dnes střední zdravotní školy, ale po roce
1968 byl z politických důvodů vyhozen. Mnoho
místních jej zná také jako zapáleného sportovce –
turistu, v létě kanoistu, v zimě lyžaře. „Pamatuju si,
když na Klínovci ještě nic nebylo, žádné vleky nebo
dokonce lanovky. Přijeli jsme autobusem, a kdo si

chtěl zajezdit, musel si to taky potom vyšlápnout
nahoru,“ říká s úsměvem. Poprvé navštívil Karlovy
Vary ještě jako sedmnáctiletý student v roce 1936,
a okouzlila ho jejich atmosféra. Proto se sem vrátil
po válce a po nuceném nasazení hned v roce
1945. „Tehdy tu byla ještě pořád na Chebském
mostě demarkační linie,“ připomíná. Zajímalo ho
školství a ekonomika, proto začal studovat v Praze,
kde se také seznámil se svou paní a oženil. „Jsme
spolu už 71 let, vloni jsme měli kamennou svatbu,“
vzpomínají oba. A co oslavence těší dnes? „Dodnes
potkávám chlapce a děvčata, které jsem tehdy
učil. Jenže – chlapcům a děvčatům už je taky
sedmdesát, osmdesát. Ale já je pořád vidím jako ty
studenty. Těšíme mě, že se pořád poznáváme a že
se rádi vidíme,“ odpovídá. Jubilantovi za město
Karlovy Vary pogratuloval náměstek primátorky
Tomáš Trtek. I my přejeme panu Jaromírovi i jeho
rodině hodně radosti, spokojenosti a dobré pohody.

Rotary pomáhá regionu
Rotary je celosvětovou organizací osobností
z podnikatelských i odborných kruhů, které poskytují
humanitární a charitativní pomoc a prosazují ve všech
činnostech vysoké etické principy. Základní ideje
rotariánství naplňuje i karlovarský Rotary klub, který
od svého znovu založení v roce 1992 uskutečnil řadu
sociálních, kulturních i vzdělávacích projektů.
Na posledním mítinku 29.4. přivítali karlovarští
rotariáni v GH Pupp hejtmanku Karlovarského kraje
paní Janu Mračkovou Vildumetzovou, primátorku
města Karlovy Vary paní Andreu Pfeffer Ferklovou,
prezidenta Mezinárodního filmového festivalu pana
Jiřího Bartošku, pana Marka Ebena a další hosty z řad
podnikatelů působících v regionu. Zúčastněné uvítal
v nově rekonstruované Malé dvoraně generální ředitel
GH Pupp pan Jindřich Krausz.
Pod heslem „Rotary pomáhá regionu“ vedení klubu
seznámilo přítomné se svými předchozími aktivitami,
když ta současná představuje peněžitou sbírku a pomoc „Dennímu centru Mateřídouška“ s regionální
působností, pečující o děti se zdravotním postižením.
Ve svém vystoupení hejtmanka Karlovarského kraje
poděkovala klubu za jeho činnost a za podporu centra
Mateřídouška, když vyzvedla práci pana Braborce,
který je též předsedou sociální komise kraje. Přítomným sdělila, že do 14 dnů bude zahájeno zadávací
řízení směřující k obnově Císařských lázní, kde budou
provedeny zásadní opravy a přitom se bude posuzovat možnost využití objektu pro činnost Karlovarského
symfonického orchestru
Předchozí projekt Rotary klubu a Galerie umění
vzešlý z oslav 700. výročí narození zakladatele města
a jeho lázeňské tradice, na setkání reprezentoval
vítěz „Soutěže o návrh na novou sochu Karla IV.“
profesor Michal Gabriel, který hovořil o svém díle
a připravované výstavě v Galerii umění pod názvem
„Červený koberec“. Slavnostní vernisáž výstavy
proběhne v sobotu 29.června jako souběžný program
54. MFF. Návštěvníci se mohou těšit, že na výstavě
uvidí vítězný návrh soutěže, velký model „Jezdecké
sochy Karla IV.“ v měřítku 1:5, když socha zhotovená
z nerezové oceli v reálu i s podstavcem bude měřit
téměř 5 metrů a vážit 24 tun. Výstavou se tak otevírá
diskuze jak odborná, na úrovni hlavního architekta
města a tím i s vedením města, tak i veřejná, o ideálním umístění pomníku v městském exteriéru. Autor
přítomné seznámil s návrhem vystavit (po dobu trvání
výstavy) větší sousoší sestavené z 20ti soch – třinácti
„Hráčů“ a „Smečku“ sedmi kočkovitých šelem např.
v Dvořákových sadech tak, aby bylo v přímém kontaktu s procházejícími a odpočívajícími lidmi. Ředitel
MFF pan Jiří Bartoška i pan Marek Eben podpořili
návrh na realizaci nové sochy Karla IV. která bude
důstojnou vzpomínkou na slavnou minulost a která
ozdobí současnou přítomnost, podobou zakladatele
města v netradičním a veskrze moderním pojetí. Na
závěr setkání vystoupila primátorka města, která je
současně i dlouholetou členkou klubu. Podpořila úsilí
svých kolegů ve všech oblastech ve kterých dávají
najevo svůj vztah k městu a jeho občanům. Přislíbila,
že vedení města se svými odbornými pracovišti bude
hledat možnosti a cesty jak završit záměr obohatit
město o významné umělecké dílo hodné 21.století.

Ivan Thýn
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hyde park
Prostor pro změnu
Karlovy Vary jsou často označovány jako
rozdělené město. A myslím, že po právu. Je to
dáno částečně jeho prostorovým uspořádáním
a částečně rozdílným rytmem života domácích
obyvatel a návštěvníků města, ať už jsou to turisté
nebo lázeňští hosté. Chceme-li tento stav změnit,
musíme aktivně pracovat na propojení všech
prvků města.
Kvalitní veřejný prostor může být pojivem, které
pomůže utvářet město jako funkční celek. Vizuální
podoba prostředí, v němž žijeme, má větší vliv na
naše životy, než si mnozí připouští. Ve veřejném
prostoru se prolínají životy obyvatel i návštěvníků
a jeho kvalita je tedy jejich společným zájmem.
Výrazným příkladem, kde vítězí soukromý zájem
nad veřejným, je reklama. S větším či menším
odporem jsme byli přinuceni přijmout vysokou
míru tolerance vůči vizuálnímu smogu. Přirozenou
reakcí je také určitá forma selektivního vnímání,
na což reklama reaguje stále hrubšími zásahy
do veřejného prostoru v boji o naši pozornost.
Přestože město nemá pro regulaci reklamy příliš
silnou oporu v legislativě, věřím, že je to prostor
pro výrazný posun k přívětivějšímu městskému
prostředí.
Logickým krokem v této situaci je vytvoření
manuálu veřejných prostranství, který by měl najít
takové prvky a vlastnosti veřejného prostoru, které budou oním pojivem jednotlivých částí města
a jejich obyvatel a návštěvníků. Město tím získá
návod, jak pozvednout laťku kvality veřejného
prostoru. Tento dokument by měl také definovat
kroky vedoucí ke zvýšení povědomí o významnosti
tohoto tématu pro úspěšný rozvoj města, které
usiluje o přijetí na seznam UNESCO. Je zcela zřejmé, že od manuálu k jeho skutečnému naplnění
vede opravdu dlouhá cesta, jak na straně politické
reprezentace, tak na straně veřejnosti. O to víc je
důležité se na ní vydat co nejdříve a za každých
okolností “držet kurz”.

Pavel Sušanin

zastupitel za Piráty

Přes zásadní nesouhlas škola
pilotů začne 1. června
Svou cestou, tichou přípravou smluv a schvalováním dohod, spěje k zahájení činnosti škola
civilních pilotů F-Air na letišti v Karlových Varech.
Již na počátku diskuse o škole pilotů minulý rok
zazněl od paní hejtmanky veřejný slib, že pokud
18
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necenzurované názory politiků a občanů města

se záměrem nebudou souhlasit dotčená města
a obce, záměr realizován nebude.
„Sešli jsme se se všemi zástupci obcí, v zásadě
nikdo nebyl proti. Byly tam připomínky, které jsme
zapracovali do smlouvy na ochranu těchto obcí,
jinak jsem nezaznamenal žádné negativní názory,"
uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (MF
Dnes 26. dubna).
Jaký je dnešní stav? Město Karlovy Vary má
jednoznačné usnesení, kterým nesouhlasí se
záměrem školy pilotů a Zastupitelstvo města dalo
vedení konkrétní úkol – jednat s Krajem o odstoupení od záměru letecké školy. Silně negativní
postoj k letecké škole podložený usnesením
prezentovala také Asociace hotelů a restaurací
a Sdružení léčebných lázní.
Stejně jako zastupitelé města a občané podepsaní pod peticí proti škole vnímají významná
rizika také hoteliéři a reprezentanti lázní. Šestinásobný růst pohybů letadel, ze současných 5.000
na budoucích 30.000 zásadně ohrozí klid v největším lázeňském městě, o dalších vlivech na kvalitu
životního prostředí nemluvě. Vedení lázeňských
zařízení již dnes stírají studený pot při myšlence,
kdy hosté po ozdravném pobytu prostoupeného
vrněním různé intenzity na Karlovy Vary zanevřou
a už se sem nevrátí. Příčetný člověk žasne nad
pomíjením názorů veřejnosti, zastupitelstva a odborných kruhů, nad pomíjením veřejných slibů.
Žasne nad ekonomickou nerovnováhou přínosu
školy v podobě 2,5 mil. Kč ročně versus devastačním ekonomickým propadem lázeňství v desítkách
či stovkách milionů, pokud zvuk cvičných letadel
kroužících ve vzduchu 6 dní v týdnu odradí hosty
od návštěvy. Latentní hluková zátěž opravdu
nepatří mezi ozdravné lázeňské procedury.
Je správné, že rozvoj letiště je jednou z priorit
Kraje, tato snaha by však měla být v souladu
s původním účelem letiště – přivážet do lázní
hosty. Současné kroky však bohužel vedou přímo
proti podstatě fungování mezinárodního letiště
a zejména proti zájmům Karlových Varů, v blízké
budoucnosti prémiové lázeňské destinaci zapsané
na Seznam světového dědictví UNESCO.
Aktivita vedení města k naplnění nesouhlasného usnesení Zastupitelstva města není přiliš
slyšitelná. Pokud není naplňován veřejně daný slib
ze strany paní hejtmanky, představitelé města by
se ho měli veřejně dožadovat.
Petr Kulhánek
zastupitel za Karlovarskou občanskou alternativu

Má zkušenost s hospitalizací
na kožním oddělení
Karlovarská krajská nemocnice má mezi lidmi
velmi špatnou pověst. Ale zřejmě jen málo lidí
si dá tu práci, napíše stížnost nebo na problémy
upozorní. Možná i ze strachu, že do nemocnice
zase budou muset. Já jsem byla 19. dubna
hospitalizována na vlastní žádost na kožním
oddělení, protože jsem trpěla velikým svěděním.
Byla jsem přeléčena na svrab. Biopsie mi byla
dělána již před hospitalizací, ale na její výsledek
se čeká 2 až 3 týdny.
Z pobytu v nemocnici jsem byla šokována.
V době, kdy se každý zdravotník učí, jak důležitou věc hraje při úzdravě pacienta psychika,
se na toto vůbec nehledělo. Sestry si plní své
povinnosti, ale nedočkáte se úsměvu ani nějaké
vlídné věty. Nejlépe se k nám chovali sanitáři,
kteří nám s úsměvem popřáli dobrou chuť.
Nebyla se mnou konzultována moje léčba, tak
jsem jen nevěřícně zírala, když se mi jeden
den místo dvou prášků v kalíšku objevily čtyři.
Sirnou mast jsem dobře nesnášela, tak jsem už
byla za „potížistku“. Můj ekzém se zhoršoval,
svědění neustávalo ani po anihistaminikách,
špatně jsem spala i po lécích na spaní. Co mi
nejvíc na oddělení vadilo? Povýšené chování
některých lékařů - mluví o vás bez vás - jste
pro ně jako kus a ne člověk. To, že se mnou
nekonzultovali moji léčbu. Na moje připomínky,
že je mi pořád hůř, nebylo adekvátně reagováno. Do propouštěcí zprávy byly uvedeny
nepravdivé údaje. Opravdu ale nejhorší byl ten
nezájem a lhostejnost. Chápu, že sestry mají
náročné dvanáctihodinnové služby a velkou
administrativní zátěž, ale zeptat se třeba ráno,
jak jsme se vyspali, nebo prohodit jednu milou
větu navíc, to nic nestojí. A tak ve 21. století,
kdy máme v nemocnicích nejmodernější techniku a léky téměř na všechno, se nám z léčby
vytratilo to nejdůležitější - člověk. Ta Marie
Nováková, která trpí, a potřebuje pomoct nejen
na těle. Do karlovarské nemocnice já už nechci
jít ani umřít. Nechala jsem se propustit, ačkoli
můj zdravotní stav není dobrý a budu hledat
zdravotnické zařízení, kde mi pomohou. Lékaři
i sestry mohou projít mnoha školeními, mohou
si číst o tom, jak je psychika při léčení pacienta
důležitá, ale proměnu srdce a více empatie, ty
nikdo nařídit nemůže.

Bc. Ludmila Křivancová
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KSO uzavře 184. koncertní sezonu
festivalem Beethovenovy dny
Tradičním festivalem Beethovenovy dny si KSO
každoročně připomíná pobyt a benefiční vystoupení jednoho z největších skladatelů všech dob v
srpnu 1812 v Karlových Varech. Festival pořádá
KSO od roku 1992. Hudebního génia a jeho tvorbu
oslaví KSO pěti koncerty.
Na Zahajovacím koncertu 5. černa v Grandhotelu
Ambassador Národní dům zazní pod taktovkou
dirigenta Petra Altrichtera, vůdčí dirigentské
osobnosti na poli české i evropské vážné hudby,
Beethovenova předehra Egmont a Čtvrtá symfonie.
V Chopinově Druhém klavírním koncertu se představí jeden z nejvýznamnějších českých klavírních
interpretů Ivan Klánský.
Vynikající klavíristka ruského původu Sofja
Gülbadamova provede 12. června v Lázních III
na svém Klavírním recitálu z Beethovenova díla
skladby Bagately a Sonátu č. 7, dále zazní skladby
Josefa Suka, Edvarda Griega a Roberta Schumanna.
V programu festivalu nechybí Kolonádní koncert
pod taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery,
kdy 15. června na Mlýnské kolonádě KSO uvede
pochody různých autorů, včetně Beethovena,
Dvořáka, Čajkovského či Sousy. Na Komorním
koncertě 19. června v Hotelu Imperial představí
hráči KSO – violoncellista Martin Ondráček a kontrabasista Matthew Weber – spolu s klavíristou a
karlovarským rodákem Janem Šimandlem skladby
Beethovena, Šostakoviče a ne zcela obvyklý Rossiniho duet pro violoncello a kontrabas.

Na Závěrečném koncertě festivalu 21. června
v Grandhotelu Pupp zazní pod vedením čestného
šéfdirigenta KSO Martina Lebela Beethovenova
Missa Solemnis, jedno z nejvýznamnějších Beethovenových děl vůbec, které patří mezi nejznámější
mše západní klasické hudby. Spolu s KSO se
představí sopranistka Veronika Holbová, mezzosopranistka Petra Vondrová, tenorista Jaroslav
Březina a basista David Nykl a Český filharmonický

Poezie & Jazz: Jacques
Prévert – Jako zázrakem
V pokračování cyklu představí Poetická skupina
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit ve čtvrtek
6. června v Galerii Drahomíra básně francouzského
básníka, textaře, dramatika a scenáristy Jacquesa
Préverta. Sbírka Jako zázrakem, vydaná v roce
1972 Československým spisovatelem, je výborem
z díla básníka opěvujícího všechny zázraky života.
Pořadatel výboru a překladatel Adolf Kroupa se
pokouší o syntetický pohled na Prévertovu poezii
plnou vzácné smyslnosti, lidovou a revoluční, která
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razí nové cesty i po formální stránce. Ústředním
motivem je láska se všemi podobami a obrana
člověka před krutostí a lhostejností. Kroupa použil
i překladů jiných autorů, mezi nimi např. Františka
Hrubína. Jacques Prévert byl ovlivněn surrealismem, jeho básně se v některých ohledech podobají
lidové písňové tvorbě. Motivy čerpal především ze
života prostých lidí, v jeho poezii se často objevuje
i černý humor.
Cyklus se koná za podpory Města Karlovy Vary.

sbor Brno vedený sbormistrem Petrem Fialou.
V závěru měsíce pak KSO nabídne posluchačům
open air koncert na Rolavě, vystoupení na festivalových dostizích a několik kolonádních koncertů.
Karlovarský symfonický orchestr děkuje všem
posluchačům, příznivcům a podporovatelům za
podporu a návštěvnost v právě končící 184. koncertní sezoně, přeje všem krásné léto a těší se na
shledání ve 185. sezoně 2019 / 2020.
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Soutěž Stavby Karlovarského kraje podporují:

Z DŮVODU NAVÝŠENÍ VÝROBY PŘIJMEME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ Z PVC, ALU A DŘEVA

Technolog výroby

Dělník ve výrobě ( obráběč, truhlář,
zámečník nebo jen manuálně zručný dělník bez zaměření )

Požadujeme: ∙ SŠ vzdělání
∙ znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

Požadujeme:

∙ znalost práce na PC ( MS Office )
∙ technické myšlení, orientace v technických výkresech
∙ flexibilitu
∙ řidičský průkaz sk. B
∙ praxe v oboru výhodou (není podmínkou)
Náplň práce: ∙ tvorba a správa výrobních dokumentů
∙ odpovědnost za dodržování a optimalizaci
technologických postupů

Nabízíme:

∙ pracovitost
∙ manuální zručnost
∙ spolehlivost
• chuť učit se novým věcem
∙ práci na HPP
∙ moderní a čisté pracovní prostředí
∙ nejmodernější strojní vybavení
∙ možnost dalšího profesního růstu
∙ občerstvení na pracovišti

∙ účast na procesu zpracování objednávek
Nabízíme:

∙ stabilní pracovní pozici v prosperující firmě
∙ motivující finanční ohodnocení
∙ po zapracování možnost práce z domova
∙ notebook, mobilní telefon
∙ občerstvení na pracovišti

PŘIJĎTE POSÍLIT NÁŠ TÝM A PRACUJTE
PRO FIRMU S 25LETOU TRADICÍ NA TRHU...

KALIBRA NOVA, s.r.o.

Daniel Hromádko, tel.: 601 550 500, email: daniel.hromadko@kalibra.cz

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

www.kalibra.cz
www.bohemialignum.cz
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Pěvecké centrum na cestách
Ve dnech 26. až 28. dubna 2019 se uskutečnilo
výjezdní zasedání správní a dozorčí rady Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, o.p.s.
(MPC AD). Cílem byla jižní Morava, konkrétně
Pavlov u Mikulova. Předseda správní rady doc.
PhDr. Jiří Štilec a předsedkyně dozorčí rady JUDr.
Veronika Vlková přivítali na jednání i řadu hostů.
Byl zde jeden ze zakladatelů MPC AD a častý
předseda hlavní poroty pěvecké soutěže Peter
Dvorský, členové odborného kolegia ředitele, člen
rady města MUDr. Pavel Bouška, v jehož gesci je
oblast kultury, kronikář města Jan Prudík a další
známé osobnosti. Zprávu o hospodaření společnosti v roce 2018, zprávu auditora a celkové zhodnocení činnosti za loňský rok přednesl ředitel MPC
AD pan Alois Ježek. Ten také seznámil přítomné s
plánem činnosti na rok 2019, respektive s tím, co
se již letos podařilo realizovat. Zajímavé byly infor-

mace o spolupráci s Národním divadlem v Praze,
s Pražským jarem, stejně jako výhled realizace
pěvecké soutěže od roku 2019. Členové SR a DR
po vysvětlení některých dotazů a následné diskuzi
jednomyslně předložené zprávy schválili. Všichni
účastníci výjezdního jednání se na zpáteční cestě
zastavili v obci Kaliště u Humpolce. Jde o rodiště
hudebního skladatele Gustava Mahlera (1850 –
1911). Na rodném domě je pamětní deska, uvnitř
pamětní síň. V sousedství domu bylo 1. června
1996 založeno rozárium. Zde také Karlovaráci
zasadili svoji růži. Význam aktu podtrhla účast starosty města Humpolce Karla Kratochvíla. Patronem
akce byl laureát naší pěvecké soutěže ze začátku
90. let Bohdan Petrovič. I když počasí nám nebylo
zrovna příliš nakloněno, můžeme konstatovat, že
výjezd na Moravu se velice vydařil a splnil to, co
bylo naplánováno. 
PhDr. Zdeněk Musil

Pěvecké centrum na cestách Na snímku si zapózovala většina účastníků výjezdu.

Foto: Jan Prudík

Festival Tanec Praha se vrací do Karlových Varů
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla se i letos vrací do Karlových Varů.
Nenechte si ujít ve středu 19. června v 18.00
hodin na Tržní kolonádě unikátní projekt umělců
z Česka a západoafrické Ghany, který propojuje
generace i zcela odlišné kultury.

Eymen Úhel pohledu

Foto: RidinaAhmedová
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Pokračuje tak spolupráce s Ghana Dance
Ensemble, v němž krátce působily dvě české
performerky, které sbíraly materiál pro projekt
Eymen – Úhel pohledu. Tanec Praha uvede jeho
světovou premiéru a následně ho představí i v
Karlových Varech.
Co je smrt? Skutečnost? Nebo úhel pohledu?
Kolik takových úhlů je? Tolik kolik lidí? Tolik kolik
kultur?, ptají se tanečnice a choreografka Lenka
Kniha Bartůňková a zpěvačka Ridina Ahmedová,
které zavítaly nejen do hlavního města Ghany Akkry, rozmlouvaly s místními lidmi a ve spolupráci s
ghanskými umělci vytvořily site-specific projekt
na téma stáří a smrt.
Festival Tanec Praha v Karlových Varech se koná
ve spolupráci se spolkem Vzbuďme Vary za podpory Ministerstva kultury ČR a města Karlovy Vary.
Více informací najdete na webech tanecpraha.cz
a vzbudmevary.cz.

Muzeum
Karlovy Vary
představí
filmové plakáty
z let 1931 - 1948
Vernisáží 26. června začne v karlovarském muzeu výstava Filmové plakáty 1931 – 1948, která
je doprovodnou akcí mezinárodního filmového
festivalu.
Výstava představí výběr filmových plakátů z
bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy,
spoluorganizátorem je vedle zmíněného muzea
rovněž Barrandov studio. Časovým vymezením
výstavy jsou léta 1931–1948, tj. počátek zvukového filmu a dokončení úplného zestátnění československé kinematografie v roce 1948.
Filmové plakáty v té době měly unikátní plakátovou formu tzv. nudle, která se masově rozšířila
po vzniku zvukového filmu na počátku 30. let
20. století. Tyto plakáty, které byly vylepované
především na veřejných prostranstvích, jsou
snadno rozpoznatelné. Charakteristickou je pro ně
skladba více obrazů či postav doplněná velkými
plochami výrazných barev.
Tyto dobové plakáty nebyly kvůli svému
grafickému ztvárnění nikdy plnohodnotně přijaty
odbornou veřejností, jejich kouzlo a naivitu v nich
nalézáme teprve nyní. Odsouzení plakátů jako
dobového kýče nepřihlíželo ke skutečnosti, že
se jednalo o reklamní produkt, který měl nalákat
dobového návštěvníka na film.
Výstava potrvá do 1. září.
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Vykřesat jiskru lidství
v každém z nás
Pavlína Štyndlová
zakladatelka farmy a ekocentra Kozodoj
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2. 6.
15.00 Jana Galinová: Kocour v botách
Docela velké divadlo
Na motivy pohádky bratří Grimmů.
Účinkují: Michal Žižka, Markéta Velánová, Robert Stodůlka, Petr
Kozák, Lenka Lavičková, Petr Erlitz a další. Režie: Jurij Galin
3. 6.
9.00 a 10.30 Jana Galinová: Kocour v botách
Představení pro školy.
4. 6.
19.30 Galakoncert operetních melodií a
evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová –
soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/
Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/
Petr Poldauf – bas

23. 6.
19.30 René Heinersdorff: Plnou parou
Divadlo Palace
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Miroslav Etzler, Petra
Horvátová/ Alena Doláková, Richard Trsťan
Režie: Petr Svojtka

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY
5. 6.
19.30 Zahajovací koncert festivalu Beethovenovy dny
Grandhotel Amabassador Národní dům
Ludwig van Beethoven: Egmont, předehra op. 84, Fryderyk
Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21, Ludwig
van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Ivan Klánský – klavír, Petr Altrichter – dirigent

5. 6.
19.30 Petr Kolečko: Žena za pultem 2 Pult
osobnosti
Divadlo Kalich
Šílená komedie současného nejpopulárnějšího autora sitkomů (z
televize známe seriály Čtvrtá hvězda nebo Marta a Věra).
Účinkují: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Režie: David Drábek

12. 6.
19.30 Klavírní recitál - Sofja Gülbadamova
Lázně III
Josef Suk: Romance (Nálady) op. 10 č. 3, Josef Suk: Bagatela
(Nálady) op. 10 č. 4 , Edvard Grieg: Motýlek (Lyrické scény)
op. 43 č. 1, Edvard Grieg: Na jaře (Lyrické scény) op. 43 č. 6,
Edvard Grieg: Studentská serenáda (Nálady) op. 73 č. 6, Robert
Schumann: Lesní scény op. 82, Ludwig van Beethoven: Bagately
op. 119, Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 7 D dur op. 10 č. 3
Sofja Gülbadamova – klavír

6. 6.
19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách.
Účinkují: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter,
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína
Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr
Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, Michal
Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, Vladimíra
Vítová a BIG BAND Karlovy Vary. Režie: Zdeněk Bartoš

15. 6.
16.30 Kolonádní koncert
Mlýnská kolonáda
Ludwig van Beethoven: Egmont, předehra, Antonín Dvořák:
Slavnostní pochod, Julius Fučík: Vjezd gladiátorů, Edward Elgar:
Slavnostní vojenský pochod, Petr Iljič Čajkovskij: Slovanský
pochod, Bedřich Smetana: Pochod studentských legií
John Philipp Sousa: Pod hvězdnatou vlajkou (Stars and Stripes
Forever), John Philipp Sousa: Zvon svobody (The Liberty Bell),
Ludwig van Beethoven: Wellingtonovo vítězství
Jan Kučera – dirigent

9. 6.
15.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického
pohádkového příběhu...
Vhodné pro děti od 7 let (mladší podle zvážení rodičů či
doprovodu)
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel
Richta, Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába

19. 6.
20.00 Komorní koncert
Hotel Imperial
Ludwig van Beethoven: Sonáta pro violoncello a klavír č. 4
Gioacchino Rossini: Duo pro violoncello a kontrabas
Dmitrij Šostakovič: Sonáta pro violoncello a klavír
Martin Ondráček – violoncello, Matthew Webber – kontrabas
Jan Šimandl – klavír

10. 6.
19.30 Eric Assous: Můj nejlepší kamarád
Divadlo v Rytířské
Bernard přivede svou milenku do jiného stavu – a kdyby se o tom
dozvěděla manželka, v jejímž podniku pracuje na skvělém postu,
přišel by o všechno.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová,
Michaela Sejnová / Lucie Okonová
Režie: Jakub Nvota
13. 6.
19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha
14. 6.
19.30 Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala,
tatínku
Agentura Harlekýn
Konverzační komedie Jeana Barbiera, nejznámějšího pokračovatele Feydeaua a Labiche, o pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou.
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný/ Jan Čenský, Jana Malá/ Týna
Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/ Miroslava
Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová/ Malvína Pachlová, František
Skopal/ Martin Sochor. Režie: Jan Novák
16. 6.
19.30 Francis Veber: Blbec k večeři
Divadlo Bez zábradlí
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/
Petr Pospíchal, Hana Heřmánková/ Jana Boušková, Jana Švandová/ Vlasta Žehrová
Režie: Jiří Menzel
18. 6.
19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák. Režie: Vladimír Nečas
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21. 6.
19:30 Závěrečný Koncert Festivalu Beethovenovy dny
Grandhotel Pupp
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis D dur op. 123
Veronika Holbová – soprán, Petra Vondrová – mezzosoprán,
Jaroslav Březina – tenor, David Nykl – bas, Český filharmonický
sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr, Martin Lebel – dirigent
27. 6.
19.00 My hrajeme všude V.
areál Rolava
Již popáté vystoupí KSO na open air koncertu s programem
sestaveným z klasických populárních melodií.
Jan Mikoláš – dirigent
30. 6.
14.00 a 16.15 KSO na festivalových dostizích
Hipodrom Holoubek
Vystoupení KSO na dostizích v rámci Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary
Jan Kučera – dirigent
KOLONÁDNÍ KONCERTY
24. 6.
16.30 Mlýnská kolonáda
25. 6.
16:30 Mlýnská kolonáda
26. 6.
16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
2. 6.
15.00 Viktor Braunreiter: Pověsti Vašeho kraje
Komedie nejvtipnějšího karlovarského divadelníka podle knihy
nejpopulárnějšího karlovarského spisovatele pro děti od 5 let.
účinkují Martin Cirkl, Martina Cirklová, Tereza Cirklová, Adam
Fedorek, Tereza Fischerová, Marek Himl, Magdaléna Hniličková,
Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Kristýna Šollová, Eva Šollová
a Luboš Štěpán.

9. 6.
18.00 Tohle není Maryša - v rámci Karlovarského
Harlekýna POZOR, ZMĚNA HRACÍ DOBY
V režii Josefa Škarky a choreografii Jitky Adamíkové účinkují
Martina Šabatová, Petr Šístek, Jana Kondisová, Martin Dvořák,
Lukáš Haupt a Martin Hartl. Přijďte se podívat na neklasickou
verzi klasického dramatu, jež zdárně přežilo i zařazení do školní
četby!
12. 6.
19.30 Teodor Kravál: V Kadani je krásně
Minikomedie skororockerská loketsko – ostrovsko – karlovarsko
– ústecko – jáchymovského punkového autora.
V režii Petry Richter Kohutové účinkují Marek Himl, Petr Johanovský, Vladimír Kalný, Teodor Kravál a Barbora Šmudlová. Světová,
ba kosmická komedie regionálního autora na Husovce.
13. 6.
19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Docela ujetá komedie o outsiderech a jejich ženách… ženách???
V režii Petra Richtera účinkují Marek Himl, Tomáš Mutinský, Petr
Johanovský, Adam Fedorek, Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana
Harantová, Eva Šollová a Jiří Hnilička.
20. 6.
19.30 Kalandr a Revival Band
Se sezónou 2018-19 se Klub Paderewski rozloučí koncertem
slavného karlovarského Kalandrova revivalu, který zahraje pro
radost sobě i všem přítomným, k tanci, poslechu i ke zpěvu
písničky nejen skupiny Marsyas.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1. 6.
2. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu,
17.00 Godzilla II, 19.30 Rocketman
14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu
17.00 Rocketman, 19.30 Godzilla II
19.30 Šprtky to chtěj taky
17.00 Šprtky to chtěj taky, 19:30 Godzilla II
19.30 Filmový klub: 3 dny v Quiberonu
17.00 a 19.30 X-Men: Dark Phoenix
14.30 Velké dobrodružství čtyřlístku
17.00 a 19.30 X-Men: Dark Phoenix
14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu
17.00 Psí poslání 2
19.30 X-Men: Dark Phoenix
17.00 Rocketman, 19.30 X-Men: Dark Phoenix
17.00 Projekce pro seniory Teroristka
19:30 Avengers: Endgame
17.00 Projekce pro seniory Ženy v běhu
19.30 X-Men: Dark Phoenix
19.30 Filmový klub: Jaroslav Kučera zblízka
19.30 Muži v černém: Globální hrozba
14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu
17.00 Muži v černém: Globální hrozba
19.30 X-Men: Dark Phoenix
14.30 Jak vycvičit draka 3, 17.00 Rocketman
19.30 Trabantem tam a zase zpátky
19.30 Muži v černém: Globální hrozba
17.00 Projekce pro seniory Zrodila se hvězda,
19.30 Nikdy neodvracej zrak
19.30 John Wick 3
19.30 Filmový klub O těle a duši
19.30 X-Men: Dark Phoenix
14.30 Tajný život mazlíčků 2
17:00 Psí poslání 2, 19:30 Řbitov zvířátek
14.30 Tajný život mazlíčků 2
17:00 Rocketman, 19:30 Bolest a sláva
17.00 Zelená kniha, 19:30 Zlo s lidskou tváří
17.00 Projekce pro seniory Teroristka
19:30 Avengers: Endgame
19.30 Rocketman
19.30 Filmový klub: Šťastný Lazzaro

KINO ČAS
T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary.
Telefon: 721 095 095, www.kinocas.info
Pokladna kina je otevřena denně od 14.00 do 20.00 hodin.
1. 6.
14.30 Jak vycvičit draka 3
1. 6.
17.00 Pokémon: Detektiv Pikachu (3D)
1.-2., 9. 6. 19.30 Godzilla II Král monster (titulky)
2. 6.
14.30 Aladin (3D)
2. 6.
17.00 Pokémon: Detektiv Pikachu
3.- 4., 17. 6. 17.00 Šprtky to chtěj taky (titulky)
3., 10. 6. 19.30 Rocketman (titulky)

• KULTURNÍ SERVIS
4.- 5. 6. 19.30 Máma (titulky)
5. 6.
16.00 Avengers: Endgame
6. 6.
17.00 Godzilla II Král monster (titulky)
6.- 7. 6. 19.30 X-Men: Dark Phoenix (3D)
7.- 8., 12., 16. 6. 17.00 Psí poslání 2
8. 6.
15.00 Uglydolls
8., 11.- 12., 18.- 19. 6. 19.30 X-Men: Dark Phoenix
9. 6.
15.00 Psí poslání 2
9. 6.
17.00 X-Men: Dark Phoenix (3D)
10. 6.
17.00 X-Men: Dark Phoenix
11., 18. 6. 17.00 Rocketman (titulky)
13.- 14. 6.17.00 Rodiče na tahu (titulky)
13., 22. 6. 19.30 Muži v černém: Globální hrozba (3D)
14. 6.
19.30 Muži v černém: Globální hrozba (titulky)
15. 6.
15.00 V oblacích
15. 6.
17.00 Muži v černém: Globální hrozba (3D)
15. 6.
19.30 X-Men: Dark Phoenix
16. 6.
15.00 Tajný život mazlíčků 2 (3D)
16.- 17., 20.- 21. 6. 19.30 Muži v černém: Globální hrozba
19. 6.
17.00 Spitfire (titulky)
20.- 21. 6.17.00 Tajný život mazlíčků 2 (3D)
21. 6.
15.00 Tajný život mazlíčků 2
22.- 23. 6.15.00 Tajný život mazlíčků 2 (3D)
22.- 25. 6.17.00 Tajný život mazlíčků 2
23. 6.
19.30 Brankář (titulky)
24.- 25. 6.19.30 Podfukářky (titulky)
26.- 27. 6.17.00 Annabelle 3 (titulky)
26. 6.
19.30 Annabelle 3 (titulky)

Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844
nebo na vargova@galeriekvary.cz
28. 6. - 6. 7.
otevřeno denně 10.00 - 19.00
30. 6. otevřeno pouze do 15.00

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

25. 6.
16.00 Závěsná skleněná lucerna
Na výtvarné dílně vzniknou závěsné lucerny ze skleněných láhví
malované barvami na sklo.

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody).
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček
galerie umění.
29. 6. - 6. 7.
otevřeno denně 10.00 - 19.00
VÝSTAVY
do 23. 6. Otakar Slavík - Ohlédnutí
Významný český malíř a kreslíř Otakar Slavík (1931 – 2010),
osobnost pevných morálních zásad, působil po podpisu Charty
77 ve vídeňském exilu. Výstavní projekt připomene 50. výročí
Slavíkovy výstavy v ostrovském letohrádku a představí průřez
tvorbou bytostného koloristy soustředěného na tematiku člověka,
autora barevné i výrazové uvolněnosti a opravdové tvůrčí radosti.
29. 6.
17.00 vernisáž: Michal Gabriel – Na červeném
koberci
Michal Gabriel (1960), spoluzakladatel výtvarné skupiny
Tvrdohlaví, vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, jeden z
nejvýraznějších současných českých sochařů vytvořil řadu soch
šelem či mýtických bytostí pro veřejný prostor. Výstava bude
prezentovat také aktuální tvorbu ovlivněnou novými technologiemi, díky kterým vznikají mimořádně působivé objekty z vrstvené
nerezové oceli.
(potrvá do 8.9.2019)
STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným
dílem vztahující se k danému roku (narozením, úmrtím autora,
vročením, ap.) Nová stálá expozice nabízí nečekané umělecké
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených.
Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy
Vary.
DALŠÍ AKCE
9. 6.
15.00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k
výstavě Otakara Slavíka
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne
interaktivní prohlídku obrazů Otakara Slavíka a následné jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.
13. 6.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Otakara
Slavíka
Výstavou maleb Otakara Slavíka provedou autoři výstavní
koncepce Duňa Slavíková a Jan Samec, na autora zavzpomíná i
Zdenka Čepeláková, kurátorka výstavy pořádané v roce 1969.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606
928 844; www.becherovavila.cz

VÝSTAVY
do 28. 7. Nejen Broučci arch. Zdeňka Podhůrského
Prezentace loutek, návrhů, originálů kreseb a dokumentace z
tvorby význačného českého výtvarníka a loutkáře arch. Zdeňka
Podhůrského, jehož jméno je spojeno především s večerníčky
podle Karafiátových Broučků z roku 1967. Výstava představí
přes 200 barevných originálních kreseb a více než 200 loutek z
dalších večerníčků, kalendářů, světových výstav či reklam.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
11. 6.
16.00 Keramická dílna: Marioneta na kolečkách
Tvarováním keramické hlíny vznikne netradiční loutka na kolečkách, která může sloužit i jako stojánek na knihu.
13. 6.
10.30 Dílna pro nejmenší – Přání ke Dni otců
Náplní dílny pro nejmenší je téma rodiny a tvorba přání pro
tatínky.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111
nebo 734 788 029.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.
VÝSTAVY
4. 6.
17.00 Vernisáž: Karlovarští výtvarníci
Potrvá do 18. 6.
19. - 30. 6.
Prodejní výstava uměleckých děl
českých výtvarníků

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
4. 6. - 31. 7.
František Janula: Enchanté
(vernisáž 4. 6., 17.00)
Český malíř František Janula, žák Josefa Kaplického, patří
k významným osobnostem moderního evropského malířství.
Vnímaný je jako malíř francouzský, protože od roku 1969 žije
trvale v Paříži.
Ve svém uměleckém vývoji dospěl od realistické malby k čisté
abstrakci, zcela svébytné a nezaměnitelné. Jeho práce jsou
natolik originální, že se vymykají jakémukoliv typickému zařazení.
František Janula ve své tvorbě kombinuje a střídá nejrůznější
techniky, postupy a povrchy, výsledkem je originální experiment
na pomezí obrazu, kresby, grafiky či objektu.
6. 6.
18.00 Poezie & Jazz: Jacques Prévert – Jako
zázrakem
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a
hudební skupina Jazz Apetit básně francouzského básníka,
textaře, dramatika a scenáristy Jacquesa Préverta. Sbírka Jako
zázrakem je výborem z díla básníka opěvujícího všechny zázraky
života. Pořadatel výboru a překladatel Adolf Kroupa se pokouší o
syntetický pohled na Prévertovu poezii plnou vzácné smyslnosti,
lidovou a revoluční, která razí nové cesty i po formální stránce.
Ústředním motivem je láska se všemi podobami a obrana člověka
před krutostí a lhostejností.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

VÝSTAVA
do konce září
Obrazy, kresby a litografie malířky
Jindry Husárikové a obrazy její dcery Šárky Cagliero
Mrázové.
KONCERTY
4. 6.
17.00 Koncert žáků ZUŠ ze třídy pana učitele
Miloše Mokrého
5. 6.
19.00 Collegium Vocale Jiřího Štrunce
Večerem se tentokrát KOMORNĚ představí ženský pěvecký sbor
pod uměleckým vedením paní Jarmily Štruncové. Program bude
sestaven z úprav lidových písní, písniček Jaroslava Ježka a
mnoha dalších.
7. 6.
19.00 Duty Free
Skupina pod vedením kapelníka Čendy Jiráska se výhradně
zaměřuje na světové hity z 60 až 90 let.Zrepertoáru např. Rolling
Stones, Pink Floyd, Eric Claptone a dalších. V současné době hraje a zpívá ve složení: Americká. zpěvačka Glendie, bicí a foukací
harmonika Čenda Jirásek, kytara Petr Veselý, doprovodná kytara
Petr Veselý, doprovodná kytara Zdeněk Jandák a baskytara Petr
Čejka.
12. 6.
19.00 Saxofonový recitál Květy Teturové
Koncert světoznámých písní a skladeb představí celosvětově
známá zpěvačka a hráčka na saxofonyajiných dechových nástrojů
Květa Teturová. Hudební spoluprácidoplní ForteBand J.P.Š. v čele
s Pepou Škulavíkem.
13. 6.
17.00 Koncert žáků ZUŠ ze třídymanželů
Fajkusových.
21. 6.
19.00 Večery s Liborem Basselidesem a jeho
hosty
Pokračování cyklu. Libor Basselides známý jako moderátor
Snídaně s Novou, herec ale také spisovatel, bude seznamovat
s některými kapitolami své knížky „Anděli můj, tak mě veď“.
Též se něco dozvíte o ezoterice a na závěr, kdo bude mít zájem
se podívádo budoucnosti. Hostem je spisovatelka povídek Iva
Wolfová, o hudební doprovod se postará Josef Šorfa kytarista a
redaktor publicistiky.
27. 6.
19.00 Besedy s léčitelem Petrem Pawelkou
Pokračování cyklu. Nejen beseda, ale také přednáška tohoto
večera bude zaměřena na téma „Alergie, její příčiny a léčení“.
Večerem opět provází léčitel s 25letou zkušeností Petr Pawelka.

GALERIE SUPERMARKETWC
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
VÝSTAVA
do 21. 6. Cesta SUPŠ
Přijďte s námi zahájit novou výstavní sezónu galerie a podívat se
jak vzniká design porcelánu a jakou cestu musí studenti urazit v
rámci studia. Součástí výstavy je i dílna, kde se na chvíli můžete
stát designérem.
29. 6.
17.00 Hra
Tradiční festivalová výstava z cyklu Design a život. Cyklus
představuje firmy a designéry, jejichž práce a spolupráce přinesla
nové a zajímavé produkty, které se staly běžnou součástí života.
Potrvá do 4. 10.
AKCE
21. 6.
15.00 Zažij podchod jinak!
Máme pro vás jako každý rok připravený zajímavý program dílny, tvoření, žonglování a další. Součástí akce bude prodejní
dětský DESIGN MARKET, kde budou děti prezentovat svou tvorbu.
PORCELÁNOVÉ DÍLNY
Pokreslete, pomalujte a vybarvěte si rodinné hrnky na čaj, kávu,
šťávu nebo jako malý květináček. Vyzkoušíte si různé techniky.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY
do 16. 6. Poohří za časů lovců a sběračů
Výstava seznamuje veřejnost s opomíjeným světem paleolitických
a mezolitických lovců a sběračů. Prudce se rozvíjející oblast
archeologického zájmu v posledních letech má řadu nových
poznatků a objevů, které jsou zde prezentovány expoziční formou.
Z nejvýznamnějších lokalit výstava představuje například Karlovy
Vary - Tašovice nebo okolí přehrady Skalka na Chebsku.
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• KULTURNÍ SERVIS
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem Cheb, ÚOP NPÚ v
Lokti a s předním odborníkem na štípanou kamennou industrii
Mgr. Janem Eignerem z Národního muzea v Praze.
26. 6. - 1. 9.
Filmové plakáty 1931 – 1948
(vernisáž 26. 6., 17.00)
Výstava představuje výběr filmových plakátů z bohatých sbírek
Muzea hlavního města Prahy. Návštěvníci se mohou seznámit s
unikátní plakátovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšířila po
vzniku zvukového filmu na počátku 30. let 20. století. Charakteristickou je pro tyto plakáty skladba více obrazů či postav doplněná
velkými plochami výrazných barev. Kvůli svému grafickému
ztvárnění nebyly tyto dobové filmové plakáty nikdy plnohodnotně
přijaty odbornou veřejností, takže jejich kouzlo a naivitu v nich
nalézáme teprve nyní. Časovým vymezením výstavy jsou léta
1931–1948, tj. počátek zvukového filmu a dokončení úplného
zestátnění československé kinematografie v roce 1948.
DALŠÍ AKCE
2. 6.
13.00 - 17.00 soutěže a dílny: Pravěké hrátky v
muzeu
Ke Dni dětí připravilo muzeum akci, při níž se účastníci v rámci
výstavy Poohří za časů lovců a sběračů přenesou do minulosti.
Děti i rodiče si budou moci vyzkoušet při hrách a soutěžích
pravěké nástroje a zbraně i práci archeologů a v pravěké dílničce
si vyrobit šperky a přívěsky.
7. 6.
21.00 - 24.00 přírodovědná exkurze: Lov nočního hmyzu na světlo
Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského muzea a Petr Janšta z
Přírodovědecké fakulty UK Praha budou průvodci exkurze spojené
s ukázkami rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a
zajímavostmi o jeho životě. Krátký přesun od místa srazu k místu
odchytu vede nenáročným terénem vhodným i pro handicapované a kočárky. Vhodná je skládací stolička nebo jiná podložka na
sezení, fotoaparát a případně něco proti dešti. V případě trvalého
deště se akce nekoná.
Sraz v 21 hodin ve Valči v zámeckém parku (50°10‘30“N,
13°15‘3“E).
8. 6.
Květy Ohře z raftu
Celodenní přírodovědná exkurze má za cíl ověření tvrzení vodního
botanika Jaroslava Rydla, že Ohře je „nejzakytkovanější českou
řekou“. Ověřit si to lze pouze prakticky v meandrech či ve slepých
ramenech horního toku Ohře s typickou vodní vegetací. Ve vodě
a v jejím okolí žije také mnoho zajímavých zvířat, i na ty tentokrát
dojde. Průvodci budou přírodovědci Petr Uhlík a Jaroslav Michálek ze sokolovského muzea, Jan Matějů z karlovarského muzea a
Jiří Brabec z chebského muzea.
Pouze pro plavce! Kapacita exkurze je omezena.
Podrobné informace budou zaslány pouze přihlášeným, hlásit se
lze na mailové adrese jiri.brabec@muzeumcheb.cz nejpozději
do 5. června. Sraz účastníků je v 9.45 v Nebanicích u mostu
přes Ohři.
2. polovina června* přírodovědná exkurze: Za sysly na
golf
Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením
přírodovědce Jana Matějů je spojená s pozorováním syslů,
povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka odchycených
syslů. Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je
nenáročná a vhodná i pro handicapované a kočárky.
Sraz v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort (50°12‘49“N,
12°55‘47“E).
*termín a čas budou upřesněny na www.kvmuz.cz
22. 6.
14.00 - 17.00 přírodovědná exkurze: Kostel sv.
Mikuláše pod Krudumem a jeho tajemná minulost
Archeolog Jiří Klsák přiblíží historii kostela, jeho archeologický
výzkum, rekonstrukci i historickéh zajímavosti z blízkého okolí od
středověku až po současnost. Vycházka z obce Hrušková povede
po staré obchodní stezce ke zřícenině středověkého kostela sv.
Mikuláše na rozcestí pod vrchem Krudum. Délka vycházky je cca
5 kilometrů. Sraz účastníků je ve 14 hodin na parkovišti u Sportcentra v Hruškové na Sokolovsku (50°9‘19“N, 12°42‘40“E).
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla,
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby,
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Expozice ve druhém patře 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 pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků –
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí,
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kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet
vlastníma rukama.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

tury a letní pohody.
9.00 - 10.00
A. A. Milne: Medvídek PÚ
10.00 - 11.00
Chris Pristley: Hrůzostrašné příběhy
11.00 - 12.00
Sue Townsend: The secret diary of Adrian
Mole (čtení v angličtině)
12.00 - 14.00
Přestávka
14.15 - 15.00
J. Klapka Jerome: Tři muži ve člunu
15.00 - 16.00
Ema Donaghue: Pokoj
16.00 - 17.00
Oscar Wilde: Zločin lorda Sevilla
17.00
Čaj o páté
18.00 - 19.00
Roald Dahl
19.00 - 20.00
Agatha Christie
20.00
Překvapení „Nebeská knihovna“

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

VÝSTAVY
Hala Dvory
4. 6. – 20. 6.
Putování školním rokem
Výstava prací 1. MŠ Karlovy Vary.

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

A-klub
3. 5. – 30. 6.
Mobilní fotografie #fotitmuzekazdy
Výstava fotografií studenta Jakuba Mahra pořízené mobilním
telefonem.
Vernisáž 3. 5. 2019 od 17.00 hodin.

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

PŘEDNÁŠKY
A-klub
12. 6.
17.30 Zrození ženy
Podtitul: Cesta ke kořenům bohyně v nás.
Jaké to je být ženou? Můžu si dovolit být ženou v dnešní
„mužsky“ zaměřené době? Jak hluboko sahají kořeny naší vnitřní
Bohyně? A je těžké se s nimi spojit? Na tyto a spousty jiných
otázek budeme společně hledat odpovědi. Přijďte se ponořit do
podstaty ženské esence s Monikou Rozárkou Mikešovou.

3. – 28. 6. Buďme krásné i praktické
Výstava z kreativního světa šperkařky Zuzany Vistrové a švadlenky bezobalových výrobků Jiřiny Benešové
4. 6.
17.00 Stephen King: Prodlužování času
Scénické čtení Petry Richter Kohutové a Vladimíra Kalného z
knihy mistra napětí Stephena Kinga.
11. 6.
17.00 Národní parky západu USA
Cestopisná přednáška Magdaleny Radostové s projekcí autorských fotografií v půjčovně MěKV, 1. patro.
13. 6.
17.00 Promítání v knihovně: Putinovy hry
Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována.
Kdo je ale skutečným vítězem a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní
projekt ruského prezidenta Vladimira Putina.
21. 6.
10.00 Den umění a literatury: Zažij podchod
jinak!
Literárně-výtvarné dopoledne s Městskou knihovnou KV a Galerií
Supermarket WC. V podchodu u Galerie Supermarket WC a
okolí čekají na děti literární hádanky, zábavné hry a výtvarné
workshopy zakončené slavnostním zakopáním knihy k celoroční
akci „Lázně za 100 let?“.
Každé úterý
14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888,
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
PIKNIK S KNIHOU
Okolí knihovny ve Dvorech
14. 6.
9.00 – 22.00 Velká Británie
Místo konání: park vedle knihovny ve Dvorech (v případě špatného počasí se akce uskuteční v prostorách knihovny).
Hlasité čtení pro všechny, kteří mají rádi literaturu a letní pohodu.
Deky s sebou, piknikové koše vítány. Každou hodinu začínáme
číst. Vítáni jsou všichni zájemci o hlasité čtení a milovníci litera-

Kavárna Dvory
6. 5. – 27. 6.
Kumšt v našem okolí
Výstava Klubu přátel fotografie Karlovy Vary.
Vernisáž 6. 5. 2019 od 17.00 hodin.

červen Výstava ročníkových prací
Výstava prací žáků učebních oborů SUPŠ KV.

Pobočka Lidická
26. 6.
18.00 Setkání s filozofií
Přednáška Petra Kašpara na téma „Poezie a filozofická mystika.“
ŽIVOTNÍ STYL
Odd. pro handicapované
12. 6.
Testování IQ
Od 15.30 hodin pro děti 6-8 let
Od 16.00 hodin pro děti 9-13 let
Od 17.00 hodin pro starší 14 let
více informací na www.mensa.cz
LITERÁRNÍ POŘAD
A-klub
5. 6.
17.00 Běla Janoštíková: Autorské čtení
Verše karlovarské básnířky.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
4., 11., 18., 25. 6. 2019 16.00 – 18.00 Relaxujeme při
pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky
z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
7. 6.
18.00 Nejen jazzový podvečer
Připravuje Jan Pelc.
PROMÍTÁNÍ
A-klub
21. 6.
17.00 Ozvěny Ekofilmu
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.
Promítání filmu Medvědi z Kamčatky (dokumentární film Rusko,
režie: Vladislav Grishin a Irina Zhuravleva, 2018, 53 min.). Sedm
měsíců natáčení mláďat medvědů hnědých dalo vzniknout filmu,
který umožňuje ponořit se do krásy divoké přírody a do-jít k
hranici, kterou člověk nesmí překročit.
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
22. 6.
Šachový den

• KULTURNÍ SERVIS
Herní den pro děti a jejich rodiče.
každý čtvrtek
15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
6. 6.
10.00 – 12.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
13. 6.
10.00 – 12.00 Senior v online prostředí
Přednáška Romana Kohouta

na Měsíci, aneb první lidé na jiném kosmickém tělese. Po skončení přednášky pozorování dorůstajícího měsíce před úplňkem.

BOHOSLUŽBY

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350,
e-mail : info@cirkevvary.cz.
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
1. 6.
Žatecko – Rokokový zámek Stebník
8. 6.
Z Bečova za minerálními prameny
15. 6.
Karlovy Vary: KV50 – Karlovarský letní slunovrat: Mezinárodní turistický pochod pro veřejnost
22. 6.
Krušné hory: Z Medníku do Perštejna
29. 6.
Z Božího Daru ke štole Johanes

20. 6.
10.00 – 12.00 Literární klub seniorů
Téma: Zlatý věk (grafická díla přelomu 19. a 20.století), přednáška Boženy Vachudové – kurátorky sbírek Galerie Karlovy Vary.
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás.

STUDIO ŽIVA

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

PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30
Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.
ÚT 19.30 Jin jóga
Hluboce relaxační jóga.
ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga
Opakovací lekce.
1. – 2. 6. Hormonální jógová terapie pro ženy
Víkendový seminář.
7. 6.
18.00 Ochutnávková lekce Mohendžodára
Tantrická jóga pro ženy.
12. 6.
18.00 Tajemství pánevního dna a Ženství jako
dar
Ochutnávková lekce Hormonální jógy.

ÚT 4., 11., 18., 25. 6. 16.00
Hraní společenských
her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
ST 5., 12., 19., 26. 6. 16.00
Lektorka K. Štěpánková.

Divadelní workshop

ST 5., 12., 19., 26. 6. 17.00
Lektorka P. Jungmanová.

Umění prezentace

ST 5., 12., 19., 26. 6. 16.00
Lektorování výtvarných dílen pro děti
Místo konání: Pobočka Lidická. Lektorka Jana Burianová.
ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každý pátek
16.00 Strážce příběhů; Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si
vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Obě hry jsou založené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz,
astro-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny),
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém
klubu a akcích pro děti a mládež
DENNĚ Hvězdy na telefon
Bez nutnosti registrace predem. Od soboty do ctvrtka se registrujte na pozorování. Zavolejte každý den mezi 13.00 a 16.00 na
telefon 357 070 595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné
oblohy největším dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem se provádí kvůli možnosti oboustranné komunikace ohledně
aktuálního počasí.
SO 1. 6.
SO 1. 6.
PÁ 7. 6.
PÁ 7. 6.
SO 8. 6.
SO 8. 6.
SO 15. 6.
SO 15. 6.
PÁ 21. 6.
SO 22. 6.
SO 22. 6.
PÁ 28. 6.
SO 29. 6.
SO 29. 6.

15.00
17.00
21.30
23.00
15.00
17.00
15.00
17.00
23.00
15.00
17.00
23.00
15.00
17.00

Mámo, táto, já chci radioteleskop
Neviditelný vesmír z obýváku
Hvězdářský Večerníček
Na křídlech Labutě a Orla
O nezbedné hvězdičce
Honba za novami a exoplanetami
Mámo, táto, já chci radioteleskop
Neviditelný vesmír z obýváku
Na křídlech Labutě a Orla
O nezbedné hvězdičce
Komety – nositelky neštěstí?
Na křidlech Labutě a Orla
Mámo, táto, já chci radioteleskop
Vesmír v nás

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NA HVĚZDÁRNĚ
PÁ 14. 6. 21.30Cesta na měsíc
Přednáška Jaroslava Maxy. Den, kdy lidská noha zanechala stopu

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

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka - Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 608 300
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
5. 6.
12. 6.
19. 6.
26. 6.

Hrneček na Svatojánský čaj
Větrohra – závěs z korálků a dřívek
Krasohled
Sluneční průsvit

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 Martina Petrová a Jana Lewi. Nabízíme
možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději
v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organizuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel.
774434525.
7. a 21. 6. 9.00

Mestské farmárské trhy

KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, web:
kostelsedlec.cz
9. 6.
19.00 Antonio Vivaldi - Gloria in D dur
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Známé Vivaldiho Gloria pro sóla, sbory, orchestr a varhany je
možno označit vzhledem k jeho popularitě za Čtvero ročních dob
mezi skladatelovými duchovními skladbami.
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Karlovarské komorní collegium, sólisté , sbormistr a dirigent Jan Rezek.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu
kostela.

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).

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
Dětský klub Pathfinder: středa 16:30-18:00
Studium Bible (kniha Exodus na pokračování): 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/
Poradenství pro závislé: tel. 731 195 694
Dluhové poradenství: tel. 776 770 900
Dobročinný sklad pro pěstouny: tel. 607 240 861
Rozhovory nad biblí: čtvrtek v 18.30
Setkání dorostu (2. stupeň ZŠ): pátek v 17.00
Setkání mládeže: pátek v 18.00
BOHOSLUŽBA (i pro děti): neděle 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.

27

• SPORT

Rachik vyhrál půlmaraton v evropském rekordu závodu
7. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, čtvrtý
závod sezony RunCzech oceněný pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletické asociace,
ovládl italský vytrvalec Yassine Rachik v evropském rekordu závodu 1:02:59 a ujal se zároveň
celkového vedení. Nejrychlejší ženou se stala Lilia
Fisikovici z Moldavska (1:12:34), která běžela sólo
závod stylem start cíl. Závod odstartoval rozšířený
druhý ročník velkého projektu EuroHeroes Challenge na podporu evropské vytrvalostní atletiky.
Vítězný pětadvacetiletý Yassine Rachik dokázal
utéct všem soupeřům a v cíli dokonce překonal
loňský evropský nejlepší výkon Romana Romaněnka, který tu také startoval. Rachik získal do
žebříčku závodů v projektu EuroHeroes, věnovaném pouze elitním evropským atletům, 1 110
bodů. Druhé místo obsadil právě ukrajinský běžec
Romaněnko v čase 1:04:38. A třetí doběhl Mykola
Iukhymchuk (1:04:58). "Když jsem viděl, že ostatní
začínají odpadávat, začal jsem věřit ve vítězství.
Jsem rád, že jsem dokázal nasadit dobré tempo,"
prohlásil Rachik.
Lilia Fisikovici získala do celkového pořadí EuroHeroes Challenge 1 129 bodů a pozici by mohla
hájit také v Českých Budějovicích. Za ní přiběhla
druhá Ukrajinka Olha Kotovska (1:14:32). O poslední místo na stupních vítězů zabojovala Viktoria
Kalyuzhna z Ukrajiny (1:14:45). "Chtěla jsem běžet
pod 1 hodinu a 11 minut, ale trať je kopcovitá a
v dané chvíli mi neumožnila lepší čas. V Česku
se cítím jako doma, je tu příjemně a přijedu i do
Budějovic," uvedla vítězka ženského závodu.
Nejlepším Čechem Mattoni 1/2Maratonu Karlovy
Vary se stal Jiří Petr (1:10:28). S více než půlminutovou ztrátou za ním skončil Jan Kohut (1:11:09)
a jako třetí nejlepší tuzemský vytrvalec proběhl
finišem Martin Kučera (1:11:52).
Mezi českými ženami si první příčku vybojovala
zkušená Petra Pastorová (1:21:35) před druhou
další velkou domácí závodnicí Petrou Kamínkovou
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(1:22:24). Bronzovou příčku pro sebe získala Ivana
Sekyrová v čase 1:24:05.
Seriál závodů věnovaných výhradně iniciativě na
podporu evropských závodníků odstartoval úžasnými bitvami a ze skvělých výkonů mají radost
také organizátoři. "Je skvělé, jakým způsobem
jsme začali a jak celý projekt EuroHeroes za svůj
vzali také závodníci, od nichž se můžeme těšit ještě na další skvělé představení v dalších závodech.
Už proto jsme zvědaví, co úžasného přinesou další
tři akce," uvedl ředitel závodů RunCzech Václav
Skřivánek.

Série EuroHeroes Challenge pokračuje 1. června
druhým závodem Mattoni 1/2Maraton České
Budějovice. Běžci se utkají o třetí porci bodů
15. června na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc a
pouť malým "vytrvaleckým mistrovstvím Evropy"
zakončí 21. září na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad
Labem.
Hlavního závodu se dohromady účastnilo na 4
tisíce běžců. Součástí Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary byl také odpolední nesoutěžní dm rodinný
běh, který byl zcela naplněný a zúčastnilo se jej 3
tisíce dětí a dospělých.
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www.hrajunakytaru.cz
tel.: 777 940 555 www.softwarovaskola.cz

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

Jeho předlouhá historie se začala psát na počátku 12. století, když jeho dějiny jsou mj. spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to
jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na území
ČR. V jeho komnatách opakovaně pobýval již zmíněný císař Friedrich Barbarossa, který ve městě pořádal říšské sněmy. Jeho komnaty hostily i další velké panovníky – např. otce vlasti
Karla IV. a krále Jiřího z Poděbrad. Dne 25. 2. 1634, v době třicetileté války, se stal místem poslední večeře souputníků Albrechta z Valdštejna, kteří zde byli zavražděni. Zároveň byl častým terčem dobyvačných armád. Dobývali ho husité, schovaní za vozovou hradbou, mohutné prakové koule na něj pálili Švédové a v první polovině 18. století ho ve válce s nezdolnou
českou panovnicí Marií Terezií plenily legie francouzského krále Ludvíka XV.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

• INZERCE

Vzděláváme každého, kdo má chuť učit se a zkoumat nové věci
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, je vzdělávací a výchovnou institucí s mnohaletou tradicí. Nabízí služby speciálně pedagogického centra. Poskytuje vzdělávání a zájmové činnosti dětem a žákům
i se speciálními vzdělávacími potřebami, v budovách škol: Vančurova 83/2,
360 17 Karlovy Vary – Stará Role a Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary.
Organizaci zřizuje Karlovarský kraj. Více informací je www.specskoly.cz.
Škola rozšířila nabídku oborů vzdělání:
• přípravná třída základní školy - pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (nově i pro děti bez odkladu povinné
školní docházky);
• přípravný stupeň základní školy speciální - pro děti se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami
nebo s autismem (dítě může nastoupit ve školním roce, kdy dosáhne 5 let,
vzdělávání trvá nejvýše 3 školní roky);
• základní škola - je vhodná pro žáky bez zdravotního postižení nebo se
zdravotním postižením (individuální přístup pedagogů a snížený počet
žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při vzdělávání), nově vzdělává
žáky s více vadami včetně sluchového postižení;
• praktická škola dvouletá – střední škola - obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním
postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

Škola přijme kvalifikované pedagogické pracovníky:
• 2 učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy - jednoho/jednu s aprobací:
Matematika, Fyzika;
• speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra (tyflopeda)
zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením,
předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie.
Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou, na tel. čísle 608 867 999.

NOVOSTAVBA
PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403
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Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Navštivte naše pobočky v Karlových Varech:
FOKUS optik a.s., Chebská 370/81a, 360 05
FOKUS optik a.s.,T. G. Masaryka 5, 360 01

