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FESTIVAL SE BLÍŽÍ.
MUZEUM PŘEDSTAVUJE
FILMOVÉ PLAKÁTY
Z LET 1931 - 1948

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

zakázka č. 2019041

zakázka č. 2019047

zakázka č. 2019045

zakázka č. 2019049

Jenišov, Ke Sklípku

Horní Slavkov, Smetanova

Bohatice, Boční

Drahovice, Vítězná

Stavební pozemek
cena: 1.760 Kč/m²

Rodinný dům 4+2
cena: 2.100.000,-Kč

Byt 4+1
cena: 2.999.000,-Kč

Byt 1+1 NÁJEM
cena: 10.000,-Kč/měsíc

Krásný rovinatý pozemek v klidné
slepé ulici, Částečně oplocen,
kompletní inženýrské sítě: voda,
kanalizace, elektřina, plyn.
Plocha 961 m²

Dvougenerační RD, užívaný k rekreaci.
Částečná rekonstrukce, novém
rozvody elektro, nový bojler. Plocha
pro parkování. UP 106 m², pozemek
1.890 m2. PENB: G

Atraktivní mezonet, výborná údržba,
dřevostavba. Výhled do zeleně,
dobrá dostupnost. 2 parkovací
místa, podíl na zahradě. Možnost
koupě garáže. UP 102 m², PENB: G

Pronájem zařízeného bytu, nábytek,
TV, vysavač. Parkování před
domem, centrální plynové vytápění,
společná komora. Cena včetně
energií. UP 40 m², PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

zakázka č. 2019040

Drahovice, Vrchlického

Komerční objekt
cena: 9.800.000,-Kč

Vila 6 + 2
cena: 11.900.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 2.450.000,-Kč

Komerční objekt uprostřed sídliště,
skeletová konstrukce se širokou
možností využití. Dálkové vytápění,
polovina přízemí ihned k pronájmu.
UP 848 m², PENB: D

Vila vhodná na penzion, rodinné
či reprezentativní bydlení. Citlivá
rekonstrukce, kachlová kamna,
dvougaráž, sauna, UP 430 m²,
pozemek 3.146 m². PENB: C úsporná

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. PENB: D.

Makléř: Jiří Brož

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2019015

Sadov, Lesov
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zakázka č. 2019003

Stará Role, Truhlářská
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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.
Městská policie Karlovy Vary, operační středisko:
353 153 911

01 POSTAVAMI NA TITULNÍ STRANĚ
jsou (zleva) Lukáš Svoboda a Jan Nedvěd, oba historici Muzea Karlovy Vary, které 26. června zahajuje
výstavu Filmové plakáty 1931 – 1948. Spoluorganizátorem výstavy je Barrandov studio, autorem výstavy
je Jindřich Čeladín a kurátorkou výstavy Lenka
Zubačová, ředitelka muzea.
05 V RYTMU FILMOVÉHO FESTIVALU
Město a kraj se společně představí na Mezinárodním
filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve středu 3. července
si užijete zábavu „V rytmu filmového festivalu“.
Vrcholem akce bude koncert Miro Žbirky s Karlovarským symfonickým orchestrem na Mlýnské kolonádě.
08 S DPKV ZA NÁKUPY I ZÁBAVOU
Dopravní podnik Karlovy Vary zatraktivnil nabídku
svých služeb. V letošním roce začal pořádat tematické zájezdy určené především rodinám s dětmi. Výlety
jsou primárně zacíleny na zábavní parky, ZOO a další
rodinné vyžití.
10 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Jedním z posledních nejvýznamnějších projevů
doznívajícího historismu ve 20. století v Karlových
Varech jsou Alžbětiny lázně. Jaká je však budoucnost

Lázní V? Možnosti jsou, všechny mají svá úskalí, tím
spojujícím jsou finance.
12 FILM A ARCHITEKTURA
Film a architektura se od samotného vzniku prvních
filmů vzájemně doprovází. Kromě toho, že existuje
mnoho zajímavých dokumentů o architektuře, je
architektura součástí jakéhokoli jiného filmu, kterému
dokresluje danou atmosféru a dobu, ve které se děj
odehrává.
22 KSO NA KOLONÁDĚ
Začíná období kolonádních koncertů, které patří
neodmyslitelně ke koloritu lázeňského města.
Budou to koncerty symfonické, vystoupení komorních
souborů či koncerty hostujících těles. Několik koncertů s operním a operetním repertoárem se odehraje
ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem
Antonína Dvořáka.
28 DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ SLAVÍ 120 LET
Letošní dostihová sezona v Karlových Varech se nese
ve znamení oslav 120. výročí zahájení dostihových
aktivit v lázeňském městě. Dostihový den k velkému
výročí se na druhém nejstarším českém závodišti
koná 30. června.
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• STALO SE / STANE SE
ŠEK PRO SLUNÍČKO
Starý textil opět pomohl Sluníčku. Za projekt KlokTex.
cz předala i letos Pavlína Klementová ředitelce
dětské SOS vesničky v Doubí Dominice Lamperové
finanční podporu ve výši 48 600 korun. Jde o částku
odpovídající pronájmu prostor pro kontejnery na
recyklaci textilu, které se město Karlovy Vary tradičně
vzdává ve prospěch dětí v Doubí. Magistrát města
při slavnostním předání šeku zastoupila pracovnice
odboru technického Kamila Brožíčková.

MODERNIZACE HORNÍHO NÁDRAŽÍ JE DOKONČENÁ

TV ZÁPAD ZVYŠUJE POKRYTÍ V POZEMNÍM
VYSÍLÁNÍ
TV Západ výrazně zvýšila pokrytí v pozemním
digitálním vysílání. Od začátku června je program
regionalnitelevize.cz šířen prostřednictvím Regionální
sítě 7 a Přechodové sítě 13. Aktuálně tak terestrickým
signálem pokrývá téměř celé území ČR. Program
regionalnitelevize.cz je tak možné přijímat ve starším
standardu DVB-T i v novém systému DVB-T2. I nadále
je program regionalnitelevize.cz zařazen v satelitním
vysílání (Skylink), které pokrývá celou Evropu.

Správa železniční dopravní cesty dokončila modernizaci staniční části Horního nádraží v Karlových Varech.
Po nové budově z roku 2017 byla zrekonstruována
nástupiště, podchod, výtahy i kolejiště. Na prvním nástupišti vyniká část historického litinového přístřešku
z konce 19. století. V plném proudu je nyní investiční
akce města, díky které dostane novou podobu celý
prostor před nádražím. Tato část rekonstrukce bude
hotová do konce prázdnin. Přístup k výpravní budově
je zachován vyznačenými koridory.

ZUŠ OPEN ZAHÁJILA MAGDALENA KOŽENÁ
Celorepublikový happening ZUŠ Open, který prezentuje talent a práci žáků a pedagogů základních uměleckých škol, odstartovala na karlovarské Mlýnské
kolonádě světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená.
S dětskými sbory a hudebníky ze ZUŠek z celého
kraje si zazpívala společnou píseň. Vrcholem akce se
stal společný koncert dětí s Karlovarským symfonickým orchestrem.

NÁVŠTĚVA Z BERNKASTELU
Na svou tradiční návštěvu Karlových Varů se v červnu
opět vydali členové partnerského spolku z německého
města Bernkastel-Kues. Hosté si prošli celé lázeňské
město a někteří se vydali také na nově zrekonstruovanou Goethovu vyhlídku. Společně navštívili také
koncert v městském divadle a povečeřeli v jedné
z karlovarských restaurací. Obyvatelé našeho partnerského města si odvezli spoustu krásných zážitků a již
se těší na další návštěvu.

KARNEVALOVÉ DIVADELNÍ TOULKY

ZVONKOHRA? UŽ JEN O VÍKENDECH
Zvonkohra na Staré louce bude v provozu jen o víkendech. Hrací prvek na promenádě bude fungovat přes
letní sezónu vždy od pátku do neděle zhruba mezi 10.
a 20. hodinou. V provozu přitom bude pouze zařízení
v blízkosti Divadelní lávky, druhá zvonkohra na Staré
louce zůstane uzavřená.

12. ročník Karlovarského Karnevalu se představil návštěvníkům v novém modelu pod názvem Karnevalové
divadelní toulky. Novinkou bylo také propojení Karnevalu s dvěma dalšími akcemi: Food festivalem a projektem ZUŠ open. Tradiční karnevalový průvod městem
odstartoval v sobotu 1. června ze třídy T.G.Masaryka,
divadelní zastávky umístili pořadatelé před hlavní poštu
a hotel Thermal. Král Karnevalu vzešel ve známost na
Mlýnské kolonádě.

LANOVÉ CENTRUM V PRÁZDNINOVÉM PROVOZU
Lanové centrum Sv. Linhart najíždí na prázdninový
provoz. V červenci a srpnu bude otevřené každý den
od 12.00 do 19.00 hodin. V případě nepříznivého
počasí se ale areál neotevírá. Doporučujeme sledovat
facebookový profil centra, kde najdete aktuální informace o případném omezení otevírací doby. Instruktoři
lanového parku prosí návštěvníky, aby měli připravenou odpovídající hotovost pro platbu vstupného. Měnit
si pak velké bankovky zrovna v lese, to je zkouška pro
odvážlivce.
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VŘÍDLO MÁ NOVOU AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Instalací nové akumulační nádrže na 50 kubíků
termální vody začala další etapa opravy technologie
Vřídla. Původní rozvody v podzemí se přepojí, aby
se dala odstranit a postupně opravit podlaha pod
původním výtryskem Vřídla. Oprava má skončit na
jaře příštího roku.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Křišťálový globus převezme
Julianne Mooreová, držitelka Oscara
Karlovarský festival v rámci 54. ročníku představí
herečku Julianne Moore a scenáristu a režiséra
Barta Freundlicha uvedením jejich nejnovějšího
snímku Po svatbě (2019), který měl premiéru na
festivalu Sundance. Držitelka Oscara Julianne Mooreová převezme Křišťálový globus za mimořádný
umělecký přínos světové kinematografii.
Julianne Moore a Bart Freundlich jsou příkladem
uměleckého spojení dvou výrazných osobností.
Jejich osobní i filmové partnerství se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů (The Myth of Fingerprints,
1997), který byl Freundlichovým režijním debutem
a od té doby se Julianne Moore pravidelně objevuje
v manželových filmech. S Billym Crudupem si
zahráli ve filmu Světoběžník (World Traveler, 2001)

V rytmu
filmového
festivalu
Město a kraj se společně představí na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve středu 3.
července si obyvatelé i návštěvníci města mohou
užít zábavu „V rytmu filmového festivalu“. Odpoledne můžete zajít do Dvořákových sadů, kde se mimo
jiné představí úspěšná kapela Mirai. Vrcholem akce
bude společný koncert Miro Žbirky s Karlovarským
symfonickým orchestrem na Mlýnské kolonádě.
Populární „Meky“, jedna z nejvýznamnějších
postav slovenské i české hudební scény letos slaví

dvojici, jejíž setkání provázejí zvláštní okolnosti,
s Davidem Duchovnym vytvořila pár zase v komediálním dramatu Nevěřte mužům (Trust the Man,
2005). V dramatu Po svatbě, o setkání, které odhalí
skrytá tajemství, Julianne Moore hraje nejen hlavní
roli, ale podílela se na něm i jako producentka.
Na Oscara byla Julianne Moore nominována
celkem pětkrát a pátou nominaci za roli ženy trpící
Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já
(Still Alice, 2014) proměnila v zisk prestižní ceny. Je
také držitelkou tří Zlatých Glóbů - za Prostřihy, za
roli aljašské guvernérky Sarah Palinové v televizním
filmu Prezidentské volby (Game Change, 2012),
za hlavní roli v dramatu Pořád jsem to já a šesti
dalších nominací na tuto cenu.

40 let sólové kariéry. Ve festivalových Karlových
Varech zazpívá za doprovodu KSO a pod taktovkou
dirigenta Adriana Kokoše nejen své nejznámější
skladby v symfonických úpravách v aranžmá
Martina Hyblera. Chybět nebudou například Balada
o poľných vtákoch, Atlantída, Len s ňou, Co bolí, to
přebolí. Zazní ale také skladby The Beatles, rovněž
v aranžmá pro symfonický orchestr. První koncert
Mira Žbirky se symfonickým orchestrem se konal
v Obecním domě roku 2009, na podzim 2011
doprovázelo vydání desky Symphonic Album mimořádně úspěšné Symphonic Tour, které bylo mnoho
měsíců dopředu vyprodané a vyvrcholilo koncertem
ve Státní opeře v Praze. S tímto programem také
vystoupil Miro Žbirka na festivalu České doteky
hudby a v loňském roce na festivale klasické hudby
Petra Dvorského v Jaroměřicích. Ohlasy na tyto
koncerty dávají tušit, že ten karlovarský, ve středu
3. července od 21 hodin na Mlýnské kolonádě,
bude jistě mimořádným hudebním zážitkem. Vstup
je zdarma.
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Kremační pec je konečně opravená
Po téměř dvou letech se pec karlovarského krematoria opět vrací do provozu. Vyhořela při havárii
na konci srpna 2017. Její oprava začala letos 4.
března a podle smlouvy měla být dokončena 17.
června, zhotoviteli se ale podařilo opravy dokončit
ještě před termínem. Radní Martin Dušek jako
zástupce města převzal dokončené dílo 12. června
od Jiřího Bezděka ze zhotovitelské zhotovitelské
firmy PKI-Teplotechna Brno spol. s r.o. za přítom-

nosti provozovatelky karlovarského krematoria
Ireny Fořtové. Celková cena opravy činila 5,96 milionu korun bez DPH, částkou 3,5 milionu přispěl
městu i Karlovarský kraj. Zhotovitel podle smlouvy
poskytuje záruku na opravenou pec v trvání pěti
let a garantuje provedení dvanácti tisíc pohřbů
žehem při dodržení předepsaných provozních
podmínek. Mezi ty patří například i maximální
hmotnost rakve s ostatky, která nesmí překročit

Problémy města? Nejvíc
hlasů má hotel a bazén

180 kilogramů. Proto byla do krematoria pořízena
i provozní váha. V době, kdy byla kremační pec
mimo provoz, nabízelo karlovarské krematorium stále možnost obřadů, jen s tím, že ostatky
zesnulých byly k žehu převáženy jinam, obvykle
do krematoria Vysočanské zahrady v Hrušovanech
nedaleko Chomutova. To už teď není potřeba,
karlovarské krematorium nabízí pozůstalým opět
obvyklý kompletní servis.

ANKETA
Distribuce
Karlovarských
radničních listů
Jste spokojení s distribucí Karlovarských
radničních listů? Uvítali byste případná vylepšení? A případně jaká? Dovolujeme si pár
možných úprav nabídnout. Zkuste nad nimi
zapřemýšlet a sdělte nám váš názor na email
posta@mmkv.cz s předmětem DISTRIBUCE
KRL – ANKETA nebo jej v písemné podobě zanechte na infopultu Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21.

1. Líbil by se vám alternativní způsob
distribuce, kdy by krl° byly jednou
měsíčně k dispozici například na stojanech v prostorách obchodních center
nebo na poště?
Karlovaráci vybrali největší problémy města.
Nejvíc hlasů získal hotel a bazén Thermal.
Tradiční anketa vzešla z Fóra města Karlovy Vary.
Při debatě a hlasování účastníků vykrystalizoval
základ pro anketní hlasování. Jednalo se o 16
problémů, jejichž řešení by mělo mít prioritu.
Seznam témat byl prověřen anketou, která
proběhla na webu magistrátu i prostřednictvím
anketních lístků otištěných v našem periodiku.
Z průniku hlasování vzešel žebříček 8P, tedy osmi
největších problémů města Karlovy Vary. Tématy
se nyní budou dle svých gescí a kompetencí

Lázeňské město
bez kouře
Krajská sekce Asociace hotelů a restaurací,
Město Karlovy Vary a společnost Philip Morris
uzavřely trojstranné memorandum o spolupráci
na projektu Karlovy Vary – lázeňské město bez
kouře. Cílem je především prevence, ochrana zdraví a čistota města. Záměr lze pospat
v bodech – Nekuřte. Pokud kouříte, přestaňte.
Pokud nechcete nebo nemůžete přestat, zvažte
zdravější, například elektronické alternativy.
6
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zabývat členové vedení města a příslušné odbory
magistrátu.
8P města Karlovy Vary pro rok 2019
1. Hotel a bazén Thermal
2. Vysoká škola v KV včetně ubytování
3. Budoucí podoba Vřídelní kolonády
4. – 5. Dopravní terminál
4. – 5. Letní kino
6. Náplavka – nábřeží Ohře
7. Veřejná prostranství – odpočinkový prostor
8. Neudržované objekty + brownfieldy

2. Byli byste ochotni se přihlásit (elektronicky nebo písemně) jako odběratel
krl°, kdyby i nadále zůstala jejich
distribuce zdarma?
3. Přivítali byste možnost odebírat krl°
elektronicky (jako newsletter s obsahem aktuálního čísla a odkazujícím na
plný text ke čtení na internetu)?
4. Byli byste ochotni si případně krl°
kupovat v novinových stáncích nebo
trafikách za symbolický poplatek
(například 5 Kč)?
5. Uvítali byste v krl° autorské zpravodajství (reportáže z pořádaných kulturních
i jiných akcí, informace o tom, co se ve
městě chystá nebo koná, atd.)?
Děkujeme předem za váš názor.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Chceme čisté město

Uklidili, co jiní natropili. Svou práci zdokumentovali a vymysleli zajímavou prezentaci. Teď se radují ze
zasloužené odměny určené pro nejlepší účastníky
fotograficko-dokumentační soutěže Chceme čisté
město. Tu tradičně vyhlašuje město v dubnu v rámci ekologické kampaně Den Země. Do letošního
10. ročníku se zapojilo 13 týmů. Jejich úkolem bylo
zvolit si libovolnou lokalitu na území města, zbavit ji
nepořádku, úklid co nejlépe a originálně zdokumentovat a vytvořit zajímavou prezentaci. Soutěž byla
vypsána pro čtyři kategorie – mateřské, základní
a střední školy a dobrovolníky. Autory nejlepších
prezentací ocenil radní města pro oblast čistoty

Martin Dušek. Vítězný týmy si rozdělily vypsané
finanční prémie ve výši 5 tisíc korun za 1. místo, 3
tisíce za 2. místo a 2 tisíce korun za 3. místo.
Vítězové jednotlivých kategorií
Mateřské školy: 1. místo: MŠ Mládežnická, 2.
místo: MŠ Krymská, 3. místo: MŠ Fibichova 5, 360
17 Karlovy Vary
Základní školy: 1. místo: ZŠ Konečná, 2. místo: ZŠ
Truhlářská 19, 3. místo: ZŠ J. A. Komenského
Střední školy: 1. místo: Střední škola stravování
a služeb Karlovy Vary, 2. místo: Střední zdravotnická
škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy
Vary
Nepodnikající právnické osoby: 1. místo: Spolek
na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci, 2. místo:
KLUB PATHFINDER, oddíl 13 pramenů

Svážet bioodpad
v Doubí se bude
v úterý
Změna ve svozu bioodpadu v Doubí. Vývoz
hnědých popelnic a kontejnerů na bioodpad
bude v této čtvrti města nově probíhat vždy
v úterý od šesté hodiny ranní. Upozorňujeme
zejména ty obyvatele Doubí, kteří nádoby
uchovávají na nedostupných místech, aby
je pro svozovou společnost připravovali
včas. V jiných čtvrtích k žádným změnám
v harmonogramu nedochází.
Týdenní harmonogram svozu bioodpadu
z domácností a zahrad:
Pondělí: Stará Role + Zlatý kopeček, Počerny,
Rosnice
Úterý: Bohatice, Doubí, Dvory, Rybáře
Středa: Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek: Sedlec, Tašovice
Vývoz probíhá v ranních a dopoledních
hodinách.

S objemným či nebezpečným odpadem pomohou také ve Dvorech
Nevíte kam s objemným nebo nebezpečným
odpadem? Na sběrný dvůr, například na ten ve
čtvrti Dvory. Najdete ho v ulici 1. máje v areálu
fotbalového hřiště. Tento sběrný dvůr disponuje
velkým prostorem a zejména komfortní příjezdovou
komunikací. Je tedy ideálním místem pro odložení
starého koberce, vysloužilého boileru, sjetých pneumatik, nespotřebovaných barev a jiného odpadu.
Pro obyvatele města je tato služba zdarma.
Na sběrný dvůr po předložení občanského průkazu je možné odevzdat:

• bojlery, lepidla, barvy, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, postřiky, olověné akumulátory, pneumatiky (max. 5 ks), olejové filtry, brzdné kapaliny,
znečištěné tkaniny, motorový (převodový) olej,
jedlý olej (z fritéz apod.), vyřazený (rozložený)
nábytek a jeho části, koberce, lina, podlahové
krytiny.
• dále je možné zdarma odložit papír, plast, sklo,
kovový odpad
Sběrný dvůr není určen pro odkládání:
• střešní krytiny, oken, bytových jader (odpad vzni-

kající při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod.)
V rámci zpětného odběru bez nutnosti předložení
občanského průkazu a omezení množství je
možno odložit:
• televize, monitory, PC, tiskárny, kopírky, pračky,
sporáky, vyřazené chladničky, zářivky, alkalické
baterie, drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka,
mobilní telefon, elektronické hračky apod.).
Podmínkou je kompletnost zařízení. Pokud není
zařízení kompletní, je potřeba předložit OP s trvalým bydlištěm v Karlových Varech.

Rozpis blokového čištění:
8.7. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od
křižovatky s ul. 5. května na konec ulice), 5. května
(část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
9.7. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny,
Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará
Kysibelská, Úvalská
10.7. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská,
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
11.7. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské,
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá
12.7. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská,
Severní, Konečná
15.7. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V.
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
16.7. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,

17.7.

18.7.
19.7.
22.7.

23.7.

Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská,
Krymská
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně
příjezdové komunikace, Moskevská u bývalého
plicního oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT
včetně příjezdové komunikace
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého,
Fričova, Kamenického
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská, Kollárova
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová, Východní – směr k Dallasu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část

24.7. 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
25.7. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
26.7. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,
Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená,
Dalovická, Táborská, Příkopní
29.7. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova,
Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, Mlýnská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
30.7. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k okružní
OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK
u TESCA)
31.7. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
7

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Za nákupy i zábavou. Dopravní
podnik nabízí také tematické zájezdy

Dopravní podnik Karlovy Vary zatraktivnil
nabídku svých služeb. V letošním roce začal
pořádat tematické zájezdy určené především
rodinám s dětmi. Během prvních měsíců
zaznamenala městská společnost řadu pozitivních reakcí účastníků zájezdů, proto jejich
nabídku rozšiřuje o nové destinace. Výlety
jsou primárně zacíleny na zábavní parky,
ZOO a další rodinné vyžití. Zajímavé destinace vyhledává DPKV především v Německu
a v Čechách.
Na tyto zájezdy vypravuje nejnovější moderní autobus s profesionálním řidičem a také
delegátkou, která se stará o pohodlí cestujících
a na místě pomůže s organizací a různorodými
potřebami účastníků zájezdů.
Dopravní podnik klade důraz na bezpečnost
a komfort cestujících, což splňuje nový zájezdový autobus značky MAN Lion’s Coach, který
společnost pořídila v květnu v rámci pokračující
obnovy vozového parku.
Kdo jednou vstoupil do nového zájezdového
autobusu MAN Lion’s Coach, již ví, že dovolená
8
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zde začíná už při samotném nástupu. Busu
vévodí příjemné moderní prostředí, jeho interiér
nadchne jak technicky, tak i vizuálně. Vzhled
a výbava jsou elegantní a funkční zároveň. O pohodlí cestujících se starají komfortní ergonomická sedadla a v letních měsících také výkonná
klimatizace. Provedení prostoru pro cestující se
vyznačuje vysoce kvalitními materiály a excelentním dílenským zpracováním. Cestující mají
k dispozici objemné odkládací prostory a servisní sady s lampičkami na čtení, nastavitelnými
ventilátory a reproduktory. Nechybí ani LCD
obrazovky, toaleta, lednička a kávovar.
A kam se v nejbližší době můžete s Dopravním
podnikem Karlovy Vary vypravit? Do norimberské ZOO, zábavnících parků i za nákupy.

Přehled nejbližších zájezdů
17. 7.
20. 7.
3. 8.
17. 8.
31. 8.
31. 8.

Norimberk ZOO s delfináriem
Zábavní park FreizeitPark Plohn
Drážďany – centrum města a nákupy
Zábavní park Belantis u Lipska
Playmobil Park Norimberk
Norimberk ZOO s delfináriem

Aktuální přehled o zájezdech získáte na webových stránkách DPKV www.dpkv.cz, kde si také
můžete zaregistrovat zasílání aktuální nabídky
výletů. Společnost najdete také na Facebooku
(dpkvas).

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Stavbou roku je Lávka
přes Horní nádraží

HLEDÁME NOVÉ ČLENY
do výjezdové jednotky
požární ochrany města
v Tašovicích
Očekáváme fyzickou a zdravotní
zdatnost, časovou flexibilitu a chuť
pomáhat občanům v krizových situacích.
Nabízíme získání odborných znalostí,
zajímavou a prospěšnou činnost,
spolupracující a přátelský kolektiv.
Kontakt:
Marcel Giertl, tel. 770 184 469

V soutěži Stavby Karlovarského kraje 2019
zabodovala Lávka přes Horní nádraží. Tento projekt
města obsadil 1. místo v hodnocení odborné poroty
a získal také Cenu časopisu Stavebnictví.
Stavba lávky, která propojuje novou nádražní odbavovací budovu a přednádražní prostor v Nákladní
ulici se sídlištěm Růžový vrch, začala 6. června
2017 a skončila 15. října 2018. Již dříve získala

také Cenu inženýrské komory 2018.
Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2019 ocenila
také opravu Goethovy vyhlídky v Karlových Varech,
která získala Cenu primátorky města.
Kompletní výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2019 a dalších soutěží konaných v rámci
Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje
2019 najdete na webu stavbykarlovarska.cz.

Sítě na kůrovce
ochrání v lesích
mladší porosty

Anglickou a Mozartovu
ulici spojí jednosměrka
Anglickou ulici v Drahovicích čeká jednosměrné
propojení s Mozartovou ulicí. Výstavba nové komunikace pomůže spolu s dalšími úpravami vyřešit
problematický režim a nedostatek parkovacích
míst v této části města. Na novém dopravním řešení se na společném jednání shodli zástupci vedení
města a magistrátu, všech složek Integrovaného
záchranného systému, městské policie i obyvatel
lokality. Vybraná varianta zklidní dopravu, zlepší
parkování a zajistí bezproblémovou dostupnost
vozidel IZS, svozových společností apod.
Řešení spočívá ve vybudování jednosměrného
propojení z Anglické ulice do Mozartovy. Místní

komunikace v této lokalitě jsou limitovány stávající
zástavbou a zelení, která bude v maximální možné
míře respektována. Parametry proto zůstanou
zachovány, úpravami a změnou dopravního režimu
zde budou vytvořena nová parkovací místa, v Anglické ulici zhruba 30, na konci Mozartovy dalších
11 parkovacích stání. Lokalita se stane obytnou
zónou s předností chodců a rychlostí omezenou na
20 km/hod.
V nadcházejících měsících proběhne administrativní příprava stavby včetně řízení o územním
rozhodnutí. Realizace by mohla začít na podzim
2020, případně na jaře 2021.

Lázeňské lesy posílí boj s kůrovcem, nově
ochrání především mladší porosty. Využije k tomu
speciální nástrahy v podobě insekticidních sítí.
O nutnosti zintenzivnit ochranu lázeňských lesů
svědčí četné suché stromy patrné na první pohled. Jde o následek suchého počasí uplynulých
let a následného přemnožení a intenzivnější
činnosti kůrovce. Desítky sítí budou v lesích
nainstalovány jako doplněk již využívaných dřevěných trojnožek. Oproti těmto nástrahám jsou
sítě šetrnější vůči přírodě a fungují zhruba půl
roku, zatímco na trojnožkách je potřeba postřik
aplikovat opakovaně po několika týdnech. Sítě
představují moderní způsob ochrany. Fungují na
bázi dotykového insekticidu, kůrovce na ně lákají
nástrahy s feromony umístěné v těsné blízkosti.
Lázeňské lesy je rozmístí zejména na hromady
s nashromážděnou klestí v lokalitách především
v mladých porostech.
Přestože se jedná o moderní a šetrné opatření
proti eliminaci kůrovce, neměli by se návštěvníci
lesů těchto sítí dotýkat. Případný kontakt může
u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci.
9
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Alžbětiny lázně. Minulost a budoucnost
Jedním z posledních nejvýznamnějších projevů doznívajícího historismu ve 20. století v Karlových
Varech jsou Alžbětiny lázně, dnes Lázně V.
Určitou zvláštností, která předcházela stavbě
Lázní V, bylo posouzení situování tohoto objektu,
k němuž se vyjádřili dva významní architekti své
doby, K. Hocheder a Prof. B. Ohmann, s jehož
jménem je spojena nejen pražská secese, ale
i účast na projektu kolonády Zámeckého pramene
v Karlových Varech. Plány objektu vytvořil městský
architekt F. Drobny, který byl taktéž odpovědný
za jeho realizaci. Stavba byla dokončena 18.
června 1906. Lázně V jsou situovány v malebném
prostředí dnešních smetanových sadů a jejich
průčelní strana se otevírá směrem k nedaleké
budově hlavní pošty. Podle slov architekta „byla
u stavby volena jednoduchá podoba navazující
na empírové příklady; vyhnutí se nepravým
dekoracím a sjednocení určité intimity a harmonie
celé stavby v prostředí městského parku“. Budova
Lázní V doopravdy navazuje na empírové stavby
19. století, především v dispozici hlavního průčelí.
Zde je použito, ve střední mírně konvexní části,
vysokého sloupového řádu a dále pilastrů v obou
krajních křídlech průčelí. Obě křídla jsou zakončena výrazně předstupujícími portiky, v nichž je
použito prolínání pilířů a mohutných sloupů. Dojem
racionálního používání tvaroslovných prvků se
potvrzuje i v části interiéru, především v prostorné
vstupní hale, působící zcela v souladu se střízlivě
komponovaným exteriérem. Velikost prostoru je
umocněna visutým dvouramenným schodištěm,
navazujícím na halový prostor a vedoucím do
patrové části lázeňského domu.

Minulost
Město se rozhodlo v říjnu roku 1903 k vystavění
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moderního lázeňského domu ve dřívějším parku
císaře Františka Josefa – dnes Smetanovy sady.
Zastupitelstvo města pro tento účel schválilo
31. května 1904 záměr požádat banky o půjčku
4 miliónů korun, z níž by pro účel výstavby použilo
1 milion korun. Dne 5. října 1904 předložil městský
stavební ředitel, vrchní Ing. Franc Drobny, projekt
s rozpočtem 1,495mil korun. Zastupitelstvo projekt
schválilo a výstavba lázní byla zahájena. V zadní
části parku císaře Františka Josefa začala vyrůstat
nádherná budova nového balneoprovozu, který byl
v únoru roku 1905 pojmenován „Elizsabethbad“ na
památku zavražděné císařovny. Slavnostní otevření
se konalo 17. června 1906.
Po roce 1970 byly lázně modernizovány a přizpůsobeny moderním balneologickým požadavkům.
Jsou největším a jediným balneologickým provozem v Karlových Varech, v němž jsou poskytovány
všechny druhy lázeňských procedur. V atriu budovy
je vystavěn 25m dlouhý krytý bazén se saunami,
párou, whirlpoolem a soláriem.
Průčelí připomínající zámek, se otevírá do parku
ve francouzském stylu s fontánou a čtyřřadou
alejí. Od roku 1963 zdobí fontánu před lázněmi akt
dívky od Břetislava Bendy. Budovu dříve doplňoval
výrazný vysoký komín.
Alžbětiny lázně jsou jedním z původně šesti veřejných balneoprovozů v Karlových Varech. Lázně
pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské (Sissi)
jsou považovány za architektonickou dominantu
a nabízí široké spektrum léčebných procedur.
Budova v původní nezměněné podobě sloužila až
do sklonku 20. let 20. století, kdy bylo rozhodnuto
o vybudování nástavby 2. patra na střední trakt

zadního (severozápadního) křídla budovy; měly zde
vzniknout nové prostory, určené k provádění tzv.
„Piešťanských“ bahenních zábalů. Plány na tuto
přístavbu, zpracované rovněž městským stavebním
úřadem, jsou datovány do září 1928. Schváleny
byly v komisionelním řízení dne 24. listopadu
1928. Plán střešní konstrukce nástavby je datován
dnem 5. února 1929. Následně byla nástavba
provedena zřejmě ještě v témže roce. Styl fasády
nově přistavěného podlaží se ve všech detailech
přizpůsobil původní fasádě budovy, rovněž vnější
vzhled střechy plně respektuje původní barokně
– klasicizující pojetí stavby. Již po polovině 30. let
20. stol. bylo zřejmě zvažováno celý balneoprovoz
výrazně zmodernizovat. V archivu stavebního
úřadu se dochoval projekt na výstavbu nového
krytého bazénu, jež měl vzniknout v místech
přízemního traktu kotelny při severním nároží
budovy. Plán, datovaný rokem 1937, již nebyl
v důsledku nastalé politické situace realizován.
Ve válečném a poválečném období procházela
budova jen běžnou, zřejmě spíše nedostatečnou
údržbou a zejména její technologické zařízení
rychle zastarávalo a celý objekt chátral. V polovině
60. let byl jeho stav již neudržitelný, a proto
bylo rozhodnuto provést celkovou rekonstrukci
budovy. Byla provedena v letech 1969 – 1973.
Zahrnovala rekonstrukci celého vnitřního zařízení
a modernizace technologického vybavení, aby byly
lázně přizpůsobeny moderním balneologickým
požadavkům. Původní nádvoří budovy bylo tehdy
změněno v atrium, v němž byl vybudován nový
krytý moderní rehabilitační plavecký bazén, dlouhý
25 m, se dvěma saunami. V rámci rekonstrukce
budovy byl také snesen původní vysoký komín
kotelny nad severním traktem, který do té doby
tvořil výraznou dominantu objektu.
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bez dalšího významu. Lázně II., Vřídelní lázně, vzaly
dělnictvo potřebovalo vyspravovat fyzickou zdatnost
za své po odstranění historické litinové Vřídelní
a nové koncepce nebyly. Další silný zlom přišel po
kolonády. Lázně III. přešly před nedlouhou dobou do
roce 1989. Postupem času s přílivem kapitálu zvenčí
soukromého vlastnictví a funkce lázeňská postupně
odcházeli obyvatelé lázeňského centra pryč, protože
ustupuje komerci. Lázně IV, sluneční lázně již za
buď dobrovolně, nebo nuceně, prodávali, co se dalo.
vlády proletariátu okupoval Městský národní výbor,
S příchodem zbohatlíků přicházela do města i jejich
kapitalismus přinesl nákupní galerii. Lázně V.,
lenost. Původně byl ozdravný pobyt souborem
Alžbětiny lázně, to jsou právě ty jediné, co dodnes
mnoha vjemů. Z hotelů před snídaní chodili hosté
plní svoji funkci. Lázně VI., plynové lázně, ustoupili
pít prameny, posléze za jednotlivými procedurami
stavbě bytového domu v době největšího rozmachu
a počítalo se i s rozličným pohybem v terapeutické
turismu z postsovětských krajin.
krajině kolem. „Nová klientela“ nechtěla z hotelů
Během 20. století docházelo k několika zásadním
nikam chodit, hoteliéři nechtěli, aby jejich klienti pro
paradoxům, které ovlivnili současnou podobu města, cokoli chodili jinam a tak se z Varů stala přehlídka
vztah jeho obyvatel k němu a tedy i celkově stav
mnoha hotelů s vlastním wellness a mini balneo
lázeňství, uchovávání hodnot a jeho vývoj.
provozem v kapacitě většinou na osazenstvo
Město zásadně negativně ovlivnili tři ideologie.
konkrétního hotelu. A jelikož bylo vše nastaveno na
Ta fašistická město připravila o nejstarší cenné
soustavnou a aktuální komerci, dlouhodobé kondomy a jeho dominantu, litinovou Vřídelní kolonádu.
cepce a strategie se netvořili. I tak ale po delší době
Město se mělo stát „novými říšskými lázněmi“.
dochází opět k obratu. Do Alžbětiných lázní začínají
Posléze ideologie „poručíme větru dešti“ ve jménu
v hojném počtu přicházet zájemci o profesionální
socialismu a míru předváděla, že může naprosto
lázeňskou a rehabilitační péči a to z luxusních
vše. Tak přišlo další bourání, včetně skvostů, jako
hotelů, které vlastní lázeňské služby mají. Začíná
byl Blanenský pavilon ve Dvořákových sadech, celá
vítězit kvalita nad pohodlností. Z těchto důvodů se
Chebská ulice s Mattoniho vilou, školou, hotelem
domnívám, že pro město Karlovy Vary je zásadním
Alice, hotelem Post apod. A výstavba skvostů v poa precedentním zachránit objekt a provoz Alžbětidobě hotelu Thermal, „nové Vřídelní kolonády arch.
ných lázní jako městského zařízení s komplexními
Otruby a mnoho dalších. V té době začínalo masivní
a veřejnými lázeňskými službami. Kam jinam by po
oddělení historického lázeňského centra od zbytku
jejich zániku český klient mohl zajít pro využití výjiměsta. Tehdy byly velmi nedostatkové devizy a právě mečných českých přírodních zdrojů. Je na zvážení,
cestovním ruchem velmi vytížené centrum se mělo
hledat-li pro objekt cestu získání vlastních ubytostát jejich „dojnou krávou“ a Češi zde se postupně
vacích kapacit s řešení dopravy v klidu, či zachovat
měnili na „nosiče kufrů“, či na „nosiče informací“
prestižní objekt v naprosto původní dimenzi jako
od západních hostů k ouškům STB v rámci boje
posledního reprezentanta skutečného městského
proti imperialismu...no hlavně k možnému vydírání
lázeňství, nebo zachovat objekt městu se vstupem
bohatých turistů. Soudruzi plánovali také zbudování
provozovatele, který by deklaroval zachování služeb
„nových“ lázní, tentokráte pro dělnickou třídu.
a objekt by revitalizoval sám. Možnosti jsou, všechny
Dokonce byl vytvořen kompletní plán na „přestavbu“ mají svá úskalí, tím spojujícím je získání finančních
historického centra města s vybouráním všeho až
prostředků, ale zásadním zde je zvolit mezi jednoduna pár domů, jako je divadlo, Císařské lázně a jen
chou a správnou cestou tu správnou. Věřím, že teď
hrstka dalších. Údolí kol řeky Teplé měli lemovat
se nám to povede.
souvislé betonové plochy a po stráních místo lesů
Ing. Václav Benedikt, předseda představenstva
mohly šplhat terasové domy. Současná Vřídelní
Alžbětiny Lázně a.s. Karlovy Vary
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t: 607 057 931
e: karlovy.vary@mediaas.cz

11

• KAM KV°

Kancelář architektury města

Film a architektura
PONDĚLÍ 1. 7. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041,
Karlovy Vary
Diskuse: Film – architektura – veřejný prostor
Diskuse o vztahu veřejného prostoru města
Karlovy Vary a MFF. Diskuse se zúčastní Petr
Kropp (Kancelář architektury města Karlovy
Vary) a Pavla Melková (MCA atelier, zpracovatel dokumentu). Na diskusi naváže promítání
filmu Lidský rozměr s úvodním tematickým
komentářem.
28. 6. – 6. 7.
Stánek infocentra, prostor vedle kostela
sv. Máří Magdaleny
Každý den od 14:30 přednášky o Great Spas
of Europe, soutěž o hodnotné ceny
Přednášky představující sériovou nominaci
Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy)
budou probíhat každý den, k dispozici budou
propagační materiály k nominaci. Soutěž
o víkendový pobyt pro 2 osoby v jednom z 11
lázeňských měst Slavných lázní Evropy bude
probíhat během celého MFF.

Město Karlovy Vary je už 73 let spjato s Mezinárodním filmovým festivalem, největším
filmovým festivalem v České republice, který
je ve stejné kategorii jako festivaly v Cannes,
Benátkách nebo Tokiu. První ročník proběhl
zčásti v Mariánských Lázních a zčásti v Karlových Varech v roce 1946. Každý rok město
začátkem léta ožívá a překypuje návštěvníky,
kteří přijeli zhlédnout filmové novinky a zažít
atmosféru této celosvětově proslulé akce.
Film a architektura se od samotného vzniku
prvních filmů vzájemně doprovází. Kromě toho, že
existuje mnoho zajímavých dokumentů o architektuře, je architektura součástí jakéhokoli
jiného filmu, kterému dokresluje danou atmosféru
a dobu, ve které se děj odehrává.
Není náhodou, že při tvorbě filmu hraje velkou
roli i profese označovaná jako filmový architekt.
Tu zastává většinou výtvarník, který představuje
výsledný filmový svět převedený do filmu a za
kterým jdou návrhy všech rekvizit, které se ve
filmu objeví. Zařizuje tedy nejdrobnější detaily, rekvizity, vzhled kostýmů, ale i lokality pro natáčení
a mnoho dalších vizuálních a funkčních záležitostí
při přípravě i při samotném natáčení.
Film – architektura – veřejný prostor
Jak může filmový festival přispět ke kvalitě veřejného prostoru Karlových Varů a jak může kvalitní veřejný prostor pomoci festivalu? V souvislosti s prací na strategickém dokumentu Manuál
veřejných prostranství proběhne během festivalu
12
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diskuse o vztahu veřejného prostoru města
Karlovy Vary a MFF. Na diskusi naváže promítání
filmu Lidský rozměr (Human Scale) s úvodním
tematickým komentářem paní docentky Melkové,
která tento dokument ve spolupráci s Kanceláří
architektury města Karlovy Vary zpracovává.
Mezinárodní filmový festival je každý rok pro
město velkou událostí. Město se může prezentovat ve svém nejlepším světle, nabízí mnoho možností a zajímavých akcí. Známé české společnosti
mají pro návštěvníky zřízeny stánky s nejrůznějšími soutěžemi a dárkovými předměty. V rámci
letošního MFF se podobným způsobem zapojí
i karlovarské infocentrum, které bude mít zřízený
infostánek vedle kostela sv. Máří Magdaleny.
Úkolem tohoto stánku bude seznámit širokou
veřejnost se sériovou nominací „Great Spas of
Europe“ – „Slavné lázně Evropy“, která zahrnuje
Karlovy Vary a dalších 10 evropských lázeňských
měst, která společně usilují o vstup do UNESCO.
Každý den budou probíhat přednášky a bude se
soutěžit o víkend pro 2 osoby v jednom z těchto
lázeňských měst a další věcné ceny. Opodál
tohoto stánku, v prostoru Tržní kolonády bude
během MFF probíhat výstava „Památky Karlovarského kraje zapsané či navrhované k zápisu na
Seznam světového dědictví UNESCO“ informující
o památkách Karlovarského kraje. Na 8 panelech
bude prezentována mezinárodní nominace „Slavné lázně Evropy“ a tzv. Kynžvartská daguerrotypie
jako zatím jediná památka Karlovarského kraje
zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Tržní kolonáda
Výstava Památky Karlovarského kraje
zapsané či navrhované k zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO
Putovní výstava informuje o památkách
Karlovarského kraje zapsaných či navrhovaných k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO. Na 8 panelech bude prezentována
mezinárodní nominace „Slavné lázně Evropy“
a tzv. Kynžvartská daguerrotypie jako zatím
jediná památka Karlovarského kraje zapsaná
na prestižním seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.

Thermal. Podělte se
o vzpomínky s vnoučaty
architektů
Vnoučata architektů hotelu Thermal, manželů Machoninových, by chtěla zaznamenat
vzpomínky na původní architekturu a interéry
Thermalu. Máte doma fotky, na kterých je vidět
původní nábytek? Nebo máte archivní rodinné
fotky, kde je Thermal v pozadí? Zažili jste
v hotelu hezké nebo i bizarní chvíle, o které
byste se chtěli podělit? Přijďte v pondělí 1. července v 16 hodin do Kanceláře architektury
města Karlovy Vary a podělte se s Janem
a Marií o vaše vzpomínky na brutalistický hotel
Thermal.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Sportovní den s Ajaxem lámal rekordy
O tom, že popularita preventivních projektů
městské policie a Policie ČR stále roste, svědčí
i počet dětí, které se ve čtvrtek 6. června zúčastnily
Sportovního dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem.
Letošní rekordní účast čítala bezmála 800 dětí
z celého Karlovarska! Přímo z Karlových Varů se
zúčastnili třeťáci ze základních škol: Konečná, J. A.
Komenského, Mozartova, Poštovní, Truhlářská, Libušina a Vančurova. Za žáky pravidelně po dva školní
roky docházeli strážníci Městské policie Karlovy Vary
a pracovali s nimi na Notesu strážníka Pavla. Tradičním vyvrcholením projektu je oblíbený sportovní den.
Obdobně funguje i policejní projekt Ajaxův zápisník.
Děti v rámci sportovního dne viděly ukázky policejních psovodů, techniku používanou městskou i státní
policií a také ukázku zadržení výtržníka. To vše

doplňovaly stanoviště se sportovními či vědomostní
úkoly, kde děti využívaly získané znalosti z besed
se strážníky. Na závěr akce všechny děti obdržely

SENIOR AKADEMIE: CERTIFIKÁT ZÍSKALO 19 ABSOLVENTŮ
Ve středu 5. června skončil 9. ročník Senior akademie, kterou pro karlovarské zájemce pořádá
v rámci prevence kriminality Městská policie Karlovy Vary. Během přednášek i praktických cvičení se
senioři seznamují s riziky, která mohou v běžném životě potkat, a také si vyzkouší, jak se jim vyhnout
nebo jak nastalou situaci vyřešit.
Součástí Senior akademie jsou i kurzy sebeobrany a první pomoci, za mírný poplatek je možné
absolvovat i kurz střelecký. Frekventanti akademie se také v rámci exkurzí podívají do psího útulku,
do operačního střediska Městské policie a Hasičského záchranného sboru nebo do hasičské stanice
v Rybářích. Letos bylo přihlášeno celkem 40 účastníků, čtyři muži a třicet šest žen. Devatenáct seniorů splnilo 90procentní docházku a na závěrečném setkání získalo certifikát. Všichni absolventi byli
vybaveni drobnými bezpečnostními doplňky a propagačními předměty.
Desátý jubilejní ročník začne opět koncem léta a přihlášky včetně všech informací budou jako každým rokem na webu města Karlovy Vary a městské policie. Informace budou zveřejněny i v dalších
médiích.
Městská policie i město Karlovy Vary děkují za pomoc při organizaci Senior akademie Policii české
republiky, Asociaci Záchranný kruh, Besipu, Krajské knihovně Karlovy Vary, Celní správě České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a jednotlivým lektorům.

Dopravní soutěže mladých
cyklistů baví již několik desetiletí
Zažitou zkratku DSMC si jistě vybaví i řada
starších ročníků, Dopravní soutěže mladých cyklistů jsou pořádány již několik desetiletí. V květnu
letošního roku se v Centru zdraví a bezpečí
v Karlových Varech uskutečnily dokonce tři soutěže
pod záštitou BESIPU, nejprve to bylo oblastní kolo
soutěže pro základní školy, následovalo krajské
kolo pro speciální školy a vyvrcholením bylo krajské
kolo pro základní školy. Městská policie Karlovy
Vary byla pochopitelně vždy přitom. Strážníci se
společně s kolegy z Policie ČR, zdravotníky ze
záchranné služby a pracovníky BESIPU podíleli na
regulérním průběhu soutěží, při nichž děti prokazují
své schopnosti v orientaci v pravidlech silničního
provozu, poskytování první pomoci a dovednosti
při jízdě zručnosti. Děti z různých škol předvádějí
značně rozdílné výkony. Vždy je na kvalitě výkonu
soutěžících poznat, kde se škola na dopravní
výchovu zaměřuje. Někde se dopravní výchově
věnují přímo pedagogové, jinde využívají školy

možnost navštěvovat dopravní hřiště s odbornými
lektory z řad strážníků městské policie, policistů
nebo BESIPU. Ukázkovým příkladem, kde se výuka
dopravní výchovy nepodceňuje je Základní škola
Karlovy Vary – Truhlářská, která již několikátý
rok po sobě získala vítězství v krajském kole a to
v mladší i starší kategorii, a postupuje tímto do kola
celostátního. Gratulujeme!

motivační předměty v podobě pexes s dopravními
značkami, rozvrhy hodin, reflexní samolepky, to vše
samozřejmě s logem strážníka Pavla nebo psa Ajaxe.

ZPRÁVY Z ULICE
Bezpečně do školy
Městská policie v posledních letech řeší
výrazné personální podstavy, přesto nadále
pokračuje v dlouholetém projektu „Bezpečně
do školy“. Strážníci v ranních hodinách
za každého počasí dohlížejí u vybraných
přechodů, které mnohdy operativně mění
na základě aktuální informace. Bohužel není
v silách městské policie obsadit všechny
přechody, přesto strážníci v tomto školním
roce provedli více než 600 bezpečnostních
dohledů.

Tabulové měřiče (na nás řidiče)
fungují skvěle
Město dbá na bezpečnost v dopravě a proto
v letošním roce navýšilo počet tabulových
měřičů o další tři kusy. Nejnovější typy Zeus,
které zaznamenávají rychlost a při jejím překročení řidiče upozorní na zpomalení včetně
promítnutí jeho registrační značky, můžete
vidět na ulicích Jáchymovská, Závodu Míru,
Závodní, Počernická, Mattoniho nábřeží
a Západní. Uvedená zařízení poskytuji rovněž
cenná statistická data. Například v květnu
byla nejvíce vytíženou ulicí Západní s 395
171 průjezdy. Nejvíce povolenou rychlost
překračovali řidiči na Počernické ulici (4,6%).
Preventivní účinek je ale zřejmý, protože tato
hodnota se na zařízeních pohybuje od 1,6
do zmíněných 4,6% a je tedy výrazně nižší,
než-li tomu bylo v minulosti. Navíc rychlost
nad 60 km překročí „jen“ 0,8 - 1,8% řidičů.
Zde má zase prim Jáchymovská ulice. Měsíční výstupy o překročení rychlosti a denní
statistiky dopravní zátěže jsou přístupné
veřejnosti na webu MP (mpkv.cz) - rychlostní
tabule a to včetně obrazového náhledu.
Mimochodem, všechna zařízení v květnu
shodně vykázala největší dopravní zátěž
kolem 15.00 hodiny.
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Divadlo Vetři aneb Prevence trochu jinak
V Domě s pečovatelskou službou v Drahovicích prožili senioři příjemné odpoledne
Ve středu 5. června zavítalo do Domu s pečovatelskou službou v Karlových varech Drahovicích již
osvědčené kočovné „DIVADLO VETŘI“ z Postoloprt.
Zaplněná jídelna přivítala dva protagonisty představení, cíleně sestaveného pro seniory, potleskem a také
s očekáváním. Poutač s reklamou postavený před
diváky naznačil, oč půjde. Název Preventivní divadelní
představení – „Prevence trochu jinak“ přítomným
napověděl, že půjde o citlivé a aktuální téma „Šmejdi
a jak jim úspěšně čelit“. Dva herci, Vlasta Vébr s partnerkou zaujali diváky od první chvíle. Přesvědčivě
uvedli hned první scénkou přítomné do záludností,
které tito prodavači nezbytností pro seniory používají.
Vtipnou a zábavnou formou prezentovali nebezpečí
vyplývající z používaných metod – dokonalé oblečení,
propracovaná slovní spojení, úsměvy a vybrané chování při přesvědčování o výhodnosti koupě a samozřejmě při předkládání podvodných smluv k podepsání. Diváci - senioři sledovali předváděné scénky se
zaujetím, jednak díky zajímavému námětu a také díky
profesionálnímu výkonu obou herců, kterým se místy
dařilo vtáhnout přítomné diváky do děje.
K dobré náladě jistě přispělo i pohoštění – výborné
povidlové koláčky, čaj a káva. Pro osvěžení, které
vyžadovalo horké odpoledne, přišla velmi k chuti
studená voda ochucená plátky citronu.
Program se zaujetím sledovali nejen senioři- klienti
Městského zařízení sociálních služeb, ale také jeho
ředitel Milan Martinek či Klára Matějková Lepíková,
která zde má na starost styk s veřejností v oblasti
reklamy, kultury a aktivit seniorů, a také městský
a krajský zastupitel Jaroslav Borka.

Pomáhejme s radostí

Prezentaci poskytovatelů sociálních služeb doprovodil také beachvolejbalový turnaj
Ve středu 12. června patřil volnočasový areál
Rolava 1. ročníku akce „Pomáhejme s radostí“.
Aktivně se do ní zapojilo 29 poskytovatelů sociálních služeb, kteří na svých stanovištích prezentovali
své služby všem zájemcům i kolemjdoucím. Kuráž
představit své služby na pódiu měla většina poskytovatelů, ti někteří využili možnosti prezentovat se
prostřednictvím zkušeného moderátora v osobě Radima Jehlíka z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ten

celým programem provázel. Představení širokého
portfolia bylo doplněno doprovodným programem,
přestavily se například kluby seniorů v tanečním
vystoupení souboru CountryLady a pěveckém
představení souboru Mihulky. O hudební doprovod
se postaraly karlovarské kapely v čele muzikanty
A.S. Band nebo J.P.Š. Forte Band. Velký zájem sklidil
beachvolejbalový turnaj, zejména finále, ve kterém
se poměřil tým magistrátu města v čele s ná-

městkem primátorky Tomášem Trtkem a družstvo
hokejistů A-týmu HC Energie ve složení Michal
Plutnar, Jaromír Kverka, Martin Rohan a Ondřej
Beránek. Finálové klání dopadlo ve prospěch energetiků a my věříme, že v příštím roce bude možnost
jim tuto porážku oplatit. Poskytovatelé sociálních
služeb i úředníci magistrátu už se na příští ročník
nejen turnaje ale i celé akce „Pomáhejme s radostí“
připravují.

Foto: Jakub Drhlík,www.hokejkv.cz
14

krl° ČERVENEC

• ŠKOLSTVÍ

Podnikání není
jen pro dospělé
O tom přesvědčili šestičlennou odbornou porotu v 1.ročníku Soutěže malých podnikatelů páťáci ze ZŠ Konečná. Z Prahy si přivezli bronz.
Školní minipodnik RODOKLUB se společně s dalšími sedmi týmy z celé ČR
zúčastnil finále Soutěže malých podnikatelů. V Praze prezentoval svůj projekt
„Kavárna s příběhem“ - během letošní Noci s Andersenem zorganizoval
pohádkovou stezku pro děti z 1. až 3. tříd a z výtěžku „kavárny“ nakoupil
knížky, které věnoval dětem do Lázeňské léčebny Mánes. V Praze páťáci
odprezentovali svůj projekt před plným sálem, na mikrofon. Nenechali se
zaskočit ani všetečnými otázkami porotců. V silném zastoupení hlavně týmů
starších žáků je 3. místo ohromným úspěchem. Daleko cennější je ovšem
zkušenost, společný zážitek a vědomí, že i malí mohou dokázat veliké věci,
stačí jen chtít.
Mgr. Štěpánka Šťastná, ZŠ Konečná, Karlovy Vary

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz
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Manželskou lásku si slíbili před 60 lety
Nedávno jsem na internetu našla fáze lásky.
Když jsem si toto povídání četla, říkala jsem si,
jak je pravdivé. První je zamilovanost, potom
usazení se, stereotyp a zklamání, stabilita
a poslední fází je láska na celý život. A o té chci
dnes psát.
Před šedesáti lety si dali slib manželské lásky
a věrnosti a 6.6. 2019 si jej obnovili. Manželé
Věra a Josef Vimrovi. Seznámili se před více
než šedesáti lety při tanci a mě se chce napsat,
že se v průběhu let protančili až k diamantové
svatbě. Ovšem takhle jednoduché to nebylo. Pan
Josef byl pracovně velmi vytížený a tak tíha celé
domácnosti a starosti o děti byla převážně na
paní Věře. Přivedla na svět tři syny Jirku, Miloše
a Radka. Ovšem nejen to, pracovala v bance
a dodnes se aktivně zajímá o všechna vnoučata
Lucii, Kubu, Lenču, Niku, Jirku, Kačenku i Miloška, a pravnoučata Matyáška, Eliáška a Viktorku.
K nim vbrzku přibude další pravnučka. Pravnoučata přinesla oběma další sílu a elán do života.
Manželům Vimrovým se podařilo založit velkou
a šťastnou rodinu. Trochu závidím.
Možná je to všechno v nepsaném heslu, kterým
se po všechna léta řídili: “Kde vrzli, tam jsme
byli.“ Tanec je celý život spojuje. Toto manželství
je pěkným příkladem pro nás všechny. Přáli
bychom si, aby všechna manželství vydržela přes
veškeré nesnáze a starosti tak dlouho, jako to
Vaše.
Dovolte mi na závěr, abychom Vám diamantoví
manželé Vimrovi jménem města Karlovy Vary
i jménem svým popřáli hodně zdraví, radosti
a spokojenosti do dalších společně prožitých let.

Věra Bartůňková

Zapáleným turistou a sportovcem je i v 90 letech
Krásných 90 let oslavil v červnu pan František
Kováč. Kromě přátel z organizace seniorů mu za
město Karlovy Vary poblahopřál také náměstek
primátorky Tomáš Trtek. Oslavenec, známý svému
okolí jako zapálený turista a sportovec, si postesknul,
že trochu přehnal svůj tradiční novoroční výšlap na
Šumburk a tak teď musí chodit na rehabilitaci se
zády. „Věřím ale, že to rozchodím,“ dodal okamžitě.
Přátelé na něj prozradili, že byl nejen sportovec, ale
také trenér mládeže. „Je to tak, cokoliv se týkalo
sportu mě bavilo, a vždycky říkám, že tělocvična je
můj chrám,“ připustil. Vzpomněl i na své oblíbené
cíle vycházek, mezi které patří například Stanovická
přehrada, která zásobuje celé Karlovarsko pitnou
vodou. „Je to moje srdeční záležitost, pracoval jsem
na odboru výstavby, když se stavěla, a dodnes se tam
rádi zajdeme podívat.“ Když se řeč stočila na zdravý
životní styl, s úsměvem prozradil, že je už patnáct
let nekuřák. A při debatě o počasí dodal: „Narodil
jsem se na Medarda, a vždycky jsem si říkal – snad
nebude pršet. No a letos by se to zrovna hodilo, po
těch letech sucha“. Přejeme panu Františkovi hodně
zdraví, dobré nálady a spokojenosti do dalších let.
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zijemeregionem.cz

Vykřesat jiskru lidství
v každém z nás
Pavlína Štyndlová
zakladatelka farmy a ekocentra Kozodoj
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

17

hyde park
Uzdravuji se každým dnem.
Všem veliké díky
Dne 10. května 2019 v 19.00 hodin jsem se vracel
domů a před domem jsem náhle zkolaboval a došlo
k zástavě srdce. Co bylo příčinou kolapsu si nedovedu vysvětlit, se srdcem jsem problémy neměl.
Spolu se mnou šel se svými rodiči mladý pan
V. Hvížď, který mne pohotově začal resuscitovat.
Kolemjdoucí přivolali strážníky městské policie a záchrannou službu. Policisté pokračovali v oživování
pomocí defibrilátoru až do příjezdu záchranné služby.
Chtěl bych tímto poděkovat panu V. Hvížďovi za
profesionální přístup, v daném okamžiku projevil
statečnost, pomoci v tak vážné situaci vyžaduje od
člověka velikou obětavost. Jeho rychlá reakce mi
zachránila život.
Je důležité ocenit a poděkovat městské policii,
MUDr. Marzové na Emergency, lékařům ARO a kardiologie, kteří v záchraně pokračovali a to hlavně za
jejich perfektní a profesionální práci.
Uzdravuji se každým dnem. Všem veliké díky.

Jiří Zach, Karlovy Vary

Tohle město není pro mladý? Naše
město živilo, živí a bude živit lázeňství
V minulých KRL je otištěn příspěvek Barbory Hradecké z Pirátů, který doslova dehonestuje lidi žijící
v centru města a zároveň pracující v lázeňství, což
znamená, že musí „obsluhovat“ po všech stránkách
klienty lázeňských zařízení, a to, vážená paní Hradecká zřejmě k vašemu podivu, i o všech svátcích
a víkendech, za to, že se chtějí na tuto náročnou
práci, představte si, i vyspat!
Naše město živilo, živí a bude živit lázeňství.
Lázeňství je tady prioritou, nikoli hlučné koncerty
v nebo poblíž lázeňského území, které dokonce léčbu
trávicího ústrojí zásadně narušují! Pokud si Piráti toto
neuvědomují, tak seriózní diskuze s nimi těžko bude
možná, ač se nám v mnoha jiných směrech jejich
názory mohou líbit. Nikomu nechceme upírat zábavu,
proto jsme všemi deseti například pro udržování
Letního kina a areálu Rolava, a to právě proto, že
jediným možným kompromisem mezi svobodnou
zábavou pro mladé, a možností "přežití" ostatních,
kteří pro Lázně pracují a musí se nejen vyspat, ale
také ve svém volnu mít možnost v klidu relaxovat,
jsou právě takovéto areály, kde mohou být koncerty
a jiné akce v podstatě neomezeně, protože v bezprostředním okolí nikdo nebydlí, navíc určitě areál
letního kina je dobře akusticky řešen a do značné
míry odhlučněn.
Pokud jde o „rušení klubů v centru města“, my
18
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necenzurované názory politiků a občanů města

z okolí Smetanových sadů například máme za sebou
otřesný několikaletý zážitek s klubem Masařka
a jeho následovníky, kdy při kolaudačním řízení,
jehož jsme se jako dotčení okolní obyvatelé účastnili
ve snaze dosáhnout nějakého přijatelného spolunažívání, bylo sice nařízeno a horlivě naslibováno všechno možné - utěsněná okna i dveře (větrání pouze
klimatizací), dodržování zavírací doby, atd. Dokonce
takto proběhl i zkušební provoz. Bohužel pouze ten
zkušební. Od prvního dne normálního provozu začalo
pro nás doslova peklo na zemi, někteří obyvatelé
se postupně raději odstěhovali, jiní z beznadějného
nekončícího boje zemřeli na infarkt nebo mrtvici,
výjezdů policie tu byly za tu dobu tisíce, někdy
i třikrát za noc. Žádná klimatizace se pochopitelně
nepoužívala, okna i dveře byly celoročně otevřené
dokořán, produkce se táhly často do tří i více hodin
do rána. Mnozí sousedé skončili postupně dlouhodobě na psychiatrii nebo i v invalidním důchodu.
A to nemluvím o žádných přestárlých mrzoutech,
kteří nemají rádi hudbu, jak se možná někdo z Pirátů
k tomu bude chtít vyjádřit! Dunivé koncerty živé hudby prostě jdou těžko skloubit se životem lázeňských
hostů a těch, kteří se o ně starají. Při nedodržování
jasných pravidel už vůbec ne!
Letní kino může tento střet konflikt - zábava vs.
právo na odpočinek - určitě do značné míry v této
lokalitě vyřešit, proto ho všemožně podporujeme.
Že by bylo v Karlových Varech všeobecně málo
akcí, to si v žádném případě ale my, co žijeme
v centru a na hranici lázeňského území, nemyslíme!
Vždyť minimálně každý druhý celý víkend, počínaje
dubnem až do podzimu, je tu jedna velká akce za
druhou. I tyto často zdejší obyvatele, ale i hosty
v sanatoriích, penzionech a apartmánech často velmi
obtěžují, jsou-li spojeny s „doprovodnými“ koncerty
nebo hlasitým křikem do mikrofonu, a narušují jejich
lázeňskou léčbu - oni se sem přitom za docela velké
peníze přijeli přece hlavně léčit, ne celé dny a ještě
kolikrát i v noci poslouchat český bigbít, metal, hip-hop a podobně, který jim navíc vůbec nic neříká,
jsou znechuceni a mnoho z nich už se sem z tohoto
důvodu nikdy nevrátí. Příště zkrátka pojedou do lázní
evropské úrovně, kde jejich právo na léčení v klidu
respektují. Do lázní patří hudba lázeňská - klasická,
folklorní, určité druhy jazzu a podobně, a také to
pouze bez zesilujících reproduktorů, aby si ji mohli
poslechnout jen ti, co chtějí, a nerušilo to ty, kteří se
svobodně rozhodli pro jiný program. Oni přece taky
nikoho jiného neobtěžují!
Čili článek paní Hradecké je velmi problematický.
Dostatek akcí pro mladé a milující hlučnou hudbu,

se přece bez problémů může umístit někam, kde to
nikoho rušit nebude. Právě do letního kina, na Rolavu, na Meandr Ohře... i hudební kluby jistě mohou
být umístěny jinde než na pomezí lázní a centra. Ano,
jsme krajské, ale zároveň a hlavně lázeňské město!
Není možné nás srovnávat s Prahou, Plzní, Ostravou,
Brnem - jinými běžnými krajskými městy, které lázněmi nejsou, tady naprosto chybí logické uvažování
ze strany doufám pouze paní Hradecké, nikoli Pirátů
jako celku. Vždyť i na posledním celoměstském fóru
bylo jako hlavní problém města na prvním místě
zvoleno lázeňství (zkrátka péče o ně).
Proto ať žijí kompromisní řešení typu letního kina!
Ať tady můžeme všichni spolunažívat, ve zdraví
přežívat a nevyhánět odtud ani ty, kteří nás živí, ani
ty, kteří se o ně starají.
Emil Dienelt

Tohle město není pro mladý?
Dobře popsaná situace
Dovolím si malou reakci na článek “Tohle město
není pro mladý” v rubrice Hyde park. Autorka Barbora Hradecká velmi dobře popsala situaci v oblasti
kultury v Karlových Varech, ale hlavně vztah vedení
města ke kultuře a jeho podíl na tomto stavu. Ke kultuře se macešsky chovalo i předchozí vedení města.
Když nastoupila Kulhánkova koalice, myslel jsem si,
že se situace zlepší.
Osm let mělo vedení města na to vytvořit plán
rozvoje kultury ve městě, a osm let seděl na místě
náměstka pro kulturu člověk, který pro to nic neudělal.
Jsou mezi námi občané, kteří investují svůj čas
a peníze do toho, aby vytvořili nějaký vlastní tvůrčí
počin, a je na městě, hlavně na odboru kultury, aby
tyto občany uměl podchytit a vytvořil jim podmínky,
aby mohli svoje nápady realizovat. To znamená
zmapovat si kulturní dění ve městě, aktivity občanů
v oblasti kultury a rozhodnout jakým způsobem je
město bude podporovat.
Nic proti tomu dovážet špičkovou kulturu, ale má-li
se město něčím chlubit, tak určitě tím, co tady ve
městě vzniká a ne dovezenými pořady.
Jen pro ilustraci jakým klíčem rozdělovalo například peníze z hazardu: 75 % na sport, 12,5 % na
neziskovky a jen 12,5 % na kulturu. Myslím, že už
není potřeba cokoli dodávat.
Co je ale pro mne nejvíce zarážející na tomhle
článku, že jej napsala zastupitelka za Piráty. Domnívám se, že ji občané zvolili proto, aby se právě tyhle
chyby snažila napravit. Psát články můžeme my
občané, zastupitelé mají konat.

Ivan Pelc
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La Hospoda spojuje odborné vzdělávání se
špičkovou gastronomií a nejkvalitnějšími značkami
Delikátní česká kuchyně a nejlepší pivo na
světě. Nově otevřená restaurace La Hospoda
na karlovarském Nábřeží Jana Palacha propojuje unikátním způsobem veřejné odborné
vzdělávání se špičkovou gastronomií a nejkvalitnějšími značkami na trhu.
„Staré recepty obohacené o nové suroviny
a nápady, to vše je filozofie vaření v La Hospoda,“ říká Jan Krajč, zdejší šéfkuchař a také jednatel Easyfood Service, tedy společnosti, která
do pilotního projektu masivně zainvestovala.
Po mnoha letech strávených ve špičkových
českých a zahraničních restauracích a hotelech
cítil Jan Krajč potřebu podělit se o své zkušenosti. „A La Hospoda je ideální pro naplnění mé
vize,“ vysvětluje zdejší šéfkuchař příčiny svého
rozhodnutí. „Věřím, že mé rady a pomoc padnou
na úrodnou půdu a pomohou mladým kuchařům
v cestě za úspěchem a uznáním,“ říká o nové
generaci budoucích gastronomických profesionálů.
Někdejší školní restaurace Luna byla v Karlových Varech od roku 1990 jedním z posledních
„učňovských“ zařízení tohoto typu, které se
ještě dokázaly udržet v provozu. A to i přes
mantinely v podobě legislativního rámce činnosti
příspěvkové organizace a systému financování
regionálního školství. Řešením pro vylepšení
stávajících studijních podmínek byla spolupráce se silným, stabilním a odborně vyspělým
komerčním partnerem, kterého Střední škola
stravování a služeb Karlovy Vary nalezla ve společnosti Easyfood Service. „Nového partnerství
si velmi vážím,“ říká ředitel školy Jiří Neumann.
„Již první velmi důležitá fáze spolupráce, kterou
byla rekonstrukce restaurace, dokázala, že
zvolená strategie byla správnou cestou. Nový

partner školy prokázal velkou míru vstřícnosti,
velkorysosti a pozitivního přístupu ke škole,
vzdělávání žáků i k pedagogům.“
Právě na dlouhodobém smluvním vztahu
několika stran totiž celý projekt stojí. Moderní,
náročná a přitom česká gastronomie v podání špičkového odborníka - navíc podepřená
spoluprací s prémiovými značkami a designově
výjimečné prostředí vytvořené ze střediska
praktického vyučování se silou technologického
zázemí opřeného o privátní sektor. To vše jsou
pilíře unikátní restaurace, která svou činnost
v Karlových Varech odstartovala 14. června
2019.
La Hospoda je dobrým příkladem funkčního
propojení soukromého a veřejného sektoru.

Cílem zde není samotný zisk, ale především
zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech
tolik potřebných pro celý region. „Projekt La
Hospoda je zcela v souladu s naší obchodní
i marketingovou strategií v Karlovarském kraji,“
potvrzuje také důvody nastartované spolupráce
Václav Rieger z Plzeňského Prazdroje, vedoucí
oblasti On Trade Karlovy Vary. Právě sem, do
Karlových Varů, totiž Prazdroj umístil své školící
centrum „pivní kultury“.
A důvody? Nadstavbu projektu oproti těm běžným - komerčním vnímá Václav Rieger především v možnostech rozvoje spolupráce v rámci
střediska se všemi gastronomickými školami
v Karlovarském kraji. V případě zájmu se školící
aktivity mohou rozšířit pro veřejný sektor.
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Na skok do lesa
Pseudogotická kráska

Na Goethovu vyhlídku můžete o MFF každý den

né částky.
Projekt z dílny osvědčených architektů (Fellner
a Helmer) se podařilo získat také ve velmi krátké
době a na podzim roku 1888 se už začalo stavět.
Slavnostní otevření, při kterém zástupci spořitelny předali rozhlednu městu, se pak uskutečnilo
21. 7. 1889 (dva roky po návštěvě princezny).
Pozvaní hosté velmi obdivovali impozantní novogotickou, cihlovou, stavbu s válcovitou červenou
věží a se zajímavým sklepením.
Bohužel, především vzhledem k úmrtí korunního prince (leden 1889) byla otevírací slavnost
velmi umírněná. Zástupci spořitelny v podstatě
jen předali budovu vyhlídky starostovi města a
vdovu o události informovali v krátkém telegramu.
Vedle rozhledny se ještě musel přistavět dřevěný pavilon, který poskytl zázemí pro kavárnu.
Nájemce G. Thoma, který měl zároveň v nájmu
pohostinství Tři kříže, nemusel zpočátku městu
platit příliš velký nájem. Na dlouhý, pěší výlet na
rozhlednu, si v té době troufl jen omezený počet
lázeňských hostů. Později se návštěvnost přece
jen zvýšila.

K pozoruhodným kapitolám v historii vyhlídky
na Výšině věčného života patří i vývoj názvu
tohoto nevšedního objektu. Rozhledna samozřejmě nejdříve nesla jméno po rakouské korunní
princezně. Po zániku monarchie se ale musela
několikrát přejmenovat. Nedříve se radní rozhodli
pro jméno známého spisovatele: „Vyhlídka Adalberta Stiftera“.
Po 2. světové válce se asi jen krátce jmenovala
„Štefánikova“ (patrně pouze v roce 1947). Pak
se totiž našel pro rozhlednu ještě lepší název:
„Stalinova vyhlídka“. Jenže Stalin, k jehož poctě
sochaři tesali obrovské pomníky najednou velmi
rychle zmizel v propadlišti dějin a jeho sochy
také.
Život v tzv. pohraničí, kam se Karlovy Vary po
II. světové válce v podstatě dostaly, (pevná hráz
socialismu a míru), byl vůbec plný paradoxů.

O festivalu se na Goethovu vyhlídku dostanete každý den. Kulturní památku, kterou provozuje městská organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary, můžete navštívit po celou dobu
filmového svátku, vždy od 12.00 do 17.00 hodin. Vstup je nadále zdarma. Připomínáme,
že na výšině s objektem rozhledny jsou pouze omezené možnosti pro odstavení vozidla.
Běžnou dopravu pod výšinu zajišťuje linka MHD č. 8 (zastávka Hůrky).

Básník, spisovatel, badatel, milovník žen, dvorní
rada a častý návštěvník Karlových Varů, J. W.
Goethe, měl mimořádně silný vztah k přírodě. Za
vše to říká výstižný citát: „Nevím, jak mohou můj
život ovlivňovat hvězdy vzdálené miliony kilometrů víc, než stromy a lidé v mé blízkosti. Stromy,
jichž se mohu bezprostředně dotýkat a z nichž
cítím ohromnou energii, růstové fluidum. Vždyť
každoročně, po celý svůj život, mi demonstrují
své znovuzrození.“

Goethova vyhlídka
Uprostřed léta v roce 1887 navštívila Karlovy
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Vary rakouská korunní princezna Stephanie.
V té době se shodou okolností chystali slavit
výročí založení v karlovarské městské spořitelně, a tak ctěné pány napadlo, že toto jubileum,
spojí nějakým způsobem s návštěvou princezny.
Zrodila se myšlenka, že na počest Stephanie a
zároveň jubilea spořitelny (v roce 1887 slavila
25 let od svého založení), nechá město postavit
novou rozhlednu, a to na tzv. „Výšině věčného
života“. Od záměru ke skutku pak příliš dlouhá
doba neuplynula. Karlovarským radním se totiž
tento nápad zalíbil, zvláště když spořitelna městu
přidala na stavbu rozhledny 20 000 zlatých. To
nakonec byla více než polovina z celkové potřeb-

Stefaiwarte

• SERIÁL
Udržovat nějakou rozhlednu, na to soudruzi
neměli dostatek odborníků a ani peníze. Nakonec
se jednoho dne jednoduše zavřela (v roce 1960)
a začala ještě rychleji chátrat. A to i přesto, že
památková ochrana objektu byla vyhlášena dnem
3. 5. 1958.
Po rekonstrukci, ta proběhla v letech 1970-3,
se rozhledny ujaly Interhotely a začaly ji provozovat pod zatím posledním názvem: „Goethova
vyhlídka“.
Kníže básníků se ve své době mohl na Výšinu
Věčného života zatoulat při svých geologicko-botanických vycházkách. Nakonec tedy bylo asi
vybráno jméno poměrně příhodné.
V porevolučním období se na rozhledně rychle
prostřídala řada nájemců. Na věži měla mimo
jiné, od roku 1992 anténu Evropa 2.

V lednu roku 2002 pronajalo město celou věž,
po dlouholeté snaze o opětovné zprovoznění,
místnímu podnikateli Františku Gasparovi. Po
nezbytné rekonstrukci znovu otevřel na jaře roku
2004. Výhled z rozhledny byl navíc rozšířen díky
pokácení části okolních stromů. Zájem ze strany
podnikatele však netrval dlouho. Největším problémem zůstala vzdálenost rozhledny od středu
města a fyzická náročnost pěší trasy. A pokud
návštěvníci přijeli k rozhledně autem, většinou
si nic nekoupili. Již v roce 2006 se objekt pro
veřejnost opět uzavřel.
V polovině roku 2008 se dalším nájemcem
stala společnost, která měla opravdu velké plány.
Brzy od nich ale z neznámých důvodů ustoupila.
V následném novém výběrovém řízení na provozovatele vyhlídky byla v říjnu 2009 vybrána jiná
firma. Jenže i ta nic zvláštního nevymyslela.
Město Karlovy Vary tedy znovu nabídlo vyhlídku

Karlsbad 1900
k pronájmu v roce 2011. Zájem totiž projevila
obecně prospěšná společnost Fellner a Helmer,
která tehdy přišla se záměrem zřídit ve věži muzeum staveb výše uvedené dvojice architektů.
Existoval i druhý projekt, ten představilo vedení
karlovarské hvězdárny. V objektu mělo být radioamatérské centrum, malé muzeum a kavárna.
Výběrové řízení vyhlásil magistrát v listopadu
roku 2012. Nakonec však ze všech plánů sešlo.
Na Goethovu vyhlídku se ale odvážili provozovatelé oblíbeného klubu Aeroport, který v
Karlových Varech ovšem fungoval jen během
mezinárodního filmového festivalu. Kofola a další
nápoje tu za nocí tekly proudem, návštěvníkům v
lázeňských lesích prý mimořádně chutnalo.
Krajskému městu se nakonec podařilo získat
na obnovu Goethovy vyhlídky dotaci z evropských
fondů. Na celkových nákladech tak město hodně
ušetřilo. Vše se zdařilo podle plánů a na podzim
roku 2018 byl objekt zkolaudován. Na zimu už ale
nemělo cenu jej otvírat pro veřejnost, a navíc se
stavba ještě musela řádně dosušit.

ců starobylých rozhleden.
Přejeme rozhledně, aby při oslavě svých 130.
narozenin v červenci (21. 7.), byla v co nejlepší
kondici.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Lázeňské lesy Karlovy Vary mají zájem
o zapůjčení všech artefaktů souvisejících
s Goethovo vyhlídkou. Předem velmi děkujeme a po oskenování zase vše řádně
vrátíme. Kontakt: reiser@llkv.cz

Květen 2019

Stalinova rozhledna

Od začátku oprav navštěvovali „Gétovku“
zvědavci a sledovali postup prací. Většinou přijeli
autobusem MHD a pak vešli rovnou do lesa,
zkratkou kolem domu žluté barvy (číslo 7). Tato
cesta, lesní pěšina, sice zpočátku příkře stoupá,
ale zase zde nehrozí srážka s nějakým autem. A k
věži se dá dojít podle momentální formy, nejdéle
za čtvrt hodiny.
Nakonec přišel dlouho očekávaný den „D“ (3.
5.). V rámci slavnostního zahájení lázeňské sezóny se v 15 hodin zcela zaplnilo prostranství před
terasou věže. Otevření věže předcházel nezbytný
slavnostní ceremoniál a pak už bylo na schodech
k vyhlídkovému ochozu velmi rušno. Na skok
sem zavítala spousta zvědavců a zároveň přízniv-

Stifter-Warte
21

• KULTURA

KSO obohatí léto ve světových lázních
množstvím kolonádních koncertů
Červnový konec koncertní sezony neznamená
pro hráče KSO dvouměsíční prázdniny do zářijového začátku nové sezony. Naopak. Začíná období
kolonádních koncertů, které patří neodmyslitelně
ke koloritu lázeňského města.
Tradičním bývalo též vystoupení KSO s některou
z hvězd české populární hudby v Letním kině na
Dni města v rámci mezinárodního filmového festivalu. Letos se tento koncert - na Dni Města Karlovy
Vary a Karlovarského kraje – odehraje 3. července
na Mlýnské kolonádě, kde s KSO vystoupí Miro
Žbirka, jeden z nejvýraznějších zpěváků a autorů
slovenské i české populární, rockově orientované
hudby. V aranžmá Martina Hyblera zazní Žbirkovy

nejznámější skladby, mezi nimi například Balada
o poľných vtákoch, Atlantída, Len s ňou, Čo bolí
to přebolí a nebudou chybět ani skladby Beatles,
rovněž v aranžmá pro symfonický orchestr.
Kolonádních koncertů po skončení filmového festivalu nabídne KSO do konce měsíce devětadvacet,
v některých dnech i dva denně. Budou to koncerty
symfonické, vystoupení komorních souborů,
koncerty hostujících těles, ať už jde o pěvecké
sbory či cimbálovou muziku a několik koncertů
s operním a operetním repertoárem se odehraje
ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem
Antonína Dvořáka. Všechny koncerty se uskuteční
na Mlýnské kolonádě.

Muzeum představuje 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. Autorem výstavy je Jindřich
Čeladín, kurátorkou výstavy je Lenka Zubačová,
ředitelka muzea.
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.

František Janula - Enchanté

Galerie Drahomíra představuje tvorbu českého a francouzského malíře
Pro první prázdninový měsíc nabízí Galerie
Drahomíra nevšední zážitek v podobě návštěvy výstavy tvorby Františka Januly, který patří
k významným osobnostem moderního evropského
malířství. Český malíř je vnímaný jako malíř francouzský, neboť od roku 1969 žije trvale v Paříži.
Tento absolvent UMPRUM v ateliéru prof. Josefa
Kaplického dospěl ve svém uměleckém vývoji 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. Výstava, připravená ve
spolupráci s domažlickou Galerií Dorka, představuje autorův vývoj.
O nesporné kvalitě díla Františka Januly řekl
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historik umění Jiří T. Kotalík, který působil též jako
rektor Akademie výtvarných umění v Praze, že
se v ní „snoubí česká obraznost s francouzskou
noblesou“. Básník Jean Orizet nalezl pro Janulovu
tvorbu výraz „kosmický sen a zemité opojení“,
výtvarný kritik Jossé Pierre psal o dědictví Šímovy
průzračnosti a Kupkovy vynalézavosti.
Na přelomu 50. a 60. let minulého století
vystavoval František Janula v Čechách, po svém
přesídlení do Paříže začal vystavovat prakticky
hned v prestižních galeriích. Spřátelil se rovněž
s výtvarnou a literární pařížskou elitou. V Paříži,
dalších francouzských městech a v západní Evropě
mu galeristé uspořádali sto třicet výstav, od roku
2000 měl více než deset velkých výstav i v Čechách. Česká televize natočila o Františku Janulovi
několik dokumentů.
Výstava potrvá do 31. července.

• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček
vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější
vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

FESTIVALOVÝ ARCHIV

aneb co se dá ještě doma v krabici objevit
o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech

Herec a zpěvák Josef Zíma

Herečka Marie Tomášová (letos jí bylo 90 let)

Operetní herec Oldřich Nový (1958)

Jean Eiffel, francouzský kreslíř (vpravo),
vlevo stojící Eduard Kohout

Tradiční karlovarská vlajkosláva - hotel Thermal
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
28. 6. – 6. 7.

Mezinárodní filmový festival – projekce

29. 7.
19.30 Galakoncert operetních melodií a
evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život
a propagovat české hudební umění v zahraničí. Hraje nejslavnější
operetní melodie a evergreeny F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána,
O. Nedbala a dalších a již doprovázel mnoho slavných umělců.
Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou,
uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor,
Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
3. 7.
20.00 Mlýnská kolonáda
V RYTMU FILMOVÉHO FESTIVALU
MIRO ŽBIRKA & KSO
Na Dni Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje v rámci mezinárodního filmového festivalu vystoupí s doprovodem KSO jeden
z nejvýraznějších zpěváků a autorů slovenské i české populární,
rockově orientované hudby.
Vstup volný.
Adrian Kokoš - dirigent
KOLONÁDNÍ KONCERTY
18. 7.
16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš – dirigent
19. 7.
16.00 Mlýnská kolonáda
Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořáka
František Drs - dirigent
19. 7.
18.00 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
20. 7.
16.00 Mlýnská kolonáda
Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořáka
František Drs - dirigent
20. 7.
18.00 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
21. 7.
16.00 Mlýnská kolonáda
Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořáka
František Drs - dirigent
25. 7.
16.00 Mlýnská kolonáda
Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořáka
František Drs - dirigent
25. 7.
18.00 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
26. 7.
16.00 Mlýnská kolonáda
Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořáka
František Drs - dirigent
27. 7.
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16.00 Mlýnská kolonáda

krl° ČERVENEC

Opera a opereta – ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem Antonína Dvořák
František Drs - dirigent
28. 7.
10.00 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš – dirigent

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
28. 6. – 6. 7. 54. MFF Karlovy Vary
7. 7.
17.00 Spider-Man: Daleko od domova
19.30 Ženy v běhu
8. 7.
19.30 Mrtví neumírají
9. 7.
19.30 Spider-Man: Daleko od domova
10. 7.
19.30 Mrtví neumírají
11. 7.
19.30 THE CURE: Anniversary 1978-2018
Live in Hyde Park
12. 7.
19.30 Ženy v běhu
13. 7.
14.30 Tajný život mazlíčků 2
17.00 Spider-Man: Daleko od domova
19.30 Beats
14. 7.
14.30 Tajný život mazlíčků 2
17.00 Projekce pro seniory Rocketman
19.30 THE CURE: Anniversary 1978-2018
Live in Hyde Park
15. 7.
19.30 Pavarotti
16. 7.
19.30 Ženy v běhu
17. 7.
19.30 Mrtví neumírají
18. 7.
19.30 Diego Maradona
19. 7.
17.00 Lví král
19.30 Zelená kniha
20. 7.
14.30, 17.00 Lví král
19.30 Bolest a sláva
21. 7.
14.30 Lví král
17.00 Źeny v běhu
19.30 Lví král tit.
22. 7.
17.00 Lví král
19.30 Free Solo
23. 7.
17.00 Lví král
19.30 Zelená kniha
24. 7.
19.30 Metallica – koncert v Nimes
25. 7.
19.30 Mrtví neumírají
26. 7.
19.30 Teroristka
27. 7.
14.30 Lví král
17.00 Pavarotti
19.30 Skleněný pokoj
28. 7.
14.30 Lví král
17.00 Projekce pro seniory Zlo s lidskou tváří
19.30 Zelená kniha
29. 7.
19.30 Free Solo
30. 7.
19.30 Metallica – koncert v Nimes
31. 7.
19.30 Ženy v běhu

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.
7.- 8., 12.- 14., 20., 27. 7. 17.30 Spider-Man: Daleko od
domova (3D)
7., 11.- 13., 29. 7. 20.00 Spider-Man: Daleko od domova
(tit.)
8.- 9., 17. 7. 20.00
Annabelle 3 (tit.)
9.- 10. 7. 15.30 Tajný život mazlíčků 2 (3D)
9.- 10., 26. 7.
17.30 Spider-Man: Daleko od domova
10. 7.
20.00 Mrtví neumírají (tit.)
11., 18. 7. 15.30 Willy a kouzelná planeta (3D)
11., 16., 24. 7.
17.30 Late Night (tit.)
12. 7.
15.30 Willy a kouzelná planeta
13.- 14., 19., 21., 28. 7. 15.30 Tajný život mazlíčků 2

14.- 15., 20. 7.
15. 7.
17.30
16., 23.- 24. 7.
17. 7.
17.30
18.- 19. 7.17.30
18.- 19. 7.20.00
20., 27. 7. 15.30
21., 28. 7. 17.30
21. 7.
20.00
22. 7.
17.30
22. 7.
20.00
23. 7.
17.30
25., 29. 7. 17.30
25. 7.
20.00
26. 7.
15.30
26.- 28. 7.20.00
30. 7.
17.30
30.- 31. 7.20.00
31. 7.
17.30

20.00 Kořist (tit.)
Annabelle 3 (tit.)
20.00 Srážka s láskou (tit.)
Srážka s láskou (tit.)
Lví král
Spider-Man: Daleko od domova (3D)
Lví král
Lví král (3D)
Diego Maradona (tit.)
Spolujízda (tit.)
Lví král (tit.)
Psí poslání 2
Kořist (tit.)
Pavarotti (tit.)
Willy a kouzelná planeta
Dětská hra (tit.)
Ibiza (tit.)
Spolujízda (tit.)
Dětská hra (tit.)

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary
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
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:
8. - 12. 7. 9.00 - 16.00 Výtvarné léto v galerii
16. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté děti
seznámí děti s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami, ke kterým je budou inspirovat právě probíhající výstavy.

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

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

• KULTURNÍ SERVIS
do 31. 7. František Janula - Enchanté
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.
V Paříži, dalších francouzských městech a v západní Evropě
mu galeristé uspořádali sto třicet výstav, od roku 2000 měl více
než deset velkých výstav i v Čechách. Česká televize natočila o
Františku Janulovi několik dokumentů.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.
VÝSTAVY:
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy
VÝSTAVA
obrazy, kresby a litografie malířky Jindry Husárikové, obrazy
Šárky Cagliero Mrázové a kovové plastiky uměleckého kováře
Davida Szalaye.
18. 7.
19.00 Proč a jak restartovat organismus, když
chci zpomalit stárnutí
Přednáška a beseda s Mgr. Dagmar Schleckovou. Zkušenosti
získávala při studijních cestách např. do Severní Ameriky,
Latinské Ameriky, ale především v Indických klášterech na úpatí
Himalajských hor. S jejími přednáškami se mohli posluchači
seznámit hlavně v Berlíně, kde dlouhodobě pracovala v Institutu
na léčiva, ale také i v Praze.

GALERIE SUPERMARKETWC
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
VÝSTAVA
29. 6.
17.00 Design a život
Galerie SUPERMARKET wc uvede tradiční festivalovou výstavu 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.)

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
do 1. 9. Filmové plakáty 1931 – 1948
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.

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,
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet
vlastníma rukama.
Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047,
email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Soutěž nejen pro čtenáře, ale i pro všechny návštěvníky knihovny.
Stačí si tipnout a můžete vyhrát knihu Mapa dní, 4. pokračování
úspěšné knižní ságy Sirotčinec slečny Peregrinové. Více na www.
mestskaknihovnakv.cz.

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
prázdninová úprava půjčovní doby
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO 9.00 -12.00 a 12.30 - 16.00
ÚT 9.00 -12.00 a 12.30 - 16.00
ST zavřeno
ČT 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00
PÁ zavřeno / pouze čítárna 9.00 – 12.00
SO zavřeno
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 - 16.00
ST zavřeno
PÁ zavřeno
Pobočky Městské knihovny.
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747

3. 7.
13.00 Vyrob si vlastního mimozemšťánka
Výtvarná dílnička s Mgr. Václavou Hřebíkovou u příležitosti
Světového dne UFO. Počet míst je omezený, pro účast si rezervujte místo na tel. č. 353 221 365 nebo na e-mailové adrese:
i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz
1. 6. – 15. 8.
Výstava obrazů Jaroslava Homolky
Výstava maleb karlovarského malíře Jaroslava Homolky ve Staré
Roli, Truhlářská 19
MAMINKO, BABIČKO, ČTI!
pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV,
Stará Role. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní škole
Truhlářská a společnou četbou upevňuje vztah mezi nejmladší a
nejstarší generací našich čtenářů.

Každé úterý
15.00 až 15.45 Povídání o zdraví
Pravidelná setkávání nad otázkami souvisejícími se zdravím.
Kapacita neomezena, předchozí domluva možná 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
Otevírací doba o prázdninách
Hlavní budova Dvory
1.7. až 31. 8.
PO až PÁ 9.00 – 19.00 SO, NE zavřeno
Pobočka Lidická
1.7. až 31. 8.
PO + ČT 12.00 – 18.00 UT, ST, PA, SO, NE
zavřeno
VÝSTAVY
A-klub
19. 6. až 31. 8. Umprumka v A-klubu
Výstava ročníkových prací žáků učebních oborů Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary Výrobce a dekoratér keramiky a
Výrobce a zušlechťovatel skla.
1. 7. až 31. 8.
Výtvarné práce dětí
Výstava prací dětí ze ZUŠ Karlovy Vary.

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

HUDEBNÍ POŘAD
A-klub
12. 7.
16.30 Hrajte na kytaru s renatou
Společné hraní na kytaru pro úplné začátečníky i pokročilé.

Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
- pouze v pátek 12.00 – 16.00

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

UPOZORNĚNÍ - po dobu čerpání dovolené budou uzavřeny
pobočky v těchto termínech:
I. P. Pavlova 7. Půjčovna: 8. – 15. 7. Čítárna: 1. – 4. 7., 29.
7. – 9. 8.
Čankovská: 15. – 26. 7., 12. – 16. 8.
Drahovice: 29. 7. – 9. 8.
Růžový Vrch: 12. – 30. 8.
Stará Role: 26. 8. – 6. 9.
Tuhnice : 29. 7. – 16. 8.
ČERVENEC/ SRPEN
1. 7. – 30. 8.
Pohádková knižní šifra
Po celou dobu prázdnin jsou pro děti připraveny číselné pohádkové hádanky v půjčovně MěK KV. Komu se podaří všechny vyluštit,
čeká ho sladká odměna.
1. 7. – 30. 8. Kdo ví, odpoví

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
REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ
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• KULTURNÍ SERVIS
Hvězdy na telefon
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou 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.
KAŽDOU SOBOTU ODPOLEDNE
Pilotem ze Země až k Jupiteru
Přijďte se podívat na komentovanou verzi letu ze Země k Jupiteru. Následně si můžete domluvit a vyzkoušet, jaké je být pilotem
této kosmické lodi. Od 13. 7. se na pilotovanou verzi programu
lze registrovat alespoň tři dny předem vždy mezi 13.00 a 16.00
hodinou na telefonu 357 070 595.
PROGRAM BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM:
5. 7.
23.00 Na křídlech Labutě a Orla
6. 7.
15.00 Pohádky s Hvězdičkou
12. 7.
23.00 Na křídlech Labutě a Orla
13. 7.
15.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru
20. 7.
15.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru
26. 7.
23.00 Na křídlech Labutě a Orla
27. 7.
15.00 Pohádky s Hvězdičkou
16. 7.
22.30 ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Pozorování tohoto úkazu zahájíme přednáškou v sále hvězdárny,
teprve po ní bude možné úkaz z hvězdárny pozorovat. První
část úkazu proběhne nízko nad východním obzorem, kde máme
vzrostlý les. Úkaz je možné sledovat až do 00:59, kdy Měsíc
přestane být zakrýván zemským stínem.
19. 7.
22.00 PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NA HVĚZDÁRNĚ
Cesta na Měsíc. První repríza přednášky Jaroslava Maxy. 20. 7.
1969 neboli půlstoletí ode dne, kdy lidská noha zanechala stopu
na jiném kosmickém tělese. Po skončení přednášky poúplňkový
Měsíc dalekohledem.
PILOTEM ZE ZEMĚ AŽ K JUPITERU
Vyzkoušejte si, jaké je to být pilotem kosmické lodi letící od Země
k Jupiteru. O prázdninách tak každou sobotu je možné navštívit
hvězdárnu v komentované verzi letu, následně se zájemci
mohou dohodnout na termínu, kdy by se chtěli přijít stát pilotem
našeho raketoplánu a splnit několik úkolů, které je čekají na této
dobrodružné cestě. Při sobotních letech na našem simulátoru
se můžete podívat na několik těles sluneční soustavy z orbitální
dráhy a pořizovat detailní snímky některých míst na jejich povrchu a ocitnout se tak na místech, kam se člověk stěží dostane.
Prohlédněte si spolu s námi planetu Zemi z výšky orbitální dráhy,
kde létají kosmické lodě kolem Země, pořiďte snímky některých
cílů na jejím povrchu, proveďme společně manévr, který nás
posune na měsíční orbitu a z ní navštivme Mars a následně velmi
zajímavý cíl v okolí Jupitera.
Od 13. 7. 2019 se na pilotovanou verzi program můžete registrovat alespoň tři dny předem každý den mezi 13. a 16. hodinou
na telefonu 357 070 595. Pilotovaná verze našeho programu je
vhodná pro děti od 4. třídy základní školy, mladším dětem, které
nemají prozatím potřebné znalosti se určitě bude líbit i naše
komentovaná verze průvodcem tímto pořadem.

Kontakt: Mgr. Hana Dušková, tel: 732/468 892, email: hankad@
mselipsa.cz, web: www.mselipsa.cz
Provozní doba: červenec a srpen od 8.00 - 16.30
Ještě nevíte kam s dětmi na prázdniny? Mateřská škola Montessori Elipsa pro Vás připravila prázdninový pobyt pro děti od 3
do 6 let. Děti se můžou těšit na klidný a laskavý přístup našich
pedagogů, Montessori vzdělávací systém, výlety, procházky, hry,
a další dobrodružství.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organizuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel.
774434525.
19. 7.

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
7. 7.
18.00 Koncert orchestru
		
Brighton Youth Orchestra (VB)
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: Velký orchestr a soubor bicích nástrojů Brighton &
Hove Youth Orchestra and Percussion Ensemble z Velké Británie,
dirigent:Andrew Sherwood
Program: symfonické klasické skladby, romantické skladby,
skladby od skladatelů dvacátého století, moderní skladby a
filmová hudba.
17. 7.
19.00 Koncert orchestru
		
Consortium Musicum Divertimento (NL)
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: 100 - členný symfonický orchestr a sbor Consortium
Musicum Divertimento z nizozemského města Breda, dirigenti:
Rienk Bakker en Rick Muselaers.
Program: klasická hudba českých i světových skladatelů E. Elgar,
R. V. Williams, F. Mendelssohn, B. Smetana, a další
24. 7.
19.30 Koncert známých melodií
Místo knání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: Helena Kadeřábková Tašnerová - zpěv, Gabriela Dundová - příčná flétna, Hana Milevová - klaví
Program: písně a skladby skladatelů J. S. Bacha, G. F. Händela,
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Pucciniho.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu
kostela. Akce se konají za podpory statutárního města Karlovy
Vary.

ARMÁDA SPÁSY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.

Chebská pánev: Přírodní rezervace Soos
Tepelská vrchovina:
Milhostov – Pístov - Chodová Planá
Slavkovský les:
Prameny – Vlček – Mariánské Lázně
Poznáváme Slovensko: Novohrad (týden)

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63)

BOHOSLUŽBY

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

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

MŠ MONTESSORI ELIPSA

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
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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.

• INZERCE
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Na dostihy! Karlovarské závodiště slaví 120 let
Letošní dostihová sezona v Karlových
Varech se nese ve znamení oslav 120. výročí
zahájení dostihových aktivit v lázeňském
městě. Dostihový den k velkému výročí se na
druhém nejstarším českém závodišti koná
30. června. Přesně v tento den před 120 lety
byl totiž provoz ve Dvorech zahájen. Bylo to
mimochodem za přítomnosti barona Schafflera, knížete Fürstenberga, barona Černína
a městského radního Lea Mattoniho.
Kolik vody asi uplynulo v řece Ohři od dob, kdy
se na místě těžební šachty zrodila jedna z nejpůvabnějších drah? Vodní tok kopírující značnou
část dráhy býval němým svědkem období lesku,
úpadku i znovuzrození karlovarského dostihového závodiště.
Jezdectví je jedním z nejstarších sportů, který
se v Karlových Varech po staletí těší neutuchající oblibě. Ostatně jezdecká škola zde fungovala
již v roce 1893. Jen o několik málo let později
dostala myšlenka vybudování dostihové dráhy
reálnou podobu.
Karlovy Vary zažívaly v poslední čtvrtině
devatenáctého a na počátku dvacátého století
nebývalý boom. Narůstající počet lázeňských
hostů bylo potřeba hezky pobavit a to na dost
vysoké úrovni. Napínavé dostihy byly již tehdy
velmi oblíbeným sportem.
Na návrh karlovarského občana Kohla bylo
s nadšeným souhlasem městské rady vyprojektováno závodiště. Vhodné prostory na místě
těžební šachty Saské hnědouhelné společnosti
vybíral inspektor dostihových drah Slavkovský.
Stavebními plány byl pověřen vídeňský architekt
Alfréd Bayer, který v lázních projektoval třeba
Hotel Savoy-Westend.
Smlouva o provozování dráhy byla podepsána mezi tehdejší městskou obcí Karlovy Vary
a Českým jezdeckým spolkem v Praze v roce
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Text a ilustrační foto: Marcela Kozová
1896, ale důsledkem finančních potíží i problémů s výměnou pozemků, spadajících do
katastru budoucího areálu, se stavba zpozdila.

A nejen to. Muselo být upuštěno od plánované restaurace, dvorní lóže, hudebního salónu
a klusácké dráhy.

DOSTIHOVÉ DNY V KARLOVÝCH VARECH
30. června (13:30 – 17:45)
DOSTIHOVÝ DEN K VÝROČÍ 120 – LET KARLOVARSKÉHO ZÁVODIŠTĚ
16. LETNÍ CENA KLISEN (II.kat., 2 000m)
21. července (13:30 – 17:45)
74. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (listed, 2.400m)
31. LÁZEŇSKÁ MÍLE (II.kat., 1.600m)
4. srpna (14:00 – 17:45)
90. CENA MĚSTA KARLOVY VARY-Mem. Josefa Dolejšího (I.kat., 2 000m)
11. VELKÁ CENA BBAG (I.kat., 1 600m)
18. srpna (14:00 – 17:45)
40. CENA MASISE - POHÁR GH PUPP (I.kat., 1 200m)
2. CENA SPOLEČNOSTI LOKOTRANS (II.kat.,2 400m)
22. září (13:00 – 16:45)
38. CENA ZIMNÍ KRÁLOVNY (listed, 1 600m)
32. CENA JOCKEY CLUBU ČR (II.kat., 2 000m)

• SPORT

Turnaj kroužků košíkové skončil triumfy ZŠ 1. Máje a ZŠ Krušnohorská
Dne 30. května se opět na závěr školního
roku uskutečnil turnaj basketbalových kroužků
z 1. až 5. tříd, které probíhají na šesti karlovarských základních školách. Turnaj tentokrát
hostila ZŠ Konečná, letos se jej zúčastnilo na
šedesát mladých baskeťáků. Šest družstev ve

dvou skupinách odehrálo vždy dva zápasy, ve
kterých všichni předvedli, kolik se toho za celý
rok naučili.
V kategorii 1. až 3. tříd se nevíce dařilo ZŠ 1.
Máje a v kategorii 4. až 5. tříd pak ZŠ Krušnohorská. Odměněni drobnými dárky a sladkostmi

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Historicky prvních Sportovních her seniorů v Sokolově se zúčastnili také reprezentanti Karlových Varů.
Městská organizace seniorů Karlovy Vary vyslala na „seniorskou olympiádu“ třicet závodníků, tedy
vlastně především závodnic. Soutěžily ve všech disciplínách, od seniorského biatlonu, přes nordic
walking, slalom, chodecký fotbal, skok do dálky až po pétanque. Celkem se sportovních her zúčastnilo
na sto třicet seniorů z celého kraje, a karlovarský tým určitě nezůstával pozadu. „Získaly jsme celkem
čtyřiadvacet medailí, z toho devět zlatých, osm stříbrných a sedm bronzových,“ zhodnotila výsledky
předsedkyně městské organizace Jana Tymlová. K výsledkům samozřejmě blahopřejeme!

však byli všichni zúčastnění. Tato akce i vedení
pravidelných kroužků po celý rok je finančně
podpořeno Statutárním městem Karlovy Vary,
Karlovarským krajem – Živým krajem a basketbalovou federací ČBF.

Václav Sebera, TJ Thermia Karlovy Vary

Rachik zaběhl
ve Varech
evropský rekord
Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary,

který je oceněný pětihvězdičkovým certifikátem
Evropské atletické asociace, zaběhl nejlépe
Yassine Rachik z Itálie v evropském rekordu
závodu 1:02:59, nejrychlejší ženou se stala
Lilia Fisikovici z Moldavska. Hlavního závodu se
dohromady účastnilo na 4 tisíce běžců. Součástí
akce byl také dm rodinný běh, na jehož trať se
vydaly 3 tisíce dětí a dospělých.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
AARAU,
ACUTE,
AULD, ETIN,
MITAS,
SNOUT

SKOTSKÁ
SUKNĚ

BICEPS

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ŠACHOVÝ
VELMISTR

VZLÉTNUTÍ
(MN. Č.)

BUJNÍ
KONĚ

ANGLICKY
AKUTNÍ

CHRČET

PODNIK
V PRAZE

JEDNOBAREVNÝ

PŘESTO
UKLIDŇOVAT
SPZ
OKRESU
KARVINÁ

OMAMNÉ
LÁTKY
CHEM.ZN.
TELURU

ZKRATKA
LEHKÝCH
TOPNÝCH
OLEJŮ

ÚSKOKY

NÁJEZDNÍK
ZKRATKA
HORSKÉ
SLUŽBY
MUŽSKÉ
JMÉNO

ŘÍMSKY
49

MOZARTOVO
JMÉNO

CHOROBA

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ
SESTRA

CHEM.ZN.
RADIA

VYMEZENÝ
PROSTOR

ANGLICKY
ADAPTOVAT

POSVÁTNÉ
SLOVO
BUDHISTŮ
ZÁMEZÍ
VE HŘE

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

IRSKÁ
REPUB.
ARMÁDA
VAŘENÉ
VEPŘOVÉ

TVOŘIT
SOCHU
PRVNÍ
ŽENA

...
CTI
NETRATÍ

BOHATĚ
ROZVĚTVENÝ

VÝCHODNÍ
NĚMEC
ČESKÝ
MALÍŘ

JEZERO
V AUSTRÁLII

VRHAT

RUSKY
FILMOVÉ
PLÁTNO

ZNAČKA
KOSMETIKY

SOUPUTNÍK
HROMU

DÍTĚ

INDIÁNSKÁ
VESNICE
KÓD
SAUDSKÉ
ARÁBIE

MALÉ
PORANĚNÍ
PRIMÁT
PROVDAT

KOVBOJOVA
POMŮCKA

VŠECHNO

SPZ STARÉ
LˇUBOVNĚ

POROST
SAVCŮ

SLOVENSKÁ
PLOŠNÁ
MÍRA

ODMÍTNUTÍ

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO

3. DÍL
TAJENKY

ANGLICKY
ČENICH

ČAJOVÁ
RŮŽE

A SICE
RADIOLOKÁTOR

NORSKÝ
DRAMATIK

SPZ
ROKYCAN

BOJOVÝ
PLYN

ALPINIA

SOUROZENEC

MLADÁ
VĚTVIČKA

VÝTVARNÉ
DÍLO

CITOSL.
ODPORU

INICIÁLY
LYŽAŘE
BAUERA

ČESKÝ
ARCHIVÁŘ

REPTÁNÍ

DRUH
JAZZOVÉHO
ZPĚVU

AVŠAK

ALKOHOLICKÝ
NÁPOJ

VZNEŠENÝ

4. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
DĚDEČEK

CHEM.
ZN.
KRYPTONU

BÍLÝ
SPORT

2. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
HOKEJISTA
(MARTIN)

EVROPANKA

INICIÁLY
SPISOIV.
KUNDERY
ANGLICKY
NEBO

NÁSTAVBA
NAD
ŘÍMSOU

MZDA

PARTNER
VOSKOVCE

SVŮDNÁ
ŽENA

BÝV.ZN.
AVIVÁŽE
ANGLICKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

TRPASLÍK

CHEM.ZN.
HLINÍKU

MPZ
DÁNSKA

ŘÍMSKÝCH
1506

ALKIN

1. DÍL
TAJENKY

DŮVOD
TRESTU

NĚMECKY
S

KABELA

KAL

BODAVÝ
HMYZ

BRIT

CHEM.ZN.
RADONU

ROZPOUŠTĚTI SE
TEPLEM
DŘÍVĚJŠÍ
MAJETEK
ZÁDRUHY

ZTLOUSTNOUT

Je opředena legendou, která sahá až do bájných dob Artušovských. Příběhem krále Tristana, potomkem krále Artuše, jeho dcery Alviny a chlapce, kterého Tristan vyrval ze spárů
medvěda – Ursina. Když Ursinus vyrostl v muže, zatoužil po královské hodnosti. Aby jí dosáhl, obloudil srdce princezny Alviny, která zatím vyrostla v krásnou pannu. Protože však Tristan
nedal svolení k nerovnému sňatku, rozhodl se Ursinus, že jeho dceru unese.
Její srdce pak svádělo těžký boj. Láska k otci ji držela pevným poutem k domovu, avšak Ursinova hrozba, že se před ní probodne dýkou, nebude-li mu po vůli, ji donutila, že se s ním
vydala v dálnou cizinu. Přeplavili se přes moře, překonali hory, doly, dál a dál k východu, aby je královi poslové nedostihli. Až se dostali do údolí Ohře… Vystoupili na neznámou horu,
z jejíhož temene se naskýtal široširý rozhled do kraje. A rozhodli se, že tady už zůstanou. Na této hoře Ursinus vystavěl hrad...

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

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
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a.haidlmaier@mmkv.cz
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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
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Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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krl° ČERVENEC

• INZERCE

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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