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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

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, po-
volení 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
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01 TVÁŘÍ NA TITULNÍ STRANĚ
je Marie-Dorothea Klaisnerová, pracovnice nově 
otevřeného meeting pointu a stánku UNESCO 
u Vřídelní kolonády. Mimo jiné zde poskytuje 
informace o aktuálních přípravách pro vstup města 
na Seznam světového dědictví UNESCO v rámci 
nominace „Great Spas of Europe“. 

05 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Intimní rodinné drama Otec bulharského tvůrčího 
dua Kristina Grozeva a Petar Valčanov zvítězilo 
v hlavní soutěži 54. MFF Karlovy Vary. Křišťálový 
glóbus za mimořádný přínos světové kinematogra-
fii letos převzaly americké herečky Julianne Moore 
a Patricia Clarkson.

09 BUDOUCNOST KERAMICKÉ ŠKOLY
Školská a výchovná zařízení patří vedle bytové 
výstavby k základním funkčním pilířům města. 
Úspěšná rekonverze stávajícího středoškolského 
areálu může být nejenom inspirací pro budoucí 
studenty a pedagogy, ale má i šanci stát se kataly-
zátorem pro novodobý rozkvět čtvrti Rybáře.

18 MICHAL GABRIEL – ČERVENÝ KOBEREC
Výstava spoluzakladatele výtvarné skupiny Tvr-

dohlaví v Galerii umění Karlovy Vary představuje 
jednoho z nejvýraznějších současných českých 
sochařů Michala Gabriela, vítěze Výtvarné soutěže 
o návrh na zpodobnění sochy Karla IV.

20 5. ROČNÍK MHF J. C. F. FISCHERA
Mezzosopranistka Eva Garajová, violistka Kristina 
Fialová či varhanice Michaela Káčerková… 
a samozřejmě Karlovarský symfonický orchestr. 
Dějištěm posledních 3 koncertů Mezinárodního 
hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda 
Fischera budou Karlovy Vary.

22 DIVADLO SE UŽ CHYSTÁ NA SEZONU
Blíží se další přehlídka senzačních inscenací. Nej-
zajímavější představení Karlovarského městského 
divadla, která budou na programu po prázdninách, 
představuje v rozhovoru Dana Neumannová, 
ředitelka KMD.

28 CITY TRIATHLON KARLOVY VARY
Nejlepší triatlonisté světa se do Karlových Varů sje-
dou o víkendu 23. až 25. srpna, už potřetí se tady 
odehraje závod Světového poháru v triatlonu. Na 
programu budou znovu také závody pro veřejnost 
i dětské starty.
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• STALO SE / STANE SE

ULICE BRIGÁDNÍKŮ JE OPRAVENÁ
Vnitroblok ulice Brigádníků a přilehlých ulic má opra-
venou komunikaci a parkovací stání. V rámci oprav-
ných prací se částečně upravil systém parkování. 
Částečné stání na chodníku nahradil nově vybudovaný 
záliv se zatravňovacími dlaždicemi, které jsou příhod-
ným prvkem pro nutné zadržování vody v půdě. 

V RYTMU FILMOVÉHO FESTIVALU. S MIRO 
ŽBIRKOU
Město a kraj se společně představilo na Mezinárodním 
filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve středu 3. července 
si obyvatelé i návštěvníci města mohli užít zábavu 
„V rytmu filmového festivalu“. Vrcholem akce byl 
společný koncert Miro Žbirky s Karlovarským symfo-
nickým orchestrem na Mlýnské kolonádě. V aranžmá 
Martina Hyblera zazněly nejznámější skladby jednoho 
z nejvýraznějších zpěváků a autorů slovenské  i české 
populární, rockově orientované hudby. Nechyběly ani 
skladby Beatles, rovněž v aranžmá pro symfonický 
orchestr. 

FARMÁŘSKÉ TRHY
Městská společnost KV City Centrum pořádá 16. srp-
na další farmářské trhy. Od devíti hodin do vyprodání 
zásob se na stáncích před Tržnicí ve Varšavské ulici 
objeví zejména sezónní ovoce a zelenina. Chybět 
nebudou bylinky a květiny, koření, houby, uzeniny, 
knedlíky, chlazená drůbež, chléb, pečivo a cukrářské 
výrobky. Od září budou farmářské trhy opět dvakrát 
do měsíce.

MEANDR OHŘE PROPOJÍ NOVÝ ÚSEK CYKLO-
STEZKY
V průběhu srpna začne stavba nového úseku městské 
cyklostezky. Zhruba půlkilometrová stezka propojí 
park Meandr Ohře s Plynárenskou lávkou v Tuhnicích. 
Tři metry široká komunikace  povede po pravém 
břehu řeky. Součástí stavby bude i opěrná zeď 
a schodiště směrem na Tuhnický most, které bude 
vybudované zhruba v místě vyšlapané pěšiny.

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY CHEBSKÉHO MOSTU
Chebský most projde diagnostickým průzkumem. 
Na začátku července proběhla první část speciální 
prohlídky, která odhalí stav mostu a jeho provozní 
spolehlivost. Závěry diagnostiky budou podkladem 
pro budoucí technické a ekonomické řešení, případné 
projekční a rekonstrukční práce na mostě. Další část 
diagnostiky bude probíhat v září, kdy přijdou na řadu 
také sondy a vývrty.

PRVNÍ KOMERČNÍ 5G SÍŤ V ČESKU
Karlovy Vary mají gigabitového partnera. Společnost 
Vodafone zde na základě podepsaného memoranda 
zhruba do jednoho roku spustí první komerční 5G síť 
v Česku. To by mohlo do města přilákat nové tech-
nologické firmy a pomoci s rozvojem chytré městské 
infrastruktury. Podnikatelé a firmy získají nové 
příležitosti k rozvoji svého podnikání na jiné úrovni 
a v jiných oborech.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM BECHEROVKA 
Zmodernizované prostory Muzea Becherovky předsta-
vila začátkem léta pod novým názvem Návštěvnické 
centrum Becherovka společnost Jan Becher Pernod 
Ricard. Rozšířená byla stávající expozice, nová je 
například interaktivní část pro rodiny s dětmi. Zre-
konstruovaný je také bar a lounge v budově původní 
fabriky.

LETNÍ ŠKOLA AIKIDO
Karlovy Vary hostily v červenci již 25. ročník Letní 
školy Aikido, kterou ve spolupráci s místním klubem 
Kavaikikan pořádala Česká asociace aikido. Stovka 
vyznavačů tohoto japonského bojového umění z celé 
republiky měla základnu v tělocvičnách ZŠ Konečná.

HORKA MÍRNÍ KROPÍCÍ VOZY
V období extrémně vysokých teplot zkrápějí ulice 
města kropící vozy. Rozpálené ulice projížděly zejmé-
na na přelomu června a července třikrát denně. Kropi-
ly se pěší zóny, vybrané ulice v lázeňském i obchod-
ním centru, ale také například Západní, Sokolovská, 
Závodu míru nebo Chebská.
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Intimní rodinné drama Otec o nelehkém hle-
dání cesty k našim nejbližším, v němž nechybí 
pečlivě vystavěné absurdní či komické situace, 
zvítězilo v hlavní soutěži 54. MFF Karlovy Vary. 
Křišťálový glóbus převzalo jeho bulharské tvůrčí 
duo Kristina Grozeva a Petar Valčanov, známé už 
díky snímkům Lekce a Sláva.
Zvláštní cenu porota ve složení Štěpán Hulík, 
Annemarie Jacir, Sergej Loznica, Angeliki Papou-
lia a Charles Tesson udělila německému drama-
tu Lara. Precizně zkomponovaná psychologická 
studie režiséra Jana-Ole Gerstera získala také 
cenu pro nejlepší herečku, díky výkonu Corinny 
Harfouch v roli autoritativní matky. Německá 
hvězda stejné ocenění dostala na karlovarském 
festivalu i v roce 1988.

Nejlepším hercem jury zvolila Milana Ondríka 
ze slovensko-českého dramatu Marko Škopa 
Budiž světlo o gastarbeitrovi, který se na Vánoce 
vrací domů a zjišťuje, že jeho syn je coby člen 
polovojenské mládežnické skupiny zapleten do 
události, jež otřásla místní komunitou. Nejlepším 
režisérem byl vyhlášen Belgičan Tim Mielants 
díky své tragikomedii z nudistického kempu 
Patrick.
Hlavní porota také udělila dvě Zvláštní uznání. 
Jedno španělskému snímku Srpnová madona, 
druhé nadějné herečce Antonii Giesen za roli ve 
filmu Muž budoucnosti.
Vítězem soutěže Na východ od Západu se stal 
napínavý celovečerní debut ruského bývalého 
tanečníka Borise Akopova Býk. Ukrajinské obra-
zově nápadité road movie o nahrávači zvuků Mé 
tiché myšlenky patří Zvláštní cena poroty.
Esejistický portrét Ksenie Okhapkiny Nesmrtelní, 
který přibližuje pevným řádem určovaný život na 
ruském industriálním maloměstě, zvítězil v Sou-
těži dokumentů. Zvláštní cena poroty připadla 
snímku Konfuciánský sen, příběhu čínské matky 
hledající správný klíč k alternativní výchově 
svého syna. Také Diváckou cenu deníku Právo 
získal dokument, portrét Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát od Olgy Sommerové.

Čestné ceny
Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové 
kinematografii, letos převzaly dvě americké he-
rečky. Julianne Moore na slavnostním zahájení 
a Patricia Clarkson na slavnostním zakončení. 
„Získala jsem nádhernou cenu. Karlovy Vary 
dodaly energii mé duši, nechci odjet domů, chci 
jen poslat pro svého psa a zůstat tu,“ pochválila 
festival herečka a pokračovala: „Věřím, že když 
dostanete cenu, nedostáváte ji nikdy sami. Za 
mnou stojí skvělí umělci, s nimiž jsme měla 

tu čest spolupracovat. I tady jsem se potkala 
s úžasnými lidmi. Doufám, že se ještě uvidíme.“
Cenu prezidenta MFF KV za přínos české kine-
matografii Jiří Bartoška předal kameramanovi 
Vladimíru Smutnému. „Kameraman patří za 
kameru, před plátno patří výjimečně, jsem rád, 
že pan Jiří Bartoška mi tuto výjimečnost umožnil 
a že mám tuto cenu, kterou není lehké získat 
jeho kameraman. Já si té ceny vážím a ona váží 
taky,“ děkoval Smutný.

Ohlédnutí za 54. MFF Karlovy Vary
• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Ohňostroj v rámci slavnostního zahájení

Herečka Julianne Moore Herečka Patricia Clarkson

Režiséři vítězného snímku Kristina Grozeva 
a Petar Valchanov
 Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

UNESCO – UNES – CO  a Karlovy Vary
Od Mezinárodního filmového festivalu až do 

festivalu světla Vary Září (tedy do poloviny září) 
bude u Vřídelní kolonády stále sloužit meeting point 
INFOCENTRA a stánek UNESCO pro informace 
o tom, jaké jsou přípravy pro vstup našeho města, 
ale také Mariánských a Františkových Lázní v rámci 
nominace „Great Spas of Europe“ na Seznam 
světového dědictví UNESCO. 

Kdo šel okolo, mohl si nezávazně zasoutěžit, 
dát si kávu v baru UNES – CO a třeba si koupit 
tričko s různými variantami tohoto sloganu (UNES 
– CO – MILUJEŠ, UNES – CO – SNÍŠ, UNES – CO 
– VYPIJEŠ). Znalostní soutěž o světové organizaci 
UNESCO těžká nebyla, proto se jí také za více než 
týden účastnilo skoro 650 soutěžících. V sobotu 
odpoledne  proběhlo slavnostní losování a hlavní 
cenu vylosovala Nora Dolanská, manažerka PR pro 
UNESCO v Karlových Varech.

O tom, že vyhrála karlovarská rodačka, jsme 
nevěděli, o to větší překvapení to bylo nejen pro 
nás, ale i pro ni samotnou. Paní Lenka Kuglerová 
totiž vyhrála víkendový pobyt v luxusním hotelu 
v německém Baden Badenu s doprovodným pro-
gramem. „Ještě chvíli budu tuto radostnou zprávu 
vstřebávat. Těším se MOC! Jak by ne. Je to naše 
partnerské město, které ráda poznám osobně,“ 
říká.

S kým pojede, to ještě neví. „Ještě o tom nikdo 
neví,“ vysvětluje s úsměvem. Sama by si přála 
doprovod manžela, případně syna. „Kdyby se mnou 
nemohl jet manžel, jako náhradnice by spoluúčast 
jistě ocenila i moje kolegyně průvodkyně,“ zamyslí 
se vzápětí.

V Karlových Varech pracuje jako průvodkyně, 
s trochou nadsázky se tedy dá říci, že výhra je 
v rukou povolaného. Provází všechny turisty, se 
kterými se domluví česky (tedy i Slováky), rusky 
a německy. Že se „lázeňský trojúhelník“ chystá na 
zápis do UNESCO, to se v jejím výkladu prý odráží 
již nyní. „To je samozřejmé,“ říká.

A které místo v Karlových Varech máte ráda a co 
Vám vadí ve městě při procházkách s turisty? 
Ráda má méně rušná lázeňská místa, stromy, park 
u letního kina a Richmondu, ale také upravenou 
část mezi hotelem Pavlov a Thermalem. Tam mohu 
turistům v klidu povyprávět, nikdo nás neruší, nikdo 

do nás nevráží, nikdo tam nehraje,“ vysvětluje. „Ale 
těžko vybrat, mám to tady ráda všude.“

Co se Lence Kuglerové naopak nelíbí, to je místní 
pouliční hudební produkce. „Již léta marně bojuji 
s hlučnou a nevkusnou hudební produkcí zahranič-
ních pouličních "účinkujících" v celém lázeňském 
území. To se nelíbí ani mým turistům,“ rozohní se. 
„Ale když je tam skutečný lázeňský koncert nebo 
lázeňský klid, jak má být, pak je to krása.“

Paní Lence Kuglerové blahopřejeme a přejeme 
krásný pobyt v exkluzivních německých lázních. Ve 
městě, které je naším partnerským městem. Věří-
me, že zážitky zužitkuje i při své práci průvodkyně.

Má vlast cestami proměn
Českou republikou putuje výstava Má vlast ces-
tami proměn. Její součástí jsou i tři karlovarské 
proměny, které se zároveň ucházejí o vítězství 
v internetovém hlasování. Do soutěže byly 
nominovány Goethova vyhlídka, Lávka přes Horní 
nádraží a budova městského divadla. 
Putovní výstava prostřednictvím fotografií a pří-
běhů prezentuje nejrůznější stavby, jejich stav 
před rekonstrukcí a po ní. Často ji můžete vidět 
v obcích, ve kterých se jedna z proměn přímo 
nachází. Každá kolekce představuje příběhy 
proměn z jednoho nebo více krajů. Výstavní 

panely potkáte ve venkovních prostorách, jako 
jsou náměstí a parky. V Karlovarském kraji byly 
k vidění v červnu v Kyselce, od 13. do 27. září je 
uvidíte v Hazlově.
Akci pořádá Asociace Entente Florale CZ - 
Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní 
památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje 
České republiky a spolupracuje řada dalších 
organizací a institucí.
Do internetového hlasování, které probíhá až do 
30. března 2020, se můžete zapojit na webu: 
www.cestamipromen.cz/hlasovani

Na pěších zónách 
platí prodloužená 
doba pro zásobování
Na karlovarských pěších zónách už platí 
prodloužená doba určená pro zásobování. 
Posun z 9. na 10. hodinu zajistí provozovate-
lům dostatečný časový prostor pro zásobování 
prodejen a podniků v lokalitách s omezeným 
provozem. Nadále platí, že ve vymezených 
časech je možné vjíždět na pěší zóny a zasta-
vit na nich pouze za účelem zásobování. Není 
možné zde parkovat nebo pouze projíždět 
lokalitami a krátit si v době zásobování cestu 
městem přes pěší zóny. Dodržování pravidel 
bude kontrolovat městská policie.

Časy určené pro zásobování 
na pěších zónách:
T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera, Jugosláv-
ská, Zeyerova, Varšavská – pěší zóna 
6:00 – 10:00, 18:00 – 19:00

Stará louka, Vřídelní, Tržiště, Lázeňská, 
I.P. Pavlova – pěší zóny, lázeňské území
5:30 – 6:30, 8:00 – 10:00 a 18:00 – 19:00
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Odpadky do lesa nepatří aneb co 
si přineseme, to také odneseme
Proč nejsou odpadkové koše v lázeňských lesích? 
Právě proto, že jde o les, nabízí se lakonická 
odpověď.  Nádob na odpadky je v lázeňských 
lesích skutečně minimum, najdete je v lokalitě 
Sv. Linhart, na Goethově vyhlídce a na „Ekologické 
stezce“ ve Vrázově ulici. A další přibývat nebudou. 
Problém s množícím se nepořádkem, odhozenými 
obaly od jídla a pití by koše nevyřešily. „Pokud 
vycházím ze zkušeností z četných zahraničních 
exkurzí, v lesích v Německu, Rakousku nebo Chor-
vatsku také žádné koše nemají. Najdete je pouze 
na velkých parkovištích. Přesto v lesích samotných 
takový nepořádek jako u nás nenajdete,“ vysvětlu-
je ředitel městské organizace Lázeňské lesy Kar-
lovy Vary Evžen Krejčí. „Je to bohužel i o kultuře 
a přístupu lidí, kteří do lesa chodí. Slušný člověk si 

obaly od svačiny a pití z lesa odnese, když koš ne-
najde. Přitom plná PET lahev přeci váží daleko více 
než prázdná. A najdou se i tací, kteří obaly odhodí 
do lesa, i když je koš nedaleko. Bohužel.“ Proti in-
stalaci odpadových nádob hovoří i další zkušenosti. 
„Obecně jsou koše rozmisťované v přírodě a na 
odlehlejších místech často terčem vandalů, díky 
neobratnosti a někdy i neodpovědnému přístupu 
se nezřídka hromadí nepořádek i kolem nich. Ze-
jména ale koše představují lákadlo a jejich obsah 
velké riziko pro zvěř žijící v lese, hlavně divoká 
prasata,“ varuje Evžen Krejčí a dodává: „Snažíme 
se návštěvníky vést k dodržování pravidla - co si 
kdo do lesa přinese, to si i z lesa odnese.“ Právě 
na toto téma připravují Lázeňské lesy Karlovy Vary 
osvětovou kampaň.

Velkoobjemové  
kontejnery 
budou v září

Nepotřebný nábytek a jiný velkoobjemový 
odpad vám opět odvezeme v září.  O třech 
zářijových sobotách budou opět postupně 
v jednotlivých čtvrtích rozmisťovány velkoob-
jemové kontejnery, do kterých bude možné 
bezplatně odložit větší komunální odpad, 
jako jsou křesla, židle, stoly a jiný nábytek, 
koberce, lino, dosloužilé sportovní náčiní, 
hračky, kočárky a jiné věci větších rozměrů 
nebo hmotnosti.
Přesný harmonogram podzimní vlny svozu 
velkého odpadu najdete v příštím vydání 
KRL°.

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

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

5.8.  Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova 
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 

ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

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

7.8. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, Kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. 
Krejčího, Na Vrchu 

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

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

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

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

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

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

14.8. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu, Pod Jelením skokem

 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

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

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

19.8. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová

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

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

 Parkoviště: Západní – u FÚ
21.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 

Varšavská – část
 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceny jízdného nesmí být 
diskriminační, říkají soudy i Unie

Nové vedení města zavedlo od 1. ledna tohoto 
roku nulové jízdné pro děti a studenty, stejně jako 
pro seniory. Deklarovalo také, že bude hledat cesty, 
jak snížit cenu jízdného i ostatním obyvatelům 
města, kteří do těchto kategorií nespadají. Bohužel, 
takový úkol ale nemá snadné řešení.

Problém je právě v definici "snížené jízdné pro 
obyvatele města". Na první pohled jde o službu 
města vlastním občanům, a tedy o logické naplňo-
vání například zákona o obcích, který v jednom ze 
svých úvodních ustanovení říká, že "Obec pečuje 
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů". Na druhou stranu je ovšem nutné, aby 
obec tento cíl naplňovala přiměřenými prostředky, 
jak konstatoval ve svých rozsudcích v podobných 

případech i Nejvyšší správní soud. Zvýhodněné 
jízdné není totiž jen výhodou pro karlovarské, ale 
je také v mnoha ohledech diskriminací ostatních. 
To odporuje jak například zákonu na ochranu spo-
třebitele, tak ale také právu Evropské unie, které 
výslovně nepřipouští diskriminaci spotřebitele 
například z důvodu státní příslušnosti.

Některá města vyřešila tento požadavek tím, že 
zavedla dopravu zdarma pro všechny. Je jich osm, 
většinou mnohem menších a především dopravně 
jednodušších, mají 2-7 linek MHD. Osmé město, 
Frýdek-Místek, je v o něco jiné situaci než Karlovy 
Vary. Drtivou většinu cestujících tam tvoří skutečně 
lidé dojíždějící za prací, službami či do školy.

V Karlových Varech žije necelých 50 tisíc 

obyvatel. Ročně město ale navštíví statisíce hostů, 
a nemalou část z nich tvoří hosté lázeňští, kteří 
ve městě pobývají delší čas. Doprava zdarma by 
tak nebyla jen úsporou pro Karlovaráky, ale také 
ztrátou možného příjmu od lázeňských hostů, 
návštěvníků města či turistů, pro které je položka 
za jízdné v MHD v naprosté většině případů mizivá. 
Pro město by to zároveň znamenalo uhradit za pro-
voz MHD další desítky milionů korun navíc, které 
je možná účelnější vynaložit na údržbu a opravy 
infrastruktury či vylepšení veřejných služeb města.

Po zvážení všech těchto skutečností Karlovy Vary 
od myšlenky jízdného zdarma pro obyvatele města 
upustily. To ale neznamená, že nebudou hledat 
možnosti jiné.  

Vary Září. 
Chystá se 
další ročník 
festivalu
Karlovy Vary rozzáří v září další ročník festivalu 
„Vary Září“, který kombinuje nejzajímavější audio-
vizuální technologie a tvorbu s neopakovatelnou 
architekturou a atmosférou města. Již 4. ročník 
oblíbené akce se uskuteční 13. a 14. září. Letos 
bude do programu zahrnuto sedm stanovišť od 
Thermalu přes Dvořákovy sady, Mlýnskou a Tržní 
kolonádu, koryto Teplé u divadla po Grandhotel 
Pupp a Císařské lázně. Autoři připravují multi-
mediální show na budovách, kouřových oblacích 
i vodní stěně. Chybět nebude ani atraktivní video-
mapping, například na téma 30. výročí Sametové 
revoluce. Kompletní program přineseme v příštím 
vydání KRL°.

13.–14. 9. 2019  
 21.00–24.00

Karlovy Vary

 Jedinečná koncepce festivalu kombinující  
nejzajímavější současné technologie  

s neopakovatelnou architekturou  
lázeňského města.

www.varyzari.karlovyvary.cz

VARY° ZÁŘÍ

20
19

festival světla
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• KAM KV°

Školská a výchovná zařízení patří vedle 
bytové výstavby k základním funkčním pilí-
řům města. Kvalitní vzdělávání a vzdělávací 
infrastruktura jsou klíčové pro úspěšný rozvoj 
měst a jejich regionů, které na sebe pozi-
tivním způsobem vážou a ovlivňují vzdělání 
veřejnosti. Pro rozvoj krajského a kulturního 
města Karlovy Vary je středoškolská instituce 
s uměleckým zaměřením, s více než deva-
desátiletou tradicí v autentickém prostředí, 
významnou hodnotou, neboť pěstuje tolik 
potřebného kulturního ducha pro nové gene-
race budoucích obyvatel města i kraje. Jaká 
je budoucnost této střední školy?

Investice do školních zařízení všech vzděláva-
cích stupňů jsou investice do budoucnosti, které 
musí urychleně reagovat na novodobé pedago-
gické a organizační formy soudobého vzdělávání. 
Transformací instituce Keramické školy na 
Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary 
a rozšířením výuky o nové atraktivní kreativní 
obory se daří podnítit soudobý tvořivý potenciál 
kreativních mladých lidí z oblasti Karlových Varů 
a zamezit jejich odcházení do jiných regionů, ale 
i přilákat novou generaci kreativců z jiných krajů. 

Je proto v zájmu města Karlovy Vary a Kar-
lovarského kraje, aby historická lokalita bývalé 
Keramické školy, která vychovala několik 
generací umělců a tvůrčích odborníků, a stala 
se tak jednou z duchovních podstat edukativní 
historie Karlových Varů byla nejenom zachována, 
ale i dále rozvíjena. Není pochyb, že nové obory 
uměleckoprůmyslové školy podmiňují nové 
prostory, které vyhovují potřebám moderní výuky 
21. století. 

Komplex budov Střední uměleckoprůmyslové 
školy má důležitý význam v dochovaném kon-
textu urbanistické struktury karlovarské městské 

čtvrti Rybáře. Od počátku 20. století, kdy vznikala 
na pravidelném šachovnicovém půdorysu nová 
tvář čtvrti, rostla kolem obdélníkového náměstí 
s farním kostelem sv. Kříže nová zástavba, ve 
které jsou dodnes velmi dobře zachované nárožní 
budovy školy klíčovou dominantou. Lokalita 
nároží velkého náměstí Rybáří a hmotové řešení 
exteriérů budovy svědčí o tom, jak významnou 
funkci v organismu města tato vzdělávací insti-
tuce se svým originálním profesním zaměřením 
i po více jak 90 let zastává. Z hlediska péče 
o stávající a budoucí rozvoj charakteristického 
obrazu městské čtvrti Rybáře je instituce školy 
a její budovy nepostradatelná.

V důsledku havarijního stavu a uzavření 
historických budov je provoz střední umělec-
koprůmyslové školy od roku 2017 výrazně 
omezen. Samovolný rozpad betonu z nosné části 
železobetonového stropu, který byl konstatován 
statikem, byl důvodem rozhodnutí stavebního 

úřadu k vyklizení budov. Celý provoz školy byl 
přesunut do části areálu, která byla vybudována 
v 60. letech minulého století. Na základě závěru 
stavebně-technického průzkumu zpracovaného 
Kloknerovým ústavem bylo v červenci 2018 
Ministerstvem kultury zrušeno prohlášení kulturní 
památkou.

Jako podklad pro rozhodování o řešení hava-
rijního stavu školy byla v roce 2018 zpracována 
objemová studie, která prověřovala možnosti 
umístění a rámcové náklady na případnou rekon-
strukci nebo demolici a výstavbu nové školy. 

Na základě výsledků této studie a dalších 
podkladů bylo v červnu 2019 Radou Karlovarské-
ho kraje rozhodnuto o setrvání umístění školy ve 
stávajícím areálu v Rybářích a dále bylo rozhod-
nuto o způsobu předprojektové přípravy formou 
souběžného pořízení tří architektonických studií. 
Výsledky architektonických studií budou sloužit 
jako podklad pro projektovou přípravu stavby.

Kancelář architektury města Karlovy Vary vítá 
rozhodnutí Rady Karlovarského kraje a aktivně 
podporuje iniciativu Odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu, který se ujal organizace před-
projektové přípravy, jenž je předpokladem pro 
vznik kvalitní autentické architektury ve spojení 
s moderním architektonickým výrazem. Úspěšná 
rekonverze stávajícího středoškolského areálu 
může být nejenom inspirací pro budoucí studenty 
a pedagogy, ale má i šanci stát se katalyzátorem 
pro novodobý rozkvět Rybáří, významné městské 
čtvrti Karlových Varů. 

Již dnes uměleckoprůmyslová škola nabízí 
škálu kurzů pro karlovarskou veřejnost a nová 
budova, bude-li s tímto konceptem počítat, se 
tak může stát i v mimoškolním provozu sdíleným 
veřejným prostorem pro všechny věkové skupiny 
obyvatel. 

Po prázdninách pro Vás chystáme další 
přednášky, setkání s občany městských čtvrtí 
KAMjdeme° a další akce. 

Tým KAM KV° Vám přeje krásné léto.

Kancelář architektury města 

Budoucnost „Keramické“ školy
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Závěr školního roku patřil mateřinkám
Na závěr školního roku připravili preventisté městské policie program pro ty nej-
menší. Tři dny, 17. až19. června, měly mateřské školy možnost zúčastnit se zábavně 
vzdělávacího programu zaměřeného na zvyšování osobního bezpečí předškolních 
dětí v Centru zdraví a bezpečí. Tuto možnost využilo 7 mateřských škol a do pro-
gramu se tak zapojilo 163 dětí. Na čtyřech stanovištích čekali na děti strážníci, jimž 
pomáhali studenti Střední pedagogické školy Karlovy Vary, aby s dětmi procvičili 
základy pravidel silničního provozu, které si pak děti prakticky vyzkoušely na 
dopravním hřišti při jízdě na koloběžkách a odrážedlech. Zábavné a zároveň důležité 
bylo nacvičování oznamování dopravní nehody na tísňovou linku nebo rozhodování 
komu otevřít dveře v případě, že jsou děti samy doma. Děti byly nadšené a zadané 
úkoly plnily s radostí a nadšením, to ještě na závěr umocnily odměny, které děti od 
strážníků obdržely.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Letošní zahájení Mezinárodního filmového festi-
valu v Karlových Varech proběhlo klidně a strážníci 
nemuseli řešit žádné zásadní problémy. Návštěvníci 
festivalu tradičně potkávali v centru dění Mobilní 
komunikační a informační centrum, kde se mohli 
obracet na policisty a strážníky, kteří zde poskytova-
li informace, přijímali oznámení a pomáhali lidem 
s orientací. Na mobilní centrum, jehož součástí byl 
i policejní tlumočník, narazili na ulici T.G.Masaryka, 
poblíž sochy prezidenta, který ulici propůjčil své 
jméno, dále u hotelu Thermál, který bývá centrem 
festivalového dění a pochopitelně také na Divadel-
ním náměstí v lázeňském území.

Podle očekávání se strážníci nejvíce věnovali 
oznámením na nedovolené parkování v centru 
obchodně správního území a na ulici I. P Pavlova, 
kde řešili přes 100 dopravních přestupků. Lokalitu 
Čertova ostrova si v letošním roce převzala do 
„patronace“ Policie ČR.   

Velkým přínosem byla letos absence vyhrazeného 
parkování v Bezručově ulici, které každý rok gene-
rovalo velké množství problémů s neukázněnými 
řidiči, kteří přemisťovali přenosné dopravní značení, 
stáli na chodníku a mnohdy ohrožovali i průjezdnost 
autobusu městské hromadné dopravy, takže zde 

strážníci museli nařizovat odtahy. Městu došla 
trpělivost a parkování na popud městské policie již 
v Bezručově ulici nepovolilo. Strážníci tak nemuseli 
za první tři dny festivalu v této lokalitě řešit jediný 
přestupek.  Efekt trval pouze prvních pět dní. Poté 
někteří řidiči „uklidili“ vozidlo do jízdního pruhu 
pro cyklisty a efekt stáda vykonal své. Strážníci 
tak nakonec v této ulici řešili přes 60 dopravních 
přestupků.

První polovina letošního Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech byla vůbec klidnější, 
než polovina druhá. Především v oblasti dopravy, 
která každoročně nejvíce strážníky zatěžuje, přibylo 
oznámení na špatné parkování. Není tak divu, že 
městská policie řešila o festivalu více než 500 
přestupků.

Přibylo rovněž převozů na Protialkoholní záchyt-
nou ulici do Sokolova. Zatímco úvod generoval 2 
jízdy, v závěru vyráželi strážníci do sousedního 
města hned pětkrát. Oproti loňskému roku však 
ubylo stížností na rušení nočního klidu a mnozí pro-
vozovatelé restaurací a barů okamžitě reagovali na 
podněty od strážníků. Horší už to bylo s hosty, kteří 
pod vlivem alkoholu hůře koordinovali své jednání. 
Vedle udělení pokut došlo také na postoupení proti-

právního jednání správnímu orgánu a někteří jedinci 
skončili na již zmíněné „záchytce“. Nejvyšší udělená 
pokuta v příkaze dosáhla výše 5 tisíc korun.

V souvislosti se zajištěním všech opatření k MFF, 
odpracovali strážníci vedle standardní služby 
celkem 743 přesčasových hodin. Vedle povinností 
spojených se zajištěním festivalu totiž řešili strážníci 
i běžné úkoly.

První polovina filmového 
festivalu byla klidnější

Na jubilejním 50. zasedání Kolegia ředitelů 
městských policií statutárních měst a hl. města 
Prahy, které se letos uskutečnilo v Hradci Králové, 
byl zvolen předsedou kolegia Milan Kladníček, 
ředitel Městské policie Zlín. Stalo se tak již potřetí 
v řadě a staronové funkce se tak ujal na další dva 
roky.

Na jednáních kolegia řeší ředitelé aktuální téma-
ta bezpečnosti a veřejného pořádku v největších 
městech České republiky. Městská policie je 
jediným přímým nástrojem municipalit, jak na 
svém území prosazovat dodržování zákonů 
a dalších právních předpisů. Nedílnou součástí 
každého jednání je proto také výměna praktických 

zkušeností z výkonu služby i řízení těchto sborů. 
„Strážníci obecních policií jsou základním prv-

kem prevence kriminality na místní úrovni. Jejich 
každodenní přítomnost v ulicích obcí a měst ve 
spojitosti s kvalitním výkonem služby přispívá 
zásadním způsobem k pocitu bezpečí občanů 
i k vnitřní bezpečnosti státu,“ uvedl během dvou-
denního jednání předseda Kladníček.

Kolegium se proto intenzivně zabývá aktuálními 
otázkami zlepšení sociálních i ekonomických 
podmínek, které jsou pro další stabilizaci a rozvoj 
obecních policií nezbytné.

„Obávám se, že pokud nedojde k radikál-
ní změně v této oblasti, pocítíme nejpozději 

v horizontu jednoho desetiletí závažné problémy 
vyplývající především ze stárnutí a odchodů 
stávajících strážníků. Velká konkurence na trhu 
práce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami 
státu a trvale klesající zájem i úroveň uchazečů 
o práci v nich může vést v budoucnu ke zhoršení 
bezpečnosti, a to především ve velkých městech,“ 
konstatoval předseda Kladníček.

Kolegium ředitelů se proto písemně obrátilo na 
poslance bezpečnostního výboru Parlamentu Čes-
ké republiky, ministra vnitra a Svaz měst a obcí 
s žádostí o otevření diskuze, která by se zaměřila 
na alespoň částečné narovnání sociálního posta-
vení strážníků.

Kolegium ředitelů řešilo sociální postavení strážníků
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• TÉMA

1919 - 2019: Sto let Československého 
a Českého červeného kříže

Dne 28.10.2018 jsme si připomněli 100 let 
od vzniku Československé republiky. S tímto 
výročím jdou ruku v ruce i další jubilea náležící 
organizacím či spolkům, které vznikaly po 
tomto datu nebo se odtrhly od stávajících 
organizací vzniklých za Rakouska – Uher-
ska. Ne jinak tomu bylo u Vlasteneckého 
spolku pro království české, který byl sou-
částí Rakouské společnosti Červeného kříže. 
Oficiálním dnem vzniku Československého 
červeného kříže (ČSČK) se stal 6. únor 1919. 
Zakladatelkou a předsedkyní ČSČK v letech 
1919-1938 byla PhDr. Alice Masaryková. 
Za jejího působení vyvíjela tato organizace 
rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a soci-
ální činnost. Málokdo dnes ví, že nahrazoval 
nedostatky státní zdravotní zprávy, budoval 
zdravotní ústavy, zřizoval poradny pro matky 
a děti, ambulatoria, jesle, siročince, útulky pro 
starce, organizoval dopravní zdravotní službu, 
správu státní ošetřovatelské školy, výchovu 
tzv. samaritánů a spoustu dalších činností. 
V období hospodářské krize měl nezastupitel-
né místo v charitativní činnosti. Po německé 
okupaci byl ČSČK rozpuštěn a veškerý majetek 
v odhadu 170 miliónů předválečných korun 
zabaven. Členové a funkcionáři byli zatčeni, 
uvězněni v koncentračních táborech a řada 
z nich popravena. Kdo zůstal na svobodě, 
aktivně se zapojoval do odbojové činnosti, 
zachraňoval vězně z transportů a pochodů 
smrti, pomáhal v oblastech postižených bom-
bardováním a všude tam, kde bylo potřeba.                                                                                                                                         
    V prvních dnech po 2. světové válce po-
kračoval ČŠČK v duchu tradic první republiky. 
Obrovský úkol však čekal Pátrací službu 

ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi 
po nezvěstných. Únorový převrat v roce 1948 
znamenal pro Československý červený kříž 
ztrátu ve své samostatnosti a nezávislosti. 
ČSČK byl zařazen mezi společenské organi-
zace a začleněn do jednotné Národní fronty. 
Dorost ČSČK byl násilně přiřazen do Pionýrské 
organizace a ČSM. I přes náročné podmínky 
odváděl ČSČK v letech 1948-1989 mnoho 
prospěšné práce pro potřebné. Stát sice 
převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpe-
čení, osvětu, výchovu a kulturu, ale ČSČK 
jeho činnost v řadě případů doplňoval, včetně 
náročných úkolů, mezi které patřilo od r. 1960 
dobrovolné dárcovství krve. Bohužel stigma 
„komunistické“ organizace díky začlenění do 
Národní fronty si nesl i po sametové revoluci. 

Ač se navrátil k důslednému dodržování sedmi 
principů a obnovil nezávislost a samostatnost, 
spousta členů, kteří ČSČK využili k tomu, aby 
nemuseli vstupovat do Komunistické strany, jej 
houfně začali opouštět. 

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného 
kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. 
Mezinárodním výborem Červeného kříže byl 
Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za 
člena Mezinárodní federace Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociál-
ní, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňo-
vání poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně 
prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet 
a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu 
k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozu-
mění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů 
národnostních, rasových, náboženských, 
třídních a politických a usilovat o naplňování 
základních principů hnutí Červeného kříže. 
Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost 
Českého červeného kříže. Poslání ČČK vyplývá 
ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce a je definováno 
v zákoně č. 126/1992 Sb. a Stanovách ČČK. 
Základními principy hnutí Červeného kříže jsou 
Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávis-
lost, Dobrovolná služba, Jednota a Světovost. 
Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je 
všeobecně prospěšnou činností. 

K 31. 12. 2017 měl ČČK celkem 16.758 čle-
nů a dobrovolníků sdružených v 494 Místních 
skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK.

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
10

POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

SC-331569/02

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

Iva Kulatá

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÝUKA HRY NA KYTARU
tel.: 777 940 555 www.hrajunakytaru.cz

www.softwarovaskola.cz
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz
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Již pošestnácté se v měsíci červenci v karlo-
varské galerii umění konala tradiční akce pro 
16 tvořivých dětí, které baví výtvarné aktivity. 
Galerie umění Karlovy Vary připravila formou pří-
městského letního tábora s denním docházením 
týdenní Výtvarné léto v galerii. Děti se seznámily 
s různými výtvarnými technikami, ke kterým je 
pod vedením Jitky Barochové motivovala výstava 
významného českého sochaře Michala Gabriela 
Červený koberec. Sochy a plastiky vytvořené 

klasickými i novátorskými technikami skýtaly 
celou řadu obsahových i formálních inspirací. 
Během dopoledních výtvarných aktivit si tak děti 
vyzkoušely kresbu, malbu, koláž, zkusily např. 
autoportrét nebo zasadily divoké Gabrielovy 
šelmy do jejich přirozeného prostředí nebo taky 
prostřednictvím kresby a koláže oživily jezdecký 
pomník Karla IV. Po výborném obědě v hotelu 
Richmond byl čas i pro dětské hry v přilehlém 
parku. Odpolední činnosti vedené Milenou 
Jakubíkovou se soustředily na rukodělnou práci 
s materiálem – tentokrát především s keramickou 
hlínou, ale vyzkoušely i smaltování a šití. Děti si 
vytvořily keramické pítko pro ptáky, dlaždičku, 
bylinkovou vizitku i malou figurku podle Gabrielo-
vých Hráčů, smaltovaly lžičku a brož. Zpestřením 
tábora se stala úterní soutěž nazvaná Lázeňská 
stezka, při níž dvoučlenná rodinná družstva vyhle-
dávala správné odpovědi týkající se uměleckých, 
architektonických a lázeňských zajímavostí mezi 
galerií a Thermalem, soutěž byla završena návště-
vou zmrzlinárny. Letošní Výtvarné léto v galerii 
bylo ukončeno odpolední výstavou všech vytvo-
řených děl – vernisáž s hudebním programem se 
uskutečnila v pátek v prostorách galerie umění 
za velkého zájmu rodičů, prarodičů, sourozenců 
a kamarádů účastníků tábora. Tentokrát byla 
součástí vernisáže i dětská řetězová komentovaná 
prohlídka – děti v příznačném oděvu seznamovaly 
své blízké s Gabrielovými Hráči, bílými sochami, 
šelmami i novými ocelovými sochami a modelem 
pomníku Karla IV.

Výtvarné léto v galerii

• ŠKOLSTVÍ

Den umění a literatury aneb Zažij podchod jinak

Městská knihovna Karlovy Vary uspořádala 
21. června ve spolupráci s Galerií Supermarket 
WC „Den umění a literatury“ aneb „Zažij podchod 
jinak“.

Nejdříve se u Ohře zakopala kniha-poselství dal-

ším generacím vzniklá z prací z výtvarně-literární 
soutěže „Lázně za 100 let“, kterou vyhlásila Měst-
ská knihovna Karlovy Vary a Galerie Supermarket 
WC minulý rok v říjnu. Soutěž byla vyhlášena 
k výročí sta let od vzniku Československé republiky 

a děti mohly zasílat výtvarná i literární díla, jak si 
představují naše lázeňské město za sto let. Díla 
byla vystavena v městské knihovně. Nejzajíma-
vější z nich byla oceněna knihami a nejlepší třída 
dostala workshop v Supermarketu WC. Kniha je 
k prohlédnutí v Městské knihovně Karlovy Vary 
a v Galerii Supermarket WC. 

Po slavnostním zakopání knihy se uskutečnila 
soutěž pro třídy základních škol. Děti chodily po 
stanovištích s úkoly literárního rázu. Pracovaly 
s knížkami, vymýšlely příběhy, hádaly hádanky 
a zapamatovávaly si obrázky na knihách. Vítězem 
se stal kolektiv žáků 2.A ze ZŠ Poštovní. Sladkou 
odměnou byl dort z kavárny Café Piccolo.

V Galerii Supermarket WC se mezitím pořádaly 
tvůrčí dílny pro děti. Mohly si například vyrobit 
zvířátko z porcelánu a prohlédnout výstavu žáků 
Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary 
oboru Design keramiky a porcelánu. 

Vedoucí městské knihovny Lucie Tvrdková a Te-
reza Vlašímská z Galerie Supermarket WC uvedly, 
že spolupráce byla velmi zajímavá a již připravují 
akci pro další školní rok.

V městské knihovně probíhá po dobu letních 
prázdnin Pohádková knižní šifra v půjčovně pro 
dospělé na I. P. Pavlova 7.

 Jana Přistoupilová

Pilotem ze Země 
až k Jupiteru
Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary 
připravila na letní prázdniny lákavý program. 
Vyzkoušet si v něm můžete, jaké je to být 
pilotem kosmické lodi letící od Země k Jupi-
teru. O prázdninách je možné každou sobotu 
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 zdejším simulátoru se mů-
žete 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 planetu Zemi z výšky orbitální 
dráhy, kde létají kosmické lodě kolem Země, 
pořiďte snímky některých cílů na jejím povr-
chu, proveďte manévr, který vás posune na 
měsíční orbitu a z ní navštivte Mars a následně 
velmi zajímavý cíl v okolí Jupitera.
Od 13. července se na pilotovanou verzi 
programu můžete registrovat alespoň tři 
dny předem každý den mezi 13.00 a 16.00 
hodinou na telefonu 357 070 595. Pilotovaná 
verze programu je vhodná pro děti od čtvrté 
třídy základní školy, mladším dětem, které 
nemají prozatím potřebné znalosti  se určitě 
bude líbit i komentovaná verze průvodcem 
tímto pořadem.
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Město ocenilo školáky i učitele
Město Karlovy Vary ocenilo nejúspěšnější žáky, 

pedagogy a další pracovníky svých mateřských, 
základních a základních uměleckých škol. Pamětní 
listy a drobné dárky převzaly z rukou primátorky 
města Andrey Pfeffer Ferklové a 1. náměstkyně 
Hany Zemanové vybrané osobnosti jednotlivých 
škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a nad-
standardním přístupem k výuce nebo pracovním 
úkolům i prací nad rámec povinností. Ocenění se 
dostalo také nejúspěšnější ředitelce a pedagogické 
legendě. 

Nejúspěšnější žáci, učitelé, nepedagogičtí 
pracovníci škol, ředitel a učitelská legenda 

ŽÁCI
ZŠ 1. máje 
I. stupeň - Matěj Nedvěd 
II. stupeň - Sabina Surmová 
ZŠ J. A. Komenského  
I. stupeň - Sofie Oeding 
II. stupeň - Pavla Zittová 
ZŠ Konečná 
I. stupeň - Julie Míčková
II. stupeň - Filip Růžek 
ZŠ Krušnohorská 
I. stupeň - Kristýna Straková 
II. stupeň - Eliška Niamh Sieglová 
ZŠ jazyků 
I. stupeň - Natálka Hrbatá 
II. stupeň - Adéla Záhejská 
ZŠ Dukelských hrdinů 
I. stupeň - Adéla Matějková 
II. stupeň - Adéla Voháňková
ZŠ Mozartova 
Lukáš Blahuta 
ZŠ Poštovní 
I. stupeň - Viktorie Pátková 
II. stupeň - Denisa Korčíková 

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 
I. stupeň - Emma Möcklová 
II. stupeň - Anna Háčková 
ZUŠ - Alžběta Čamková 
ZŠ Truhlářská 19 
I. stupeň - Ondřej Havel 
II. stupeň - Eliška Kučerová 
ZUŠ A. Dvořáka 
Tereza Skalická 
Michal Sušina 

PEDAGOGOVÉ
Eva Uttlová (ZŠ 1. máje) 
Ludmila Pelcová (ZŠ jazyků)
Martina Nováčková (ZŠ Mozartova)
Zdenka Vašířová (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – ZŠ)
Leopold Kocián (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – ZUŠ)

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Marcela Kobernová (ZŠ Konečná – ekonomka)
Jaroslava Zahradníčková (ZŠ Dukelských hrdinů - 
vedoucí školní jídelny)
Jana Manowiczová (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – 
ekonomka) 
Dana Táborská (ZŠ Truhlářská – sekretářka)
Blanka Hošková (1. MŠ K. Vary – pracovnice úklidu)
Jaroslava Antalíková (2. MŠ Karlovy Vary – pracov-
nice v provozu) 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŘEDITEL
Hana Janischová - ředitelka Základní školy Karlovy 
Vary, Truhlářská

UČITELSKÁ LEGENDA
Vladislav Beránek

Učitelská legenda - Vladislav Beránek s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou (vlevo) a 
první náměstkyní Hanou Zemanovou

• ŠKOLSTVÍ

Žák ZUŠ A. Dvořáka - Michal Sušina
Vedoucí školní jídelny ZŠ Dukelských hrdi-
nů - Jaroslava Zahradníčková
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• LIDÉ

Foto: Jakub Drhlík,www.hokejkv.cz

Fasádní panely pro hotel Thermal 
se začaly vyrábět před 50 lety

Při letošním 54. ročníku Mezinárodního filmo-
vého festivalu Karlovy Vary byl hotel Thermal 
opět hlavní festivalovou budovou. Prvně zde byl 
pořádán festival v roce 1978, přestože stavba 
byla předána do užívání 26. dubna 1977. V tom 
roce se však MFF konal v Moskvě podle dohody 
o střídavém pořadatelství.

Projekt víceúčelového objektu v podobě modelu 
byl představen na jaře 1967 budoucímu generál-
nímu dodavateli stavby, kterým se stal národní 
podnik Pozemní stavby Karlovy Vary. Symbolický 
základní kámen stavby byl položen 5. června 
1968. Pro dodavatele nastal jeden z hlavních 
výrobních problémů požadavkem architektů 
manželů Machoninových na vytvoření fasádních 
i některých dalších panelů z pohledového betonu 
s výraznou černobílou strukturou povrchu. Proto 
již od roku 1967 zkoušel odbor vývoje podniku 
způsoby, jakými by mohly být vytvořeny panely 
navrhovaného rozměru až 882x334 cm při 
tloušťce pouhých 6 cm. Drť z bílého kameniva 
měla být zalita v černém betonu. Ze zkoušek 
a konzultací s projektanty vyplynulo reálné řešení 
panelů do maximálního rozměru 480x345 cm 
v tloušťce 8 cm. Panely byly vylévány betonem 
do ocelových rámů na překlápěcích podložkách, 
aby se v dané tloušťce nezlámaly při zvedání do 
svislé polohy. Pro vytvoření pohledové plochy byla 
z řady možných variant zvolena technologie trys-
kání pískem. Volba kameniva a barvení betonu 
si vyžádala hledání mezi sporými materiálovými 
nabídkami. V lomu Vápenná u Jeseníku byly 
dohodnuty dodávky drti krystalického vápence 
s vytříděnou zrnitostí 15-25 mm. Prostřednictvím 
národního podniku Solo Sušice získaly Pozemní 
stavby dodávky černého pigmentu pro barvení 

betonové směsi od firmy Bayer z Německa 
(žádný z pigmentů u nás vyráběných nedosahoval 
rovnoměrné probarvení a výsledný aspoň značně 
tmavý tón). Kamenivo i barvený beton tvoří směs 
v celé tloušťce panelů, takže se nejedná o pohle-
dovou omítku, jaká byla vytvářena na panelech 
pro bytovou výstavbu. Sériová výroba panelů pro 
Thermal byla zahájena 23. dubna 1969.

Přestože šlo o výjimečnou technologii, nedo-
chovala se k ní dostatečně obsáhlá dokumenta-
ce, která by byla užitečná pro postupy při nyní 
začínající rekonstrukci Thermalu. Na základě 
výzvy otištěné v červencovém čísle KRL° jsem 
vyhledal své fotografie z pracoviště panelárny 

v Otovicích, kde v otevřeném prostoru probíhala 
výroba fasádních, interiérových i zábradelních 
panelů průběžně v letech výstavby celého areálu 
včetně bazénu. Postup výroby jsem popsal v teh-
dejším odborném časopisu „Pozemní stavby“ 
v roce 1972. Nyní jsem si vzpomněl na výstup 
jednoho z přednášejících na odborné konferenci 
uspořádané po dokončení stavby Thermalu. Před-
vídal, že zvolená drť z krystalického vápence se 
v dané směsi nejpozději do 50 let rozpadne. Je 
běžné, že fasádní plochy i dříve než po 50 letech 
mají poruchy, ale v tomto případě je nezpůsobuje 
bílé kamenivo.

 Text a fotografie: Ing. Stanislav Wieser

Pracoviště pro výrobu fasádních panelů v panelárně v Otovicích v pohledu z věžového 
jeřábu.

Model lázeňského sanatoria Thermal v roce 1967.

Otryskávání panelů, pracovník v ochranném 
oděvu s přívodem vzduchu pro dýchání 
a tlakového vzduchu do trysky.
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Historické kanálové poklopy mizí
Karlovy Vary jsou unikátní svým souborem 

historických kanálových poklopů a dešťových 
vpustí. Mnohé jsou staré více než sto let, některé 
obsahují německé nápisy, jiné vypadají docela 
prostě. V ostatních městech, snad s výjimkou 
Teplic, již najdeme jen ojedinělé připomínky 
starých časů. Velká část poklopů přežila dobu 

budování socialismu i sběrače kovů z doby 
nedávné. V současnosti se jim stávají osudnými 
rekonstrukce povrchů. Zatímco ještě nedávno 
nový asfaltový povrch neznamenal nutně i nová 
kanalizační víka, nyní je tomu jinak. S novým 
asfaltovým kobercem či dlažbou dnes přichází 
i moderní poklopy. Všímejme si těch starých, 

dokud ještě můžeme. Mezi nejběžnější exem-
pláře patří kruhové s nápisem STADTGEMEINDE 
KARLSBAD a poklopy z dvorské slévárny Wolf. 
Velmi staré jsou i některé dešťové vpustě, jako 
například ty vroubkované v serpentýnách Bezru-
čovy ulice. 

 Text a fotografie: Dalibor Vondraš

• LIDÉ
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Prosím, nekrmme Trolla v nás!
V minulých dnech jsem se doslechl o slovech 

papeže Františka, že nás prý Bůh nikdy nechtěl 
vystavovat pokušení, protože on je jen dobro. 
Jak se potom divit přesvědčení nás, v prachu 
plazů, o jedinečnosti a správnosti našeho 
pohledu na Svět kolem a určující roli pro ostatní 
bytosti nám život především komplikovat.

V každém z nás se nachází dostatek pozitiv-
ního Tvůrce, ale zároveň i destruktivní Troll. Při 
řešení každého úkolu můžeme pomoci, nechat 
být nebo škodit. Rozhodnutí se pro pomoc bývá 
tou obtížnější variantou, chce se po nás souznít, 
pochopit druhého a někdy i přehodnotit názory 
své či hybatele. Nezájem je samostatná kapitola 
s mnoha nuancemi, přesto alespoň dává prostor 
aktivním. To bitva s Trollem může být výzvou 
a zábavou, ale ve své podstatě především ubírá 
čas při řešení problémů, kterých je kolem nás 
více než dost a otázkou zůstává, zdali se jím 
sami, touto zbytnou aktivitou, nestáváme. Je 
jen na nás, kterou část své osobnosti budeme 
hýčkat a prosím hlavně nekrmme Trolla. Je 
jen otázkou času, kdy nás zevnitř sežere a na 
některých z nás je již dnes vidět, že se jeho 
podoba prokousává na světlo Boží.

 Josef Janů

Nic tak hezkého jsme tu neměli
Když vystoupíte z autobusu v Doubí na za-

stávce Svatošská, překvapí Vás po pár krocích 
veliký rozkvetlý záhon v místě, kde vždycky 
rostla jen tráva a bodláky. Nic tak hezkého 
jsme tu ještě nikdy neměli. O tu barevnou krásu 
se postarali dva nadšenci - pan Kubuš a paní 
z obchodu s potravinami na rohu. Denně je 
vidíme, jak okopávají, sázejí a zalévají kytičky, 

aby v horku neuschly. Stejně tak poctivě zase 
zametá a sbírá pohozené papíry a nedopalky 
cigaret kolem autobusových zastávek u tržnice 
pán, který tam uklízí. Tihle lidé mají velkou 
zásluhu na vzhledu našeho města a jistě by si 
zasloužili velikou pochvalu.

 M. Nováčková

Budou nás v UNESCO chtít? 
Musím hned v úvodu konstatovat, že proti 

vstupu lázeňského trojúhelníku, potažmo Kar-
lových Varů do UNESCO, rozhodně nic nemám.  
Celé území bude pravděpodobně pod větší kon-
trolou, dotčené samosprávy budou zřejmě více 
svázané předpisy, které budou muset dodržovat. 
Otázkou je, jestli nás v UNESCO budou vůbec 
chtít. Narážím tím na znečišťování životního 
prostředí v bezprostředním okolí lázeňských 
míst. Jedná se například o sokolovskou chemič-
ku, občasný zápach z Vřesové, který je cítit na 
kilometry daleko, a přesto jsme se s ním sžili. 
Samostatnou kapitolou je letiště v Karlových 
Varech,  kde provoz velkých dopravních letadel 
nevadí, nově otevřená letecká škola F-Air je 
ale problém. Výše uvedená fakta asi nezabrá-
ní tomu, abychom se na seznam kulturního 
dědictví UNESCO dostali. Diskutabilní ovšem 
bude zcela jistě nová spalovna odpadních kalů 
v bezprostřední blízkosti zmiňovaného lázeň-
ského trojúhelníku. Další páchnoucí zátěž. Podle 
odborníků nebude díky nejmodernější techno-
logii zápach obtěžovat obyvatele ani lázeňské 
hosty, což je zřejmě důvod, proč se největší 
část těchto exportovaných kalů pálí v noci. 
Z nejmenovaného zdroje jsem se dozvěděla, že 
právě kvůli oné technologii  nebyla požadována 
ani EIA, tedy posouzení vlivu spalovny na životní 

prostředí. Na jedné straně se chlubíme přírodou, 
léčebnými prameny a lázeňskou tradicí, na dru-
hé straně ale děláme všechno proto, abychom 
toto bohatství postupně zničili a do UNESCO se 
ani nepodívali. Co tedy vlastně chceme?
 Věra Bartůňková 

Teplá Ohře
V prostorách Vřídelní kolonády proběhla 

v květnu a červnu výstava vtipně nazvaná Teplá 
Ohře – výstava semestrálních a diplomových 
prací studentů Fakulty architektury ČVUT v Pra-
ze, která byla připravena jako jedna z mnoha 
zajímavých a záslužných aktivit pořádaných 
Kanceláří architekta města. Je skvělé, že se 
podařilo prosadit, aby se studenti tímto tématem 
vůbec zabývali. Tématem jsou totiž Karlovy Vary, 
jak by mohly vypadat nedostavěné proluky, 
místa dosud nevyužívaná, místa škaredá, léty 
opotřebovaná, nezajímavá. Některé nápady 
byly hodně extravagantní (například propojení 
terminálu a magistrátu), některé byly myslím 
povedené. Obzvlášť návrhy na Vřídelní kolonádu 
– nebylo jich tam mnoho, ale dva, shodou okol-
ností z dámské ruky, stály za pozornost. Jeden 
organickým prosvětleným tvarem dodává místu 
přízračnou magičnost, druhý svým provzdušně-
ným zvlněným rastrem „sloupořadí“ propojuje 
okolní exteriér s centrem vývěru. Příznivce 
historizující litinové kolonády by možná i tyto 
studentské návrhy mohly přesvědčit, že nová 
moderní stavba bude zajímavější než replika. 
Z tohoto pohledu je více než jasné, že připra-
vovaná mezinárodní architektonická soutěž 
přinese mnoho neotřelých návrhů, které mohou 
prostor u Máří Magdalény vizuálně vylepšit.

 Lenka Tóthová
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Koncert v prodejně Fotokino

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček 

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

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

vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

Odborník na fotoaparáty Vladimír Šmejkal působil v Karlových Varech v 60. a 70. letech.

Zdravá konkurence existovala v lázeňském 
městě už za totality. Před více než čtyřiceti 
lety existovaly v Karlových Varech dvě unikátní 
prodejny Fotokina. Jedna byla královstvím pana 
Hrušky, druhá pana Šmejkala. Oba byli ve svém 
oboru mistry. Technicky naprosto dokonalí a co 
víc – uměli své znalosti nabízet a předat je nám 
nešikovným a méně zdatným. Ač jsem doma 
v archivu našel jejich fotografie, nemohl jsem si 
po letech vzpomenout, kterého jsem vlastně fotil.
S fotkami jsem obíhal karlovarské seniory, 
nepamatovali se a když už si začali pomalu 
vzpomínat, příliš se neshodovali. Výsledek pa-
desát na padesát mě neuspokojoval a tak jsem 
se obrátil, jako vždy v rozhodujících okamžicích, 
na vystudovaného historika Stanislava Buracho-
viče. „Jasně, je to Šmejkal! Nastoupil po panu 
Hruškovi v prodejně na Masaryčce,“ okamžitě 
zareagoval Burachovič.
Když jsem se v roce 1960 oženil, koupili jsme 
si s manželkou dárek k vánocům – foťák. Líbil 
se nám poslední model oblíbené flexarety. Když 
nám ho pan Šmejkal vyndal z regálu, nastal ne-
skutečný koncert. „Nemohli jste si vybrat lépe,“ 
pochválil nás odborník v šedomodrém klotovém 
plášti. Nasadil si brýle a začal s předváděcí 
akcí. Aby aparát neumatlal, držel ho jen palcem 
a ukazováčkem. Nehleděl na další zájemce 
v krámě, kteří se začali stavět do malé frontičky, 
obchodník se zcela věnoval jen nám. Seznámil 
nás s úskalím vnitřního zařízení, vysvětlil  činnost 
veškerých tlačítek a hejblat, trochu déle nám 
vysvětloval nastavení času, vzhledem k osvitu. 
Poznal naší nejistotu a tak nám okamžitě vnutil 
tabulku, kde v místě s průhledem bylo možné 
odhadnout čas a délku osvitu. Také vložení cívky 
a přetáčení filmu do startovní polohy bylo dalším 

parádním číslem pana Šmejkala. A co teprve 
obřad závěrečného smotání filmu s dvanácti 
obrázky a jeho vyjmutí z kouzelné krabičky, to už 
bylo skoro na potlesk!
Prodejce nás poučil také o technice fotogra-
fování. Herec Landovský v roli majora Těrasky 
z Černých baronů se divil: proč ho vojín Kefalín 
fotografuje s foťákem na břichu a sleduje ho 
směrem dolů přes obrazovku? Pan Šmejkal 
nám předvedl dokonce i opak – a sice jak se 
fotografuje, když před vámi stojí lidé. „Musíte 

se obrátit zády, foťák zvednout nad hlavu a na 
obrazovce si najít objekt nad hlavami překáže-
jících diváků.“ Nikdo v krámě se nerozčiloval, 
zákazníci poslouchali a zbývalo jen aby na závěr 
výkladu zatleskali.
Často jsem za panem Šmejkalem do krámku 
na třídě TGM chodil. I později do nové prodejny 
naproti Mlýnskému prameni. Nic jsem nepotře-
boval, jen se tak postavil do fronty a naslouchal 
výkladu laskavého odborníka.

 Luboš Zahradníček
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Michal Gabriel – Červený koberec
Výstava spoluzakladatele výtvarné skupiny Tvrdohlaví v Galerii umění Karlovy 
Vary představuje jednoho z nejvýraznějších současných českých sochařů.

Michal Gabriel (narozen 1960 v Praze) je sochař, 
který se na české scéně začal výrazně uplatňovat 
od poloviny 80. let v rámci kolektivních generačních 
výstavních vystoupení, známých jako Konfronta-
ce (Gabriel se zúčastnil již II. konfrontace, která 
proběhla roku 1984 v pražských Vršovicích). Od 
Konfrontací a dalších společných výstav vedla již 
přímá cesta k založení skupiny Tvrdohlavých v roce 
1987, jejímž byl Gabriel podstatným a nepřehléd-
nutelným členem. V tuto dobu již bylo zřejmé, že se 
na scéně objevil sochař, který vnímá plastiku jako 
plnohodnotný element umělecké tvorby, schopný 
formálních a výrazových variací zejména ve způso-
bu zacházení s figurou, ale nejen s ní. Již v této rané 
fázi lze rozpoznat základní linie jeho tvorby, které se 
v sochařově práci s různou intencí projevují dodnes. 
Primární zájem o figuru se v rámci tehdejší dobové 
postmoderní rozvolněnosti sice vrací k inspirujícím 
parafrázím archaických epoch umění, Gabriel tato 
východiska ovšem rozličně kombinuje s možnostmi 
využití znaků či symbolů, posouvá je do sociální 
reality, případně je okysličuje divokou estetikou 
malířských souputníků. Bylo zřejmé, že pro Gabriela 
je umění především příběhem, a také v každém 
svém díle chce určitý příběh vyprávět, socha pro 
něj není pouhou estetickou hříčkou, ale ani kdovíjak 
groteskním podobenstvím. Vtip „příběhu“ sochy se 
organicky prolíná s jejím formálním ztvárněním, jde 
o komplexně koncipovaný přístup, kdy námět pod-
miňuje formu a naopak. V každém Gabrielově arte-
faktu lze tedy najít vrstvení určitých přístupů, jejichž 
základním smyslem je taková sochařská tvorba, 
která při respektování klasických východisek hledá 
možnosti, které jsou smysluplné, sdělné a aktuální 
pro současnou „postsochařskou“ společnost. Tento 
přístup k tvorbě se neodehrává jen v Gabrielově 
privatissimu, ale také v řadě úspěšně přijímaných 
exteriérových realizacích a v neposlední řadě 

v pedagogické činnosti v rámci ateliéru figurativní-
ho sochařství Fakulty výtvarných umění brněnské 
techniky, kde působí od roku 1998.

Od začátku také sochaře zajímá problém 
struktury, a to jak v abstraktním slova smyslu, tak 
v možnosti konkrétní plastické práce. Na počátku 
90. let po určitém vyčerpání společenských témat 
předchozí dekády pak vtahuje do své sochařské 
hry přírodu jako element, z něhož civilizace, a tedy 
i umění, nepokrytě čerpá. Nejde mu však o ně-
jaký ekologizující apel, ale o pochopení přírody 
jako strukturální entity, kterou lze využít v rámci 
dalších inovací aktuálního sochařství. S tím souvisí 
i autorovo přemýšlení o kontextu místa a světla, kde 
se jeho plastiky objevují, včetně vlastní interakce či 
„příběhové“ konfigurace mezi jednotlivými díly.

Jedním z Gabrielových stěžejních témat, které 

prakticky nikdy neopustil, je lidská figura. Tu ovšem 
vnímá v jiné, oproti letité sochařské tradici posunuté 
pozici. Aniž by potlačoval skulptivní kvalitu jím 
vytvářených artefaktů, koncentruje svůj zájem na 
různé, integrálně související roviny. Jednou z nich je 
skupinová interakce jeho soch, a to jak mezi sebou 
navzájem, tak ve vztahu k vnitřnímu či vnějšímu 
prostředí. Vytváří tak proměnlivá sousoší, která jsou 
svým způsobem ozvěnou barokních konfigurací, 
a která podstatně počítají s proměnnými kvalitami 
světla a prostředí v závislosti na jejich umístění.

Druhou nápadnou rovinou Gabrielových plastik je 
jejich povrchová struktura, která souvisí s umělco-
vým zájmem o teorii fraktálů. Povrch je pro Gabriela 
nekonečná struktura, která zdánlivě nekončí ani ne-
začíná. Rytmizování povrchu používáním přírodních 
struktur je opticky velmi vděčné, oživuje povrch, 
nahrazuje barvu a nenutí k sochařskému realismu, 
tedy něčemu, co je Gabrielovi přes veškerou míru 
pravděpodobnosti zobrazení zcela cizí.

Michal Gabriel však i nadále překvapivě experi-
mentuje s formální podobou soch. V poslední době 
ho zaujala konstrukce sochy pomocí rastrů, kdy 
sochař narušuje transparentností rastrů přirozeně 
plný objem díla. Socha získává vzdušnost, přitom 
ovšem zůstává sochařsky objemná. Nejvýraznějším 
dílem v tomto novém autorově „stylu“ je návrh 
jezdecké sochy Karla IV. pro město Karlovy Vary. 
A právě karlovarská výstava přinese vedle řady 
starších prací také tyto nejnovější umělcovy výboje. 
Mezi ně také patří série také plastik, tvořených ve 
3D technologiích a „vytištěných“ pomocí 3D tiská-
ren. Možnost „modelování“ v počítači na základě 
skenů daného motivu, jeho deformace podle řady 
os, nekonečná variabilita multiplikací či „obejití“ 
zdlouhavého modelovacího procesu jsou jedním 
z lákadel i pro klasicky smýšlejícího sochaře, ovšem 
s otevřeným hledím do budoucnosti. Tento způsob 
práce, jemuž se věnuje Gabriel i pedagogicky ve 
svém sochařském ateliéru na brněnské Fakultě 
výtvarných umění, je, vzhledem k délce dějin so-
chařství, jež se v podstatě kryjí s dějinami civilizace, 
na svém autorském začátku. O divácké a sběra-
telské recepci této nové sochařské technologie ani 
nemluvě. Michal Gabriel se v ní bez obav pouští i do 
rozměrných sochařských realizací a ponouká nás 
tak ke společné víře v toto prostorové zobrazovací 
médium.

Výstavu jsme nazvali Červený koberec. Bezpo-
chyby jedním z impulsů k tomuto názvu byl i jeden 
z nejsledovanějších rituálů Karlovarského filmového 
festivalu (a nejen jeho). Po Červeném koberci defilují 
hvězdy, které dodávají lesk festivalu a magicky při-
tahují obecenstvo. Červený koberec však vnímáme 
i v širším kontextu, neboť jedna z klíčových plastik 
Gabrielovy výstavy je návrh jezdeckého pomníku 
Karla IV. pro zdejší město, jež Karlovo jméno nese 
v názvu. A Karel IV. je už tedy V. I. P. jak se patří, a to 
dodnes, byť žil už ve 14. století.

 Martin Dostál
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Památku svého patrona si 
připomínali už naši předkové

Autor výstavy probíhající v současné době 
v Galerii umění Karlovy Vary patří k zakladatelům 
legendárního výtvarného seskupení Tvrdohlaví 
spolu s Jaroslavem Rónou a Čestmírem Suškou 
a patří k nepřehlédnutelným a nejvýznamnějším 
sochařům současnosti. Profesor, akademický so-
chař Michal Gabriel je v poslední době především 
karlovarské veřejnosti dobře znám také jako vítěz 
„Výtvarné soutěže o návrh na zpodobnění sochy 
Karla IV.“, kterou uspořádal karlovarský Rotary 
klub ve spolupráci s Galerií umění k sedmistému 
výročí narození zakladatele města a jeho lázeňské 
tradice.

Dopravit 300 kilogramů těžký model „Jezdecké 
sochy Karla IV.“ do galerijních prostorů nebylo 
vůbec jednoduché a nakonec speditéři  specia-
lizované firmy rezignovali a ponechali exponát 
ve vstupní hale. Vcházející a všímaví návštěvníci 
jistě postřehnou v průhledu podstavce zajímavým 
způsobem umístěnou svatováclavskou korunu. 

Celkový dojem, který poutá pozornost zejména 
karlovarských obyvatel, je podtržen červeným 
kobercem podloženým pod modelem a připomíná 
tak jeden z nejsledovanějších rituálů Karlovarského 
filmového festivalu, kdy po něm defilují hvězdy 
filmového plátna. Červený koberec má i název 
výstavy, jejíž vernisáž proběhla druhý den po zahá-
jení filmového festivalu pod patronací a za účasti 
hejmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové 
Vildumetzovvé, primátorky města Andey Pfeffer 
Ferklové a Františka Piškanina, který při zahájení 
promluvil jménem spoluorganizátorů výstavy,  čle-
nů karlovarského Rotary klubu a doporučil realizaci 
díla uskutečnit za podpory města, Karlovarského 
kraje, sponzorů i drobných dárců.

Nenechte si ujít procházku lázeňskou čtvrtí, 
neboť autor výstavy i zde zanechal své stopy 
v podobě dvaceti soch, které jsou umístěny 
v prostoru Dvořákových sadů u jezírka. Zde si 
můžete prohlédnout bronzové sochy 13ti „Hráčů“ 
a „Smečku“ sedmi šelem umístěných v přímém 
kontaktu s procházejícími lidmi. Specifický povrch 
soch je tvořen otisky skořápek vlašských ořechů, 
což svádí k důvěrným dotykům s výtvarným dílem. 
O několik desítek metrů dále, na úrovni Mlýnské 
kolonády, kde nedávno stávaly pískové sochy, 
než je rozvál vítr, stojí jako vítězná socha soutěže 
další dílo profesora Gabriela - podobné použitým 
materiálem a lamelovou technikou.  Jedná se 
o „Ocelového koně“, který při své výšce 2,5 metru 
váží úctyhodných 2,7 tuny. Cesta sochy obalené 
černou plastovou folií, od výrobce a majitele 
sochy fy Kasper Kovo, z Trutnova do Karlových 
Varů na „plaťáku“ s tahačem budila zaslouženou 
pozornost.

Sochy budou zdobit veřejný prostor po celou 
dobu výstavy, která končí v neděli 8. září a je dost 
možné, že nám výrobce i autor umožní prodlouže-
né zapůjčení, které zpříjemní podzimní vycházky 
do centra lázní. Pokud se rozhodnete navštívit vý-
stavu, a to vám vřele doporučuji, využijte možnosti 

hlasovat o umístění „Jezdecké sochy Karla IV.“ 
v našem městě. Anketa vám nabízí celkem šest 
možností  znázorněných na obrazových animacích 
na velkoprostorových panelech. Vyžádejte si u po-
kladny anketní lístek a zatrhněte variantu, která se 
vám líbí, nebo nám navrhněte místo jiné. 

Přejte si prosím, spolu s námi, aby se naše město 
obohatilo o významné výtvarné dílo a slovy autora 
o vzpomínku na slavnou minulost zhmotnělou 
v současném materiálu pomocí technologie 
budoucnosti. Pokračujme v tradici, kterou založili 
naši předkové, když v každém století si připomínali 
památku svého patrona a nejznámějšího pacienta 
sochami, které obdivujeme dodnes. Vyšleme i my 
zprávu o kulturní vyspělosti dnešní generace našim 
potomkům. Ing. Ivan Thýn, Rotary klub K. Vary

Exkluzivní předpremiéra

PŘES PRSTY
Exkluzivní předpremiéra se chystá v kině Čas 

od 22.srpna. Nový český film scenáristy Petra 
Kolečka (seriál Most, Okresní přebor, Masaryk, 
atd.) v jeho režijním debutu je romantickou ko-
medií z prostředí plážového volejbalu. V hlavních 
rolích účinkují Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, 
Vojtěch Dyk a další. Kino Čas vás zve na 4 
exkluzivní předpremiérová představení konané 
od 22. srpna do 25. srpna 2019.
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V. Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 

Benefiční varhanní koncert 
a Vodní hudba v Císařských lázních

Mezinárodní hudební festival Johanna Caspara 
Ferdinanda Fischera letos vstoupil do jubilejního pá-
tého ročníku a stává se tak již pevnou osou kulturní-
ho kalendáře Karlovarska. Dějištěm jeho posledních 
třech koncertů budou právě Karlovy Vary. 

Ve čtvrtek 8. srpna v 19.30 hodin se v kostele sv. 
Petra a Pavla Církve československé husitské koná 
benefiční varhanní koncert, jehož výtěžek bude 
věnován na podporu hospiců husitské diakonie. 
V podání předních českých umělkyň - mezzoso-
pranistky Evy Garajové, violistky Kristiny Fialové 
a varhanice Michaely Káčerkové – zazní Písně ne-
laskavé Petra Ebena a dále varhanní skladby, sonáty 
a árie Johanna Sebastiana Bacha, jehož velkolepé 
a mnohotvárné dílo patří k nejdokonalejším výtvo-
rům lidského ducha vůbec. Bachova hudba těší, 
povznáší, vede k zamyšlení, povzbuzuje a přináší 
naději. Umění hudební se v rámci koncertu prolne 
s uměním výtvarným a výstavou obrazů malířky 
Kateřiny Klímové. Vstupné dobrovolné.

Závěrečný koncert 5. ročníku MHF J. C. F. Fischera 
se koná opět ve spolupořadatelství s Karlovarským 
symfonickým orchestrem, pro který bude koncert 
současně Prologem nové sezóny.

29. srpna v 19.30 hodin rozezní Karlovarští symfo-
nikové s dirigentem Jakubem Kydlíčkem prostory 
Císařských lázní hudbou J. C. F. Fischera a Vodní 
hudbou Georga Fridricha Händela.

Festivalovým Epilogem pak budou 5. září v 19.30 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla Církve česko-
slovenské husitské Bachovy suity pro violoncello 

v podání violoncellisty Jiřího Bárty.
Více informací o festivalu 
najdete na webu  imff.cz.

KSO bude nejčastěji znít na kolonádě
Také osmý měsíc roku bude pro Karlovarský 

symfonický orchestr ve znamení především kolo-
nádních koncertů, kterých se uskuteční sedma-
dvacet. Nabídnou vystoupení jak KSO, tak koncerty 

komorních formací i hostujících souborů. Vedle 
tohoto obohacení kulturního vyžití návštěvníků 
města v nejexponovanější části lázeňské sezony 
ale symfonici uspořádají rovněž čtyři koncerty, 

z nichž tři budou mistrovskými kurzy.
Za zvláštní zmínku pak stojí koncert 29. srpna 

v Císařských lázních, který je závěrečným kon-
certem Mezinárodního hudebního festivalu J. C. 
F. Fischera. Festival skladatelovo jméno oživuje 
v Karlovarském kraji již pátým rokem. Johann 
Caspar Ferdinand Fischer, rodák z Krásna, působil 
několik let v Ostrově jako kapelník u sasko-
-lauenburského dvora. Patří k nejvýznamnějším 
skladatelům 17. a raně 18. století, především jako 
skladatel hudby pro klávesové nástroje. Jeho dílo 
studoval Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich 
Händel.

Na koncertě KSO za řízení dirigenta a flétnisty 
Jakuba Kydlíčka, specialisty na starou hudbu, 
uvede Suitu č. 1 z Fischerova sborníku osmi suit 
„Le Journal du Printemps“. Soubor je dokladem 
skladatelova kompozičního mistrovství. Ve druhé 
části koncertu zazní Vodní hudba Georga Friedri-
cha Händela, sbírka orchestrálních skladeb, často 
publikovaných ve formě tří suit.

Karlovarský symfonický orchestr přeje poslucha-
čům krásné léto a těší se na shledání v září, kdy 
festivalem Dvořákův karlovarský podzim zahájí 
svou již 185. koncertní sezonu. 

Kristina Fialová Michaela Káčerková



21

• INZERCE

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Daniel Grigar
Zakladatel a jednatel akce Život ve vodě
Chodov

Přes překážky
ke hvězdám

zijemeregionem.cz
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Divadlo nabídne po prázdninách 
přehlídku senzačních inscenací 

Jen co v historické budově Karlovarského měst-
ského divadla skončily projekce letošního ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu, je připraven 
další festivalový program, tentokrát ryze divadelní. 
Ředitelka KMD Dana Neumannová představuje nej-
zajímavější představení, která budou na programu 
po prázdninách.

Jaké zážitky jste si vy sama odnesla z letošní-
ho filmového festivalu?

Tím největším se bezesporu stala světová premi-
éra dokumentu Olgy Sommerové „Lehce s životem 
se prát“, připomínající uměleckou dráhu Jiřího 
Suchého. Právě proto, že je jeho jméno spojeno 
s legendárním divadlem Semafor, které mnohokrát 
hrálo i na našem jevišti, byla jsem ráda, že se 
pan Suchý dočkal této pocty právě u nás. A ještě 
více mě potěšilo, že tento dokument nakonec na 
letošním MFF vyhrál diváckou soutěž. Projekci 
navštívila řada dalších známých herců, kteří u nás 
pravidelně vystupují, například Eliška Balzerová. 
Všichni společně jsme Jiřímu Suchému dlouhé 
minuty aplaudovali. Mimochodem, právě Eliška 
Balzerová se koncem září opět představí ve své one 
woman show „Můj báječný rozvod“, v níž účinkuje 
již šestnáctou sezónu. 

Karlovarské městské divadlo pořádá také 
vlastní festivaly, ať už je to Pohádkové září, 
věnované dětem, nebo každoroční přehlídku 
nejlepších českých divadel BESTFEST. Na co se 
můžeme těšit tentokrát?

Ještě před nimi se bude konat například úspěšné 
představení Carmen Y Carmen s Dagmar Peckovou 
a Bárou Hrzánovou. Zábavnou formou se představí 
dvě Carmen, jednu operní a druhou divadelní. Kdo 
zná Dagmar Peckovou a Báru Hrzánovou, si jistě 
dovede představit, co na jevišti předvedou.

Co se našeho minifestiválku „Pohádkové září“ 
týká, připomínám, že letos se bude konat už po 
jedenácté. V neděli 8. září ho zahájí tradiční happe-
ning před budovou KMD a průvodem pohádkových 
postav. Poté uvede oblíbené Docela velké divadlo 
z Litvínova další klasickou pohádku, tentokrát to 
bude premiéra „Dlouhý, široký a bystrozraký“. Stej-
ně tak nebude chybět Divadlo Spejbla a Hurvínka, 
s novým představením, nazvaným „Pohádky pro 
Hurvínka“. Divadlo Pegas zahraje „Princeznu ze 
mlejna“ a Divadlo Krapet „Maxipsa Fíka“. 

A v říjnu je vystřídá festival BESTFEST, že ano?
Letos jej 8. října odstartuje komedie Divadla Kalich 

„Láska v přímém přenosu“, v níž účinkují například 
Petr Čtvrtníček, David Suchařípa nebo Kristýna 

Frejová. Divadlo Viola přiveze inscenaci „Neumím 
jinak, než láskou“, věnovanou Boženě Němcové, 
v podání Tatiany Vilhelmové. Michaela Badinková 
s Michalem Dlouhým a Kamilem Halbichem se zase 
představí ve „Scénách z manželského života“ podle 
slavného režiséra Ingmara Bergmana. V říjnu se ješ-
tě naši diváci dočkají další velkolepé podívané Cirku 
La Putyka, nazvané Isole. Tentokrát ji inspiroval zvuk 
a hluk, ruch a melodie, rytmus a hlas.

Dočkají se na letošním festivalu i fanoušci 
Dejvického divadla?

Ano a jsem moc ráda, že se mi podařilo získat 
vynikající „Eleganci molekuly“ v režii Petra Zelenky, 
poctu geniálnímu českému chemikovi Antonínu 
Holému. Komplikovanou osobnost tohoto vědce pů-
sobivě interpretuje Martin Myšička, jeho amerického 
kolegu Johna Martina neméně skvěle Ivan Trojan. 
Chybět nebude ani další pravidelný host, karlovar-
ské Divadlo Dagmar. Jeho vůdčí osobnost, režisérka 
Hana Franková, nastudovala vlastní dramatizaci 
románu vlámské autorky Griet Op De Beeck „Pojď 
sem, ať ti mohu dát pusu“. S humorem prozrazuje, 
proč se stáváme tím, kým jsme. Letošní BESTFEST 
vyvrcholí 28. listopadu senzační komedií Divadla Na 
Fidlovačce „Výjimečný stav“ v hlavní roli s Josefem 
Poláškem.

Je možné ještě na tato představení sehnat 
vstupenky?

Pokud si pospíšíte, tak ještě ano. Jinak stále platí, 
že nejspolehlivějším způsobem, jak si zajistit vstu-
penky na atraktivní tituly, je předplatné. Dovolím si 
proto zájemce o předplatné upozornit, že možnost si 
ho zakoupit na období podzim-zima 2019 končí 31. 
srpna. Všechny potřebné informace jsou zveřejněny 
na našich webových stránkách www.karlovarske-
-divadlo. cz.  



23

• INZERCE



24   krl° ČERVENEC

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

8. 8. 19.30 VIVAT JAZZ – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby 
milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat 
a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí 
melodie Glenna Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, 
Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují 
pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

31. 8. 19.30 Willy Russell: Shirley Valentine
Městská divadla pražská a Agentura ADF
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hledání 
vlastní identity je určena nejen ženám středního věku, které 
pomalu ztrácejí životní elán, ale všem divákům, kteří mají rádi 
dobrou zábavu. Herečka ztvárňuje Shirley, ale zároveň všechny 
postavy jejího mikrosvěta. Hra získala řadu cen, třeba Cenu 
Laurence Oliviera za nejlepší komedii nebo cenu TONY za 
nejlepší hru.
Hraje: Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

14. 8. 19.30 Mistrovské kurzy - Jitka Hosprová / 
Maurizio Sciarretta
Lázně III
Jitka Hosprová (viola), Maurizio Sciarretta (housle) – umělečtí 
garanti
Martin Peschík - dirigent

23. 8. 19.30 Dirigentský masterclass - Charles 
Olivieri-Munroe
Lázně III
Ludwig van Beethoven: Egmont, předehra
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 „Anglická“
Johannes Brahms: Tragická předehra
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 36 „Linecká“
Charles Olivieri-Munroe – dirigent, umělecký vedoucí a garant

29. 8. 19.30 Koncert ve spolupráci s Mezinárodním 
hudebním festivalem J. C. F. Fischera
Císařské lázně
Johann Caspar Ferdinand Fischer: Le Journal du Printemps – 
Suita č. 1
Georg Friedrich Händel: Vodní hudba HWV 348 - 350
Jakub Kydlíček – dirigent

KOLONÁDNÍ KONCERTY
1. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr bez dirigenta
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – umělecké vedení
2. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle, umělecký vedoucí
3. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský - dirigent
4. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert - Trio Piacere
6. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert - Family Concert Quartet
7. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert – Duo Arpeggio
8. 8. 15:30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert – Brass KVintet
9. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Pěvecký recitál Lindy Kunclové a Vojtěcha Šembery
10. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert - Family Concert Duo
11. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert– Duo Arpeggio
13. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Jazzový koncert - Jazz Cake
14. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert - Riccio Quarteto

15. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
16. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
17. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
18. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert– Duo Arpeggio
20. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský - dirigent
21. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
22. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš - dirigent
23. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert– Duo Arpeggio
24. 8. 16:00 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert - Vocal Band Quartet
25. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
kapela Country Legends
27. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle, umělecký vedoucí
28. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr bez dirigenta
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – umělecké vedení
29. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Komorní koncert– Duo Arpeggio
30. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Martin Peschík – dirigent
31. 8. 16.30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Martin Peschík - dirigent

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 8.  19.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
2. 8.  17.00  Lví král
 19.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
3. 8.  14.30  Lví král
 17.00  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
 19.30  Ženy v běhu
4. 8.  14.30  Lví král
 17.00  Spider-Man: Daleko od domova
 19.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
5. 8.  19.30 Diego Maradona
6. 8.  19.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
7. 8.  19.30  Ženy v běhu
8. 8.  17.00  Toy Story 4: Příběh hraček
 19.30  Bílý bílý den
9. 8.  17.00  Toy Story 4: Příběh hraček
 19.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
10. 8.  14.30  Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Rocketman
 19.30  Zrodila se hvězda
11. 8.  14.30  Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Projekce pro seniory Bolest a sláva, 
 19.30  Rocketman
12. 8.  17.00  Toy Story 4: Příběh hraček
 19.30  Devadesátky
13. 8.  17.00  Pavarotti
 19.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
14. 8.  19.30  Ženy v běhu
15. 8.  17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
16. 8.  17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
17. 8.  14.30  Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
18. 8.  14.30  Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu

19. 8.  19.30 Hodinářův učeň
20. 8.  19.30 Tři blízcí neznámí
21. 8.  19.30 Tenkrát v Hollywoodu
22. 8.  19.30 Rocketman
23. 8.  19.30 Diego Maradona
24. 8.  14.30 Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Anna
25. 8.  14.30 Toy Story 4: Příběh hraček
 17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Mrtví neumírají
26. 8.  19.30 Ženy v běhu
27. 8.  17.00 Projekce pro seniory Psí poslání 2
 19.30  Pavarotti
28. 8.  19.30  Tenkrát v Hollywoodu
29. 8.  19.30  Přes prsty
30. 8.  19.30  Přes prsty
31. 8.  14.30  Angry Birds ve filmu 2
 17.00  Hodinářův učeň
 19.30  Přes prsty

KINO ČAS

T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary.
Telefon: 721 095 095, www.kinocas.info
Pokladna kina je otevřena denně od 14.00 do 20.00 hodin.

1. 8.  17.30 Annabelle 
 20:00 3 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
2. 8.  15:30 Tajný život mazlíčků 2 
 17.30  Spider-Man: Daleko od domova 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
3. 8.  15:30 Tlapková patrola 
 17.30 Spider-Man: Daleko od domova 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
4. 8.  15:30 Tlapková patrola 
 17.30 Lví král 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
5. 8.  17.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 20:00 Slunovrat
6. 8.  17.30 Lví král 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
7. 8.  17.30 Spider-Man: Daleko od domova 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
8. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Noční můry z temnot
9. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Noční můry z temnot
10. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 20:00 Noční můry z temnot
11. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 20:00 Toy Story 4: Příběh hraček (titulky)
12. 8.  17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
13. 8.  17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
14. 8.  17.30 Lví král 
 20:00 Noční můry z temnot
15. 8.  15:30 Tajný život mazlíčků 2 
 17.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
16. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Hodinářův učeň 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
17. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Hodinářův učeň 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
18. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Hodinářův učeň 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
19. 8.  17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
20. 8.  17.30 Lví král 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
21. 8.  17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
22. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Anna 
 20:00 Přes prsty
23. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Hodinářův učeň 
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 20:00 Přes prsty
24. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Hodinářův učeň 
 20:00 Přes prsty
25. 8.  15:30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 17.30 Lví král 
 20:00 Přes prsty
26. 8.  17.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
27. 8.  17.30 Krvavá nevěsta 
 20:00 Anna
28. 8.  15:30 Tlapková patrola 
 17.30 Toy Story 4: Příběh hraček 
 20:00 Krvavá nevěsta
29. 8.  15:30 Angry Birds ve filmu 2 
 17.30 Angry Birds ve filmu 2 
 20:00 Přes prsty
30. 8.  15:30 Angry Birds ve filmu 2 
 17.30 Angry Birds ve filmu 2 
 20:00 Přes prsty
31. 8.  15:30 Angry Birds ve filmu 2 
 17.30 Přes prsty 
 20:00 Přes prsty

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

VÝSTAVY
do 8. 9. Michal Gabriel – Červený koberec
Michal Gabriel (1960), spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdo-
hlaví, vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, jeden z nejvý-
raznějších současných českých sochařů vytvořil řadu soch šelem 
či mýtických bytostí pro veřejný prostor. Výstava prezentuje také 
aktuální tvorbu ovlivněnou novými technologiemi, díky kterým 
vznikají mimořádně působivé objekty z vrstvené nerezové oceli.

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 gale-
rie. 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.

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

VÝSTAVY
od 1. 8. 10.00 České výtvarné umění ve sbírce Galerie 
Goller Selb
Průřez rozsáhlou sbírkou českého výtvarného umění 2. pol. 20. 
st. se představí v rámci česko-německého projektu nejprve 
v Karlových Varech a následně v německém Hofu. Sbírku utvářeli 
manželé Gollerovi z bavorského Selbu postupně od 70. let 20. st. 
a kromě maleb a objektů se zaměřili zejména na grafiku. Výstava 
se koná s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 
(potrvá do 29. 9.)

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

DALŠÍ AKCE
6. 8. 15.00 Kouzla s neonovými a UV barvami
Srpnová prázdninová dílna Pavly Vargové bude zaměřená na 
zářivost neonových barev pod UV světlem. Finančně podpořilo 

Statutární město Karlovy Vary.
27. 8. 16.00 Glazování keramiky
Během dílny si účastníci předchozích keramických workshopů 
mohou dozdobit své originální výrobky barevnými glazurami.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

2. 8. - 30. 8. František Moudrý: Od mládí do stáří
Karlovarský autor vystavuje své obrazy s tématikou portrétní 
a figurální malby, které vytváří technikou prašných kříd na 
sádrokartonové desky. Absolvent Lidové školy umění v Ostrově 
a vyučený kulič skla se výtvarnou tvorbou zabýval v mladém 
věku, k malování se vrátil po mnoha letech až v roce 2012,

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 a grafičky Jindry Husárikové, 
obrazy malířky Šárky Cagliero Mrázové a kovové plastiky umělec-
kého kováře Davida Szalaye.

16. 8. 19.00 Karel Smyczek
Sněženky a machři, Bylo nás pět, Dobrá čtvrt, Třetí patro, Lot-
rando a Zubejda a mnoho dalších. Poutavé vyprávění z natáčení 
filmů a televizních seriálů s možností autogramiády.

GALERIE SUPERMARKETWC

www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

VÝSTAVA
do 27. 9. Hra(vý) business
Může být něco zajímavého na žvýkačkách? Mohou být žvýkačky 
inovativní a pomáhat? Galerie SUPERMARKET wc opět přináší 
svěží vítr do regionu. V rámci cyklu „Design a život“, tentokrát na 
téma inovace a udržitelné podnikání, jsme připravili výstavu, kde 
představíme projekt „Charity Gums“.

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. Charak-
teristickou je pro tyto plakáty skladba více obrazů či postav dopl-
něná 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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

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

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

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.

do 30. 8. Pohádková knižní šifra
Po celou dobu prázdnin jsou pro děti připraveny číselné pohádko-
vé hádanky v půjčovně MěK KV. Komu se podaří všechny vyluštit, 
čeká ho sladká odměna.

do 30. 8. Kdo ví, odpoví
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.   
do 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.
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Každé úterý 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

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
do 31. 8. PO až PÁ 9.00 – 19.00 SO, NE zavřeno
Pobočka Lidická
do 31. 8. PO a ČT 12.00 – 18.00, ÚT, ST, PÁ, SO, NE zavřeno

VÝSTAVY
A-klub
do 31. 8. Umprumka v A-klubu
Výstava ročníkových prací žáků učebních oborů Střední umělec-
koprůmyslové školy Karlovy Vary Výrobce a dekoratér keramiky 
a Výrobce a zušlechťovatel skla.
do 31. 8. Výtvarné práce dětí
Výstava prací dětí ze ZUŠ Karlovy Vary.

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.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

3. 8. Předhůří Smrčin: 
 Hazlov – Seeberg – Libá - Polná
10. 8. Doupovské hory: K panence skákavé do Skoků
17. 8. Povodí Mže: Okolím Svojšína
24. 8. Krušné hory: Německo - Úzkokolejkou 
 z Cranzalu do Obru
31. 8. Rakovnicko: Naučná stezka Jesenicko. 
 Blatno – Petršpurk

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.

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
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 Jupi-
teru.
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:
2. a 3. 8. Provoz hvězdárny je omezen. Pro tyto dva dny lze 
provést pouze registraci na programy předem, z důvodů konání 
Letní astronomické expedice pro děti a mládež.

9. 8. 23.00 Na křídlech Labutě a Orla
10. 8. 15.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru
17. 8. 15.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru
23. 8. 22.00 Na křídlech Labutě a Orla
24. 8. 15.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru
30. 8. 21.30 Hvězdářský večerníček
30. 8. 22.00 Na křídlech Labutě a Orla
31. 8. 15.00 Pohádky s Hvězdičkou
31. 8. 17.00 Pilotem ze Země až k Jupiteru

16. 8. 22.00 PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NA HVĚZDÁRNĚ
CESTA NA MĚSÍC. Druhá repríza přednášky Jaroslava Maxy 
aneb 20. 7.1969 neboli půlstoletí ode dne, kdy lidská noha zane-
chala stopu na jiném kosmickém tělese. Po skončení přednášky 
poúplňkový Měsíc dalekohledem.

MŠ MONTESSORI ELIPSA

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 Monte-
ssori 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, organi-
zuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel. 
774434525.

16. 8. 9.00 Mestské farmárské trhy

KOSTEL SV. ANNY

Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, web: 
kostelsedlec.cz

9. 8. 19.30 Koncert sboru Solihull Chandos (VB)
Místo konání: Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují: 60ti členný smíšený sbor Solihull Chandos, který 
pochází již dle názvu z města Solihull, které se nachází v hrabství 
West Midlands ve Velké Británii.
Sbormistr: John Bayley, varhany: Ondřej Valenta
Program: díla A. Dvořáka, G. F. Händela, J. Ruttera, J. D. Zelenky, 
a dalších

11. 8. 15.00 Franz Lambert a jeho WERSI varhany
Místo konání: Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují: populární německý pop - varhaník Franz Lambert se 
svými Wersi varhany za doprovodu pěveckého sboru Pěvecký 
spolek Schneider, soprán: Antonia Schuchardt, tenor: Werner 
Stein, sbormistr: Volker Schneider.
Program: skladby vlastní nebo v úpravě Franze Lamberta pro 
elekrické varhany WERSI, populární skladby pro pěvecký sbor

ARMÁDA SPÁSY

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

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

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350, 
e-mail : info@cirkevvary.cz. 
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtnear@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, 
odpolední program od 14:00
Dětský klub Pathfinder: středa 16:30-18:00
Studium Bible (kniha Exodus na pokračování): pátek 18:00-19:00
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz, www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradenství pro závislé: tel. 731 195 694
Dluhové poradenství: tel. 776 770 900
Dobročinný sklad pro pěstouny: tel. 607 240 861
Rozhovory nad biblí: čtvrtek v 18.30
Setkání dorostu (2. stupeň ZŠ): pátek v 17.00
Setkání mládeže: pátek v 18.00
BOHOSLUŽBA (i pro děti): neděle v 9.30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund, 
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary, 
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou, 
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.



27

• INZERCE



28   krl° ČERVENEC

• SPORT

Přijíždějí superhvězdy světového triatlonu
Už potřetí se v Karlových Varech uskuteční zá-

vod Světového poháru v triatlonu. „Rádi bychom 
na startu přivítali závodníky z nejlepší desítky 
světového žebříčku,“ říká ředitel závodu Vladimír 
Malý. Nejlepší triatlonisté světa se na západ 
Čech sjedou o víkendu 23. až 25. srpna, kdy se 
uskuteční CITY TRIATHLON Karlovy Vary. Do jeho 
programu patří i závody pro veřejnost, dětské 
starty a také koncert skupiny Hamleti.

CITY TRIATHLON Karlovy Vary se letos uskuteční 
o týden dřív než obvykle. V obvyklém termínu se totiž 
koná ve Švýcarsku finálový závod mistrovství světa, 
kterému museli karlovarští pořadatelé ustoupit. Má 
to ale i své výhody: „Slibuji si od toho, že budeme 
mít nabitější startovní listinu. Ti nejlepší závodníci už 
se totiž budou v tomto termínu připravovat v Evropě 
na finále mistrovství světa. A z Varů do Švýcarska to 
není zase tak daleko,“ říká Vladimír Malý.

V době uzávěrky tohoto vydání sice ještě nebyla 
startovní listina známá (Mezinárodní triatlonová unie 
ji zveřejňuje 30 dní před závodem), i tak ale bylo 
jasné, že do Karlových Varů se opět sjedou velké 
triatlonové hvězdy! 

Obhájí vítězství Vendula Frintová?
Loňské vítězství přijede obhajovat Vendula Frintová, 

která má už prakticky zajištěnou účast na olympij-
ských hrách v Tokiu. Závod v Karlových Varech by 
pro ni mohl být posledním domácím startem před 
olympiádou.

V kategorii mužů už účast potvrdil Slovák Richard 
Varga, který patří k nejlepším závodníkům v Evropě 
a k nejlepším plavcům na triatlonové scéně. Loni 
se stal mistrem Evropy ve sprintu, o rok dřív byl 
evropským šampionem v aquatlonu. Ve Varech ale na 
úspěch čeká. Dočká se letos?

O účast ve Varech projevily zájem i další hvězdy, 
které láká nádherná trasa. Ta patří k vůbec neja-

traktivnějším ve světovém triatlonovém kalendáři. 
Také letos se její plavecká část odehraje na Rolavě, 
odkud se závodníci vydají do lázeňského centra. 
Druhé depo, cíl a centrum závodu pak bude přímo na 
Divadelním náměstí. „Postavíme na něm šede-
sátimetrovou tribunu, která bude volně přístupná. 
Nebude pouze pro VIP nebo novináře, ale bude pro 
všechny, kteří přijdou závodníky podpořit. Naproti ní 
pak bude obrovská LED obrazovka, na které bude 
možné z tribuny sledovat celý průběh závodu,“ říká 
Vladimír Malý.

Akce pro celou rodinu!
CITY TRIATHLON Karlovy Vary ovšem není je pro 

profesionály. Už v pátek odstartuje program Českým 
pohárem žactva. V sobotu dopoledne se uskuteční 
Baby Duathlon. Populární závod kombinuje běh 
a cyklistiku a je určen i těm nejmenším dětem, 
které nepojedou na kole, ale na odrážedle. V sobotu 

odpoledne se pak konají otevřené závody Age Groups 
na tratích 700 m plavání, 20 km kolo, 5 km běh. 
Přihlaste se také!

„Ve srovnání s minulým rokem jsme pro závodníky 
Age Groups naplánovali novou běžeckou trasu tak, 
aby byla kompletně bezbariérová. V minulém roce 
se totiž trasa běhu křížila s trasou cyklistiky, což 
jsme museli řešit pomocí mobilního schodiště. To 
nyní odpadne. Nově se poběží na druhou stranu – ke 
Grandhotelu Pupp, k Parkhotelu Richmond a k Císař-
ským lázním. Ukážeme závodníkům zase jinou část 
Karlových Varů,“ říká Vladimír Malý.

 Sobotní program pak uzavře koncert skupiny 
Hamleti na Divadelním náměstí, jejímiž členy jsou 
herci a moderátoři Dalibor Gondík, Aleš Háma a Ja-
kub Wehrenberg.

V neděli pak program vyvrcholí závodem světového 
poháru, kdy se na start postaví největší hvězdy čes-
kého a světového triatlonu. Přijdete jim fandit?
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cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

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

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

Volejbalisté extraligového Karlovarska na podzim vstoupí už do své páté 
sezony v nejvyšší soutěži. Také letos začne příprava začátkem srpna ve 
spojení nejmenších volejbalistů s extraligovým hráči na letním volejbalovém 
kempu. Tato spolupráce funguje báječně a děti vždy odjíždějí plní zážitků ze 
setkání se svými idoly. Ještě před tím než v Hale Míčových Sportů naplno 
vypukne extraligové dění, může se karlovarský fanoušek těšit na Velkou cena 
porcelánu. Ve dnech 19. a 20.září na turnaji změří volejbalisté síly s finalisty 
letošní extraligy Jihostroj České Budějovice a Dukla Liberec. Dále přijede 
účastník německé bundesligy Grizzly Giessen.  Na 5. říjen je naplánovaný 
první extraligový zápas. Volejbalisté hostí moravský Zlín a pro fanouška je 
připravená malá pozápasová párty se spoustou překvapení. I tento rok budou 
volejbalisté reprezentovat Karlovy Vary v evropských pohárech. Ve vyzývacím 
poháru bude soupeřem Karlovarska v prvním kole Vardar Skopje. Všechny 
novinky a informace o dění v klubu najdete na webu karlovarsko.cz.

Volejbalisté se začínají chystat 
na pátou sezonu v extralize
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Málokdo o něm ví, přesto je nepřehlédnutelnou dominantou vesnice, která zažila i husitské války. Ostatně zmiňuje ho už panovník Jan Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1341. 
Přečkal pak mnohé další války, až v roce 1966 vyhořel. Podle oficiální verze po úmyslném zapálení neznámým žhářem, podle Vojenských lesů požár vznikl samovznícením usklad-
něných semen řepky. Ať tak nebo tak, od té doby tato majestátní stavba chátrá. Zmizí jednou z mapy světa? Uvidíme... Armáda v roce 2003 zahájila spolu s památkáři první kroky 
k záchraně této kulturní památky. Mimochodem, ještě v roce 1895 žilo v obci, ve které se tato památka nachází, 427 lidí v 62 domech. Od té doby však počet obyvatel vesnice už jen 
klesal. V roce 1939 v ní žilo 316 obyvatel, v roce 1950, po vysídlení původního německého obyvatelstva po 2. světové válce, už jen 28 stálých obyvatel. Dnes jich ve třech zdejších 
domcích žije sedmnáct.
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Nabízíme:

- velmi dobré  nanční ohodnocení,
- přátelský a příjemný kolektiv, kde se 

budete cítit dobře,
- moderní pracovní prostředí 

a nejnovější technologie,
- příspěvky na nadstandardní péči 

a lékařské zákroky,
- příspěvky na mateřskou školu 

a dětské tábory,
- příspěvky na penzijní a životní 

pojištění,
- příspěvky na sportovní aktivity, 

rodinnou dovolenou či kulturu,
- výhodný telefonní tarif pro vás i vaši 

rodinu,
- možnost dalšího vzdělávání a výuky 

cizích jazyků,
- šest týdnů dovolené,
- stravenky.

Požadujeme:

- odbornou způsobilost k výkonu 
povolání všeobecné sestry,

- postgraduální vzdělání v oboru 
nefrologie, ARIP výhodou, nikoli však 
podmínkou,

- komunikativnost, příjemné 
vystupování, lidský přístup,

- organizační schopnosti 
a spolehlivost,

- schopnost samostatné i týmové 
práce,

- základní znalost práce s počítačem,
- ochotu práce ve směnném provozu.

Kontakt:
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., Šárka Málková
E-mail: sarka.malkova@fmc-ag.com, Telefon: 273 037 940

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem 
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