To nejlepší je
hned za rohem.

Jakub a Petr
Pelantovi

Náš kraj je plný skvělých výrobců.
Některé potkáte u nás. Přijďte ochutnat.
Naše dvě prodejny najdete
v Tuhnicích a ve Staré Roli.

Kupon na tašku v hodnotě 30 Kč
zdarma při nákupu nad 250 Kč

KVALITA Z KARLOVARSKA
ČERSTVĚ. ČESKY. ČESTNĚ.
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01 ROZHLEDNA DIANA
Nechte se k ní vyvézt lanovkou s nástupní
stanicí u Grandhotelu Pupp nebo zvolte
příjemnou procházku po lesních stezkách
s řadou altánů a odpočívadel.
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point,
Ověřování dokladů:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy, registr řidičů, registr vozidel,
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, povolení k vjezdu do lázeňského území, parkovací
karty, obecní živnostenský úřad:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:
8:00 - 12:00 h.
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Městská policie Karlovy Vary, operační středisko:
353 153 911

05 PADESÁT MILIONŮ NA RESTART
Součástí komplexního programu na podporu cestovního ruchu a lázeňství bude projekt pobytových
poukazů „Vary°Voucher“, marketingová kampaň
zacílená na podporu domácího cestovního ruchu
a kulturní a volnočasové aktivity oživující společenský život ve městě.
08 KARLOVY VARY REGION CARD
Přijede k Vám na návštěvu rodina či přátelé? Nebo
chcete sami důkladněji poznat své vlastní město
a karlovarský region? Využijte jedinečné nabídky
turistické karty. Můžete vybírat z více než 40 míst
zdarma či ve více než 30 místech čerpat slevu.
12 JARO VE ZNAMENÍ OPRAV KOMUNIKACÍ
Nejen v hustě osídlených nebo frekventovaných
ulicích, ale na území celého města probíhají letošní
opravy komunikací. Provádějí se několika způsoby,
přihlíží se ke stavu komunikací a dopravní zátěži.
Postupně také probíhá obnova vodorovného dopravního značení.

16 OBJEVUJME ZNOVU KRÁSY MĚSTA
Kdy jste naposledy byli v místech, kam obyčejně
míří davy turistů z celého světa? Vypravte se do
svého města a zkuste si lázeňské centrum znovu
prohlédnout. Co takhle z vyhlídkového vláčku nebo
z rozhledny?
24 GALERIE UMĚNÍ OTEVÍRÁ
Galerie umění představuje nové výstavy a chystá
i tři doprovodné akce. Interaktivní galerie Becherova vila nabízí výstavu Ivan Kljun a osobnosti ruské
avantgardy, v hlavní budově je právě zpřístupněna
výstava Milana Maura nazvaná Záznamy.
28 CARLSBAD HOMECUP 2020
Že se v současné době dá doma kromě sportovního tréninku absolvovat i závodní klání, dokazují
české moderní gymnastky. Právě pro ně uspořádal
sportovní klub TopGym Karlovy Vary historicky první
internetový závod.
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KARLOVARSKÁ PRKNA
ZNAMENAJÍ SVĚT SUPERSTAR
PROBĚHLA OČISTA NÁDOB
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Naše město a zejména Karlovarské městské divadlo
se stalo dějištěm několika epizod pěvecké soutěže
SuperStar. V divadle se natáčelo na začátku března,
jen pár dní před vyhlášením nouzového stavu a zákazu
volného pohybu osob. Anonce pořadu i jednotlivé díly
nabídly divákům řadu záběrů na interiér i exteriér
divadla i karlovarské scenérie.

V květnu začala očista nádob na komunální odpad,
která probíhá zpravidla jednou za rok. Mytí popelnic
a kontejnerů provádějí svozové společnosti, které
nádoby ve městě vyvážejí.

ZAVLAŽOVACÍ VAKY POMÁHAJÍ V BOJI
S VELKÝM SUCHEM

RADNIČNÍ LISTY ROZNÁŠELI
I VOLEJBALISTÉ A HOKEJISTÉ

Také město Karlovy Vary musí bojovat s velkým
suchem a předcházet jeho následkům. I letos se proto
u stovek stromů v ulicích, zejména na pěších zónách,
v chodnících a podél komunikací objevily zavlažovací
vaky. Ty postupně dávkují závlahu ke kořenovému systému zeleně a ta tak nepříznivé klimatické
podmínky zvládá. Správa lázeňských parků vaky plní
průběžně zhruba jednou týdně.

Po dubnovém vydání Karlovarských radničních listů se
k vám dostalo díky dobrovolníkům také to květnové.
Česká pošta v období nouzového stavu omezila své
služby a zastavila distribuci městských zpravodajů.
Poštovní doručovatelky tak ve svém volném čase
znovu zastoupili sami obyvatelé města, kteří náš měsíčník roznesli do schránek karlovarských domácností.
Ruce k dílu přiložili také volejbalisté VK Karlovarsko
a hokejoví junioři HC Energie. Moc všem děkujeme za
vstřícnost a nezištnou pomoc.

ZNOVU SE ROZBĚHLA OBLÍBENÁ NEDĚLNÍ
BURZA
V měsíci květnu se v karlovarské Západní ulici (od
6.00 do 12.00 hodin) znovu rozběhla oblíbená nedělní
burza, na respektování mimořádných opatření dohlížela při jejím znovuotevření také městská policie. Dle
příslušných vládních nařízení bylo nutné dodržovat
bezpečnostní pravidla a doporučení, mezi nimi například bezpečné dvoumetrové odstupy mezi zákazníky.
Do prostoru burzy byl možný vstup pouze s přikrytými
ústy a nosem (povinná rouška), u každého stánku byla
také k dispozici dezinfekce.

(NE)ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST. NOMINUJTE
NENÁPADNÉ HRDINY
Také letos hledá Nadace Via inspirativní příběhy, které
ocení Cenou Via Bona. Ústředním tématem 23. ročníku ceny je (Ne)rozdělená společnost. V hlavní kategorii se hledají Srdcaři a Srdcařky, konkrétně jednotlivci,
skupiny lidí, spolky a neziskové organizace, kteří svou
činností dlouhodobě pomáhají spojovat společnost.
Udělením grantu 30 tisíc korun je chce Nadace Via
podpořit v tom, aby mohli i nadále svými aktivitami
pomáhat stmelovat společnost. „Nemůžeme však nechat bez povšimnutí ani to, jak zareagovala občanská
společnost na současnou krizovou situaci. Hledáme
proto i příběhy skrytých Hrdinek a Hrdinů, kteří svojí
činností a svými projekty pomohli lépe zvládnout krizi
spojenou s epidemií koronaviru, abychom jim vyjádřili
uznání,“ dodává za nadaci Kateřina Mlynářová. Nominace se přijímají do 30. června.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO LAUREÁTY
NEJVYŠŠÍCH MĚSTSKÝCH OCENĚNÍ
Cenu města za rok 2019 získají František Mikeš za
celoživotní práci v oboru lázeňství a za jeho propagaci
a in memoriam Otto Němec za celoživotní úsilí o propagaci města, jeho výjimečných hodnot, společenskou,
kulturní i ekonomickou prosperitu. Čestným občanem
se stal Nikolaj Liščeňuk, který si ocenění vysloužil
zejména zásluhami při rekonstrukci významných
kulturních památek, především Chrámu Sv. apoštolů
Petra a Pavla jako jedné dominant Karlových Varů, za
svou bohatou kulturní činnost a za šíření dobré pověsti
města mezi věřícími i představiteli pravoslavné církve
z celého světa. Ocenění budou laureátům předána při
některé významné městské události.
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HOKEJISTÉ ENERGIE MAJÍ NA DRESECH
NOVÉ LOGO, JINÉ JSOU I BARVY
BISTRO NA ROLAVĚ NABÍDNE POHODLÍ A STÍN
Na Rolavě finišuje stavba nového objektu občerstvení.
Bistro s posezením na rozlehlé terase a obsluhou
u baru nabídne návštěvníkům areálu pohodlí a stín. Po
skončení stavebních prací a kolaudaci budovy přijde
na řadu vybavení gastroprovozu a výběr budoucího
provozovatele.

Karlovarští hokejisté vyjedou na extraligový led
v nadcházející sezoně v nové barevné kombinaci
dresů a také s novým logem na hrudi. Název Energie
zůstává, klub však opouští zelenou barvu. Nově
budou dresům dominovat černá, bílá a šedá. S letní
přípravou začali hokejisté začátkem května, v osmi
naplánovaných týdnech budou postupně znovu
nabírat kondici.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary dají 50 milionů na restart
lázeňství a cestovního ruchu ve městě

K

arlovarští zastupitelé schválili program na
podporu cestovního ruchu a lázeňství, které
byly nejvýrazněji zasaženy restrikcemi v souvislosti s pandemií koronaviru. Součástí komplexního programu bude projekt pobytových poukazů
„Vary°Voucher“, marketingová kampaň zacílená
na podporu domácího cestovního ruchu a kulturní
a volnočasové aktivity oživující společenský život
ve městě.
„Lázeňství a cestovní ruch jsou podstatou
Karlových Varů. Tyto obory a na ně navazující
služby mají enormní vliv na ekonomiku města,
dávají práci tisícům obyvatel a ze dne na den se
ocitly v bezprecedentní situaci. Po téměř fatálním
dopadu pandemické krize potřebují co nejrychlejší
restart a my jim s ním chceme pomoci tím, že do
města přivedeme klienty. Vzhledem k tomu, jak
bude s největší pravděpodobností letošní turistické
léto v republice vypadat, máme také jedinečnou
příležitost ukázat Karlovy Vary v tom nejlepším
světle, zbavit je všelijakých nálepek a představit je
jako atraktivní a bezpečnou destinaci vhodnou pro
atraktivní aktivní i odpočinkovou letní dovolenou,“
vysvětluje Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka
města Karlovy Vary.
Město na jednotlivé podpůrné aktivity vyčlenilo
50 milionů korun. Desetimilionová podpora bude
směřovat do slevových voucherů, které budou
mít různou hodnotu navázanou na délku pobytu
v některém z hotelů, penzionů nebo sanatorií v Karlových Varech. Budou cíleny jak na běžné turisty,
tak na hosty mířící na ozdravné lázeňské pobyty.
Částka ve výši 35 milionů korun bude investována
do navazující marketingové kampaně a aktivit,
které budou probíhat v průběhu celého nadcházejícího léta.
Realizace se ujme Infocentrum města Karlovy Vary.
Jeho ředitel Josef Dlohoš vidí v rychlém spuštění
restartu velký potenciál. „Spuštěním slevového
programu ještě květnu jsme se chtěli stát prvním
místem v České republice, které touto formou
osloví české turisty. Cílíme zejména na klienty
wellness a lázeňských služeb, rodiny s dětmi i růz-

norodé páry. Naše strategie se setkala s pozitivním
ohlasem organizací, které zastřešují subjekty
podnikající v segmentu hotelnictví, lázeňské péče
a podobně. Už při přípravách jsme vše konzultovali
se zástupci místní sekce Asociace hotelů a restaurací a Sdružení léčebných lázní,“ vysvětluje ředitel
městského infocentra.
Na podporu společenského života v podobě
kulturních a volnočasových akcí v průběhu celého
léta vynaloží město 5 milionů korun. Do programu
se zapojí řada místních spolků, agentur a umělců
v čele s Karlovarským symfonickým orchestrem.
„Oživíme městská prostranství, vymýšlíme program, který propojí místní kulturní scénu s gastronomií. A připravujeme také program pro děti turistů,
kteří budou mít chuť vyčlenit si nějaký čas sami
pro sebe. Navíc jsme společně s Infocentrem nově
nastavili ceny naší turistické karty. Karlovy VARY
REGION Card, díky které je možné navštívit desítky
atraktivních míst zdarma nebo se slevou, bude do
konce srpna dostupná za zvýhodněných podmínek.
Věříme, že bude zajímavá nejen pro turisty, ale také
pro místní. Stojíme o to, aby nám i obyvatelé města

pomohli s podporou cestovního ruchu a v rámci
programu ‚Žijeme pro Vary‘ se do připravovaných
projektů a aktivit zapojí,“ doplňuje vizi obnovy
cestovního ruchu ve městě karlovarská primátorka.
Infocentrum města v těchto dnech spustilo nový
web Karlovy VARY REGION Card (https://karlovyvarycard.cz/cs), kde zájemci najdou podrobné
informace, ceníky i zajímavé tipy na výlety.
Slevové kupóny – VARY°Voucher si budou moci
zájemci vygenerovat na webu města www.karlovyvary.cz/voucher. Zde najdou i přehledně veškeré
informace o možnostech čerpání. Vzhledem k tomu,
že jsou Karlovy Vary největším lázeňským městem
v republice, je tento produkt zaměřen převážně na
čerpání služeb spojených s lázeňstvím. K dispozici
jsou tři varianty slevy: 1000,-Kč na pobyt se snídaní
s minimální délkou pobytu 3 noci. 2500,- Kč na
welness a relax pobyt o délce alespoň 4 noci
a konečně 5000,- Kč na lázeňský týdenní (7 nocí)
a delší pobyt. Na výše uvedeném webu bude zveřejněn i seznam poskytovatelů ubytování a služeb,
kde lze voucher uplatnit. Generovat vouchery bude
možné od 25. 5. 2020.
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Farmářské trhy úspěšně zahájily
už svou desátou sezonu

P

říznivci farmářských trhů se dočkali. Nová
sezona měla kvůli pandemickým opatřením
zpoždění. Jubilejní desátá sezona tak v Karlových Varech mohla začít až 24. dubna. A start byl
úspěšný. Před Tržnici se vrátili prodejci i nakupující. Aby byly zajištěny dostatečné rozestupy mezi
stánky, pozváno bylo o třetinu méně prodejců.
Obavy organizátorů, aby nedošlo k přeplnění
prostoru návštěvníky a porušování hygienických
předpisů, se nenaplnily. „Návštěvnost byla poměrně rozvrstvena po celou dobu prodeje a k výraznější koncentraci nakupujících nedošlo. Velký podíl
na hladkém průběhu měla stálá hlídka městské
policie, které patří naše poděkování. Návštěvníci
byli velmi disciplinovaní a nás tak nepotkaly podobné problémy jako v Praze, kde musela policie
megafony vyzývat návštěvníky trhů k dodržování
rozestupů,“ zhodnotila start farmářských trhů
ředitelka společnosti KV City Centrum Simona
Vránová, která ve spolupráci s Boženou Turoňovou
ze spolku Bludiště trhy pořádá.
Jak se bude postupně aktuální situace a vývoj
epidemiologických opatření měnit, budou se
i karlovarské farmářské trhy rozšiřovat.
Na jedničku obstála organizace prodeje také při
kontrole krajské veterinární správy. Od inspektorů,
kteří v pátek 24. dubna provedli kontrolu prodejců
potravin živočišného původu, si pořadatelé
vysloužili pochvalu. Veterinární správa se zaměřila
na dodržování platné potravinářské legislativy a na
řádnou ochranu potravin proti kontaminaci z vnějšího prostředí. Nejenže nenašli žádné závady,
ale ocenili vysokou úroveň hygieny na stáncích.
Nastavená opatření jako jsou plexiskla, ochranné
fólie, chladící vitríny a další doporučují kontroloři
využívat i nadále, po uplynutí platnosti mimořádných opatření.

FARMÁŘSKÉ TRHY U TRŽNICE MAJÍ PRO LETOŠEK NAPLÁNOVÁNY JEŠTĚ TYTO TERMÍNY:
29. 5. | 12. 6., 26. 6. | 17. 7. | 14. 8. | 11. 9., 25. 9. | 9. 10., 23. 10. | 6. 11., 20. 11. | 4. 12., 18. 12.

Cyklostezka nově spojí Meandr Ohře
s loděnicí u Chebského mostu

N

a pravém břehu Ohře vznikají dva nové
úseky městské cyklostezky. Dohromady
budou měřit zhruba jeden a půl kilometru
a propojí oblíbený park Meandr Ohře s loděnicí
u Chebského mostu. Stezky budou určeny pro
smíšený provoz, tedy nejen pro cyklisty, ale také
pro chodce. Obě budou osvětlené.
Rychleji postupuje stavba části od Plynárenské
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lávky do centra města. Jedenáct set metrů
dlouhý úsek kopíruje břeh řeky a je částečně
limitován vlastnictvím pozemků a přilehlou
stromovou alejí. Stezka tak bude široká bez
dvaceti centimetrů tři metry. První cyklisté,
bruslaři a chodci si tudy budou moci krátit cestu
už v červenci.
Pod Plynárenskou lávkou se stezka napojí na

další úsek. Pro stavbu půl kilometru dlouhé a tři
metry široké propojky k meandru bude nutné
vybudovat i opěrnou zeď. Projekt zahrnuje také
propojující chodník a schodiště směrem na
Tuhnických most.
Výstavba obou úseků vyjde na zhruba 13 milionů
korun. Náklady částečně pokryjí dotace z Evropské unie.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Podnikatelům pomohou i další úlevy
Karlovarští podnikatelé mohou využít další
úlevy, které jim poskytne město, aby se dokázali lépe vypořádat s následky koronavirové
pandemie a dopady vládních opatření.

O

d června až do konce roku budou platit
výrazně snížené sazby za poplatku za
užívání veřejného prostranství. Za plochy
pro stánkový prodej budou podnikatelé platit
polovinu. V lázeňském a obchodním centru je nově
stanovená sazba na metr čtvereční a den na padesát korun, mimo centrum pak na čtyřicet korun.
Výraznou úsporu představuje snížení poplatku za

restaurační předzahrádky. Od 1. června do konce
roku zaplatí provozovatelé pouhou jednu korunu za
metr čtvereční a den.
Nově mají podnikatelé také možnost požádat
si o prominutí poloviny nájemného za pozemky
a nebytové prostory k podnikání a plateb za užívání
pozemků nebo zařízení pro umístění reklamních
poutačů a prodejních stánků. O prominutí plateb od
června do konce roku je nutné požádat. Podmínkou
je, že žadatel nemá vůči městu dluh na nájemném a jeho podnikatelská činnost byla negativně
ovlivněna vyhlášením nouzového stavu a krizovými
opatřeními.

Vedle snížení místního poplatku a prominutí plateb
nájemného mohou podnikatelé stále využít možnosti odložit platby nájemného a místních poplatků
za březen, duben a květen letošního roku.

SAZBY POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
za každý i započatý m² a každý i započatý den
v období od 1. června 2020 do 31. prosince 2020:
k prodeji zboží na prodejním stánku, pultu nebo
jiném prodejním zařízení
• v části města tvořené vnitřním územím lázeňského místa Karlovy Vary a nábřežím Jana
Palacha, ulicí T. G. Masaryka: 50,- Kč
• v ostatních částech města: 40,- Kč
za užívání veřejného prostranství formou předzahrádky, předsunutého prodeje
• v části města tvořené vnitřním územím
lázeňského místa Karlovy Vary a vymezenou
částí vnějšího území lázeňského místa: 1,- Kč
• v ostatních částech města: 1,- Kč
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství č. 4/2020 doplňuje
vyhlášku č. 10/2019. Jejich znění najdete na
webu magistrátu města v sekci Vyhlášky
a nařízení.

PROMINUTÍ 50 % PLATEB
za pronájem a užívání pozemků a zařízení města:
• o prominutí je nutné požádat písemně
• prominutí se bude vztahovat pouze na
subjekty, jejichž podnikatelská činnosti byla
negativně ovlivněna vyhlášením nouzového
stavu resp. krizovými opatřeními
• žadatel nesmí ke dni podání žádosti dlužit na
nájemném městu

HYDEPARK
Poděkování karlovarské
nemocnici
Před několika měsíci u mě nastal zdravotní problém, který se musel akutně řešit. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat karlovarské nemocnici
a to konkrétně celému kolektivu na operačním
sále v čele s MUDr. Tothem. Dále oddělení ARO
a JIP vedené MUDr. Krausem. Velké díky patří
také celému lůžkovému oddělení chirurgie, doktorům, sestrám i pomocnému personálu. Poděkovat
bych chtěl také RZS a MUDr. Fr. Novotnému
s kolektivem na chirurgické ambulanci.
Byli jste všichni skvělí. Děkuji!
Stanislav Černý

Karlovy Vary mohou být
městem budoucnosti!
Dlouhá léta jsme všichni tak nějak tušili, že lázeňství v našem městě je živo spíše ze slavné minulosti než z aktuálních trendů. Zdůrazňovali jsme,
že jsme lázně, kde se zastavil Bismarck i Goethe,
Petr Veliký i Beethoven. A přitom nám nejen ujížděl vlak, ale občas mi přišlo, že jede po úplně jiné
trati. První budíček se rozezvonil po sankcích vůči
Rusku. Současná pandemie nás pak ze spánku
vyhání úderem tvrdé palice do hlavy.
Čekají nás velmi těžké měsíce. Ať už vlastníte hotel, nebo v něm uklízíte, ekonomická krize na vás
udeří. Může se stát, že najdete svou oblíbenou
restauraci zavřenou, nebo na místě oblíbeného
obchodu něco úplně jiného. Obtížná situace čeká
provozovatele kulturních stánků i účinkujících
v nich.

Přesto bychom měli brát příští měsíce jako výzvu.
Jako možnost, jak oživit naše město, posunout ho
do 21. století. Máme jedinečnou šanci nabídnout
dobré služby nejen hostům z jedné oblasti, ale
domácím turistům i občanům města. Máme
příležitost se zaměřit i na opomíjené kouty města,
údržbu lesních cest. Město by v této chvíli mělo
více naslouchat svým občanům, jejich nápadům.
Je to jedinečná příležitost pro nás všechny. Mezi
námi žije tolik šikovných lidí, kteří každý den
mění Vary k lepšímu.
A současně je to příležitost, aby Karlovy Vary
nalákali zpátky své ztracené dcery a syny. Po republice i v zahraničí pracuje spousta rodáků, kteří
by se mohli vrátit bydlet zpátky. S rozšiřováním
home office a práce na dálku jsme ideální prostor,
kde mohou žít a vychovávat děti. Naše město
může být městem budoucnosti!
Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty

7

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy VARY REGION CARD
letos ještě výhodněji
Přijede k Vám na návštěvu rodina či přátelé? Nebo chcete sami důkladněji poznat své
vlastní město a karlovarský region? Využijte
jedinečné nabídky turistické karty Karlovy
VARY REGION CARD!

protáhnete své tělo při sportovních aktivitách či
procházkou lázeňskými lesy, proniknete do tajů
tradiční výroby světoznámých produktů, ochutnáte
místní speciality…

Kupte si v období do 31.8. 2020 v Infocentru
města Karlovy Vary svou kartu za speciální cenu!
Můžete pak vybírat z více než 40 míst zdarma či
ve více než 30 místech čerpat SLEVU.

Nevíte, jak se k jednotlivým místům dopravit?
Nevadí, pomůže vám opět Karlovy VARY REGION CARD. Její důležitou součástí je totiž také
bezplatná městská doprava v Karlových Varech
i v Mariánských Lázních. Cestovat zdarma můžete
nejen autobusy MHD, ale také vyjet lanovkou na
karlovarskou Dianu nebo se svézt populárním
autovláčkem.

Doprava zdarma

Více než 80 míst k návštěvě
S Karlovy VARY REGION CARD se projdete Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi i ostatními městy,
jak v pověstném lázeňském trojúhelníku, tak
i mimo něj, navštívíte muzea, galerie, koncerty či
divadelní představení, projedete se autovláčkem,
necháte na sebe působit ducha historických sídel,
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Vše přehledně na webu
Nabídka turistické karty Karlovy VARY REGION
CARD je široká a vybere si z ní každý. Někdo je
více na přírodu, jiný má rád památky, další si chce

především odpočinout a relaxovat. Někdo si chce
vše vychutnat sám, jiný rád sdílí zážitky s rodinou
či přáteli.
Veškeré informace a nabídky jednotlivých míst
nyní najdete přehledně na novém webu. Aktuality
můžete sledovat také na instagramovém a facebookovém profilu karty.

www.karlovyvarycard.cz
Poznejte díky Karlovy VARY REGION
CARD jedinečnost Karlových Varů
i celého Karlovarského kraje!

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU
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Great Spas of Europe
– Pohyb patří k lázním
Do lázní se odjakživa jezdilo nejen za léčením, ale také za aktivním odpočinkem. Známé evropské
lázně si toho byly vědomy a cílevědomě pro své hosty budovaly zařízení, jež mohla sloužit k provozování různých sportů a aktivních zálib. Je až podivem, co všechno se dá v jedenácti nejslavnějších evropských lázních, spojených do společenství Great Spas of Europe, které ruku v ruce usilují
o zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, provozovat.

Montecatini Terme
ejfrekventovanějším a nejčastějším sportem
lázní je určitě golf. Je to dáno i možností
sportu pro starší generaci, často golf hrají
zralí hráči a procházkami po zelených upravených
pláních vhodně doplňují lázeňské procedury.
Všichni tři čeští reprezentanti – tedy Karlovy Vary,
Mariánské i Františkovy Lázně se kvalitními golfovými hřišti mohou pochlubit. Ať už jde o Golf Resort
Karlovy Vary se vzácnými sysly, které je možné
na loukách spatřit nebo golfové hřiště Royal Golf
Club v Mariánských Lázních, u jehož první jamky
stojí kámen a anglicky psaná deska o slavnostním
otevření za přítomnosti anglického krále Eduarda
VII. Jedno z nejstarších evropských hřišť bylo
vybudováno v roce 1905 za spolupráce profesionála Roberta Doiga z Musselburgh ve Skotsku. Nové,
sportovně náročné 18 jamkové hřiště v Hazlově Ovčíně u Františkových Lázní leží nedaleko hranic,
bylo postaveno v roce 2003 a často sem zajíždějí
němečtí hráči ze sousedství.
Velkými fandy golfu jsou v rakouských lázních
Baden. Strategická poloha u Vídně a blízké letiště
Schwechat sem jako magnetem přitahuje řadu
sportovně laděných lázeňských hostů. A není se
co divit. V okruhu 5 kilometrů od Badenu leží 8
osmnácti jamkových hřišť, např. Richardshof,
Enzersfeld, Club Brunn, Laabander Walde a v širším
okruhu cca 45 km luxusní Golfclub Frühling, Föhrenwald nebo Golfclub Linsberg. Další lázeňské město - tentokrát v Itálii - s náročným hřištěm, dokonce
se dvěma jezery, má golfové hřiště La Pievaccia
v Montecatini Terme, podobně terénně zajímavý
je areál v Baden Badenu Lichterntallerallee nebo
skoro horský terén v blízkosti německého Bad
Emsu Mittelrheinisches Golf Club či Denzerheide
Golf Club.
Co by byly ale anglické lázně bez golfu? Kingsdown

N
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Foto: Rosellini - Snaitech
Club v City of Bath je jeden z nejstarších (založený
1880) a nejlepších anglických golfových klubů
a vnitrozemských hřišť, který je považován za přední golfový klub v severovýchodním Somersetu a je
nejsušším a "odolným proti povětrnostním vlivům"
v západní části země. V nejbližším okolí je dalších
pět hřišť, které svým vybavením patří k nejprofesionálnějším v celé Anglii.
Provozovat nebo sledovat se dají v lázních i jiné
sportovní akce. Ve Vichy třeba tenis. Cvičné tenisové kurty jsou sice všude v lázeňských parcích
či v okolí měst, ale tady se už od roku 1952 hrál
známý Galeův pohár, který založila baronka Madam
de Galea na paměť svého tragicky zesnulého syna
Christiana, vynikajícího tenisty.
Zde hráli i naši slavní – Kodeš, Hřebec, Složil
i Šmíd. Od roku 1991 se Galeův pohár hraje střídavě i v jiných městech, ale tradice kvalitního tenisu

Karlovy Vary

ve Vichy zůstala. Stejně jako Vichy žije tenisem, žije
belgické město Spa automobilovým sportem. Na
trase Spa – Francorchamps byl vybudován okruh
Formule 1 - slavná Grand Prix Belgium. Okruh je
delší než ostatní v Evropě, měří 7 km a do tohoto
okruhu patří i slavná zatáčka Eau Rouge, jež už
dnes v pravém slova smyslu příkrou zatáčkou
není, trápila závodníky do roku 1978, než se okruh
přestavěl. Dnešní místo je jen tzv. strmou cestou
a nazývá se Raidillion. V roce 2017 absolvoval
zdejší okruh Mick Schumacher, syn slavného otce
na jeho počest k 25. výročí zdejšího „Schumiho“
vítězství.
Sem se tedy dá jet do lázní i s těmi, kteří milují vůni
benzínu.
Aby těch aktivit nebylo dost, v lázních se odjakživa
chodilo na koně. Ostatně i v Karlových Varech
je známý dostihový areál, dnes kombinovaný
s cvičným golfovým hřištěm. V italských lázních
Montecatini Terme se nejen soutěží v přehlídce
krásy (několikrát zde proběhla soutěž Miss Itálie),
ale kdo miluje jízdu na koni, má tady pravé hody.
Hippodrome Snai Sesana je jezdecký a parkurový areál se dvěma dráhami a sedmi náročnými
překážkami. Pořádají se zde nejen závody, ale
také semináře pro nadějné jezdce a „koňaře“ pod
názvem Cavaleria Toscana Academy. Lázeňské
procedury mohou využívat tedy i příznivci koňského sportu.
Vynalézavost nezná mezí a tak se dá v lázních
jezdit na horských kolech (například na okolních
horských trasách u Baden Badenu), pádlovat na
kánoích po řece Lesse do údolí Mázy v belgickém
Spa, případně přihlížet nebo i aktivně střílet na
střelnici Clay Pigeon na hliněné terče v Montecatini
Terme, tady se konají totiž i kvalifikační závody pro
olympijskou reprezentaci.
A komu to je pořád málo, vznese se nad Baden
Badenem v horkovzdušném balónu, podobně
jako připravují pro zájemce sportovní nadšenci
Aeroklubu Karlovy Vary u nás na letišti v Chebu
bezmotorové létání, vyhlídkové lety a létání na
ultralehkých strojích.
Fakt, že pohyb rovněž léčí, v těchto místech platí
dvojnásob a už proto se do některého z 11 evropských lázní Great Spas of Europe vyplatí zajet.
Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Foto: 2M studio s.r.o.

KARLOVY VARY - MĚSTO BEZ KOUŘE

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

JSME UŽ STAŘÍ NA ZMĚNU NAŠEHO ZLOZVYKU?
Jsme starší manželé. Manžela jsem poznala na
večírku a tehdy se mi líbilo, že byl takový světák, vyznal se. Taky kouřil a tehdy mi to připadalo zajímavé. Nakonec kouříme, asi hodně, oba.
Na chvíli jsme přestali, když byly děti malé, ale
postupně jsme se nějak ke kouření vrátili. Paradoxně já ještě dříve než manžel. Několikrát jsme
se pokoušeli s kouřením i přestat, ale vlastně
nás teď nic kromě peněz nelimituje. Dcera se
zetěm se nás v poslední době intenzivně snaží
přesvědčit, abychom kouřit přestali. Já nevím,
jestli to zvládneme. Nedokážu si to představit.
Má to vůbec nějaký smysl?
Marie, 61 let

Pokusit se přestat s kouřením má smysl vždy.
Velmi záleží na vašem rozhodnutí a motivaci.
Pokud to je ale „jenom pokus“ - nebo snaha
vyhovět okolí – tak to stačit nebude. Důležité
je vaše osobní přesvědčení a motivace. Co

jsou pro vás osobně důvody, proč s kouřením
přestat? Chce s kouřením přestat i manžel?
Jsou jeho důvody stejné, jako jsou vaše, nebo
máte každý jinou motivaci? Jakým způsobem
byste chtěli začít s odvykáním? Plánujete
všechno „dělat společně“ nebo spíše to ve
vašem páru funguje tak, že jeden vždy začne,
a až pak se přidá druhý? Počítáte s podporou
jeden druhého, nebo už teď váháte a pochybujete o motivaci vlastní nebo partnera? Čeho se
nejvíce obáváte a naopak, co je pro Vás největší
motivací a cílem? Bude vhodné si všechny tyto
otázky probrat a vyřešit je.
Mám dojem, že spíše reagujete na tlak rodiny,
než aby motivace na odvykání vycházela z vás.
Kouření je škodlivé a to, že se zatím na vašem
zdraví jeho následky neprojevily – nebo to jen
nezmiňujete – neznamená, že tento důvod
můžete opomíjet. Pokoušet se přestat kouřit,
nebo alespoň snižovat spotřebu cigaret, má
smysl vždy. Pokud nebereme v potaz finan-

ce, přínosem může být pro vás hlavně to, že
získáte více času, zbavíte se cigaretového dýmu
a zápachu v bytě, uděláte něco pro vlastní
zdraví apod. Možná by stálo i za úvahu přejít na
méně škodlivé varianty užívání tabáku a snížit
příjem škodlivin pomocí moderních technologií.
Může to být vaším prvním krokem ke změně.
Ta, uznávám, může být vzhledem k vašemu
věku i tomu, jak dlouho kouříte, zpočátku
problematická a komplikovaná. Přeji vám, ať se
vám povede najít řešení, se kterým budete oba
spokojeni.
Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

Poradna je součástí projektu „Karlovy Vary – Město bez kouře“, který
podporuje zdravý životní styl obyvatel
i návštěvníků města, chce podpořit
ochranu lázeňského prostředí a pomoci kuřákům přestat kouřit cigarety

Kam s ním
Na začátku května bylo v Karlových Varech
nainstalováno několik desítek nerezových
košů na nedopalky z cigaret v rámci projektu
Město bez Kouře. Koše jsou umístěny v obchodní a lázeňské části a především v těchto ulicích: Zeyerova, Třída T. G. Masaryka,
Stará Louka, Lázeňská ulice, Tržiště, Mírové
náměstí. Přesné umístění najdete v aplikaci
„Kam s ním“, která je ke stažení v prostředích
Google play i App Store.
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Komunikace se opravují
na území celého města
arní měsíce jsou v Karlových Varech ve
znamení oprav komunikací. Probíhají na
území celého města nejen v hustě osídlených
nebo frekventovaných ulicích. Opravy se provádějí
několika způsoby, přihlíží se ke stavu komunikací
a dopravní zátěži. Postupně také probíhá obnova
vodorovného dopravního značení.
Plošně menší výtluky na méně frekventovaných
komunikacích se opravují takzvanou tryskovou
metodou, tedy jen lokální výspravou.
Na dalších místech se provádí celoplošná oprava.
Jeden den fréza odstraní starý narušený povrch
a další den probíhá pokládka nového koberce,
případně se mezi jednotlivými etapami pracuje na
zařízení vlastníků sítí v komunikacích. Celoplošnou
opravou už prošly například ulice Klínovecká na
Růžovém vrchu nebo část nábřeží Osvobození.
V ulicích, kterými projíždí v podstatě jen několik místních obyvatel, byl povrch komunikací
vyrovnán asfaltovou drtí. Taková oprava proběhla
například v ulici Pod Hájem na Hůrkách, v bohatické Příkopní ulici nebo v Čankově.
Na Chebském mostě chrání chodce od projíždějících aut nová svodidla. Betonové panely, které
oddělovaly chodníky od vozovky, už byly dožilé
a netvořily bezpečnou bariéru, což odhalil nedávno

J

provedený diagnostický průzkum Chebského
mostu. Výměna zábradlí za moderní svodidla je
dočasným řešením do doby, než bude vybrána
forma plánované kompletní obnovy centrálního
karlovarského mostu.
V plném proudu je také tradiční jarní obnova vodorovného dopravního značení. Zvýrazňují se hlavně
přechody pro chodce a autobusové zastávky. Postupně se provádí nástřik na parkovacích místech
pro držitele průkazů ZTP/P, ve vybraných lokalitách
se obnovují středové a vodící čáry a další značení.

Sběrné dvory se vrátily
k běžnému provozu
Odložit objemný nebo nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče, ojeté pneumatiky nebo nepotřebný nábytek můžete v Karlových Varech na třech sběrných dvorech a jednom sběrném místě. Všechny
provozovny už se vrátily do běžného režimu a obvyklé provozní době.
Co je možné na sběrném dvoře odložit a co naopak ne najdete na našem webu:
https://mmkv.cz/cs/sberne-dvory-v-karlovych-varech
Vzhledem k omezené kapacitě sběrných dvorů je možno odložit maximální množství odpadu, které se
vejde do jednoho přívěsného vozíku za osobní auto. Na SD není možné odvážet odpad z rekonstrukcí
nemovitostí, vyklízení pozůstalostí apod. Odpad musí být roztříděn.

Sběrný dvůr Jáchymovská
adresa: Nad Horním nádražím, sjezd z ulice
Jáchymovská
Telefon: 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba:
pondělí – pátek 9 – 17 hodin
sobota 9 – 13 hodin

Sběrný dvůr Dvory
Adresa: 1. máje, v prostorách fotbalového
hřiště
Tel.: 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba:
pondělí – pátek 9 – 17 hodin
sobota 9 – 15 hodin

Sběrný dvůr Žižkova
Adresa: Žižkova, v prostorách kompostárny
Tel.: 727 961 907
Provozní doba:
pondělí – pátek 9 – 17 hodin
sobota 9 - 15 hodin

Sběrné místo Chebská
Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí
(výkupna druhotných surovin)
Tel.: 724 502 417
Provozní doba:
pondělí – neděle 8 – 17 hodin
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Po přechodném období, kdy bylo blokové čištění
města prováděno v upraveném režimu, který
reflektoval aktuální situaci, omezení pohybu a další
opatření, se od 1. června vrací údržba města do
tradiční formy. Postupně tedy budou i čištěna a omývána i parkovací místa, zálivy a další části komunikací. S rozsáhlejším úklidem souvisí také nutnost
přeparkovat vozidla z lokalit, kde bude blokové
čištění probíhat. Na provádění úklidu, zákaz stání
v jeho průběhu a tedy i riziko odtahu vozidel bude
s předstihem v jednotlivých lokalitách upozorňovat
dopravní značení. Věnujete mu pozornost a předejděte tak možným komplikacím s odtahem.
Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou
odtažena na parkoviště odtahové služby Dopravního
podniku Karlovy Vary a. s. na Západní ulici čp. 63.
V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou
tato vozidla následující den převezena zpět do původní lokality. Ceny za provádění odtahů vozidel jsou
stanoveny nařízením č. 13/2019, které je uvedeno
na webových stránkách města www. mmkv. cz, pod
odkazem Magistrát Vyhlášky a nařízení.
Plán blokového čištění města v roce 2020 vypracovala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.
r. o. , Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid
provádět.
Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší
mocí, poruchami techniky apod. , jsou vyhrazeny.
Rozpis blokového čištění:
1. 6. pondělí
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
2. 6. úterý
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská spodní část
3. 6. středa
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hraniční,
Mlýnská
Parkoviště: Západní 45, Brigádníků č. 3
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
4. 6. čtvrtek
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná

5. 6. pátek
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, Moravská
8. 6. pondělí
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
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
9. 6. úterý
Komunikace: Kolmá, Vyšehradská – ruční úklid,
Východní – pravá část
Parkoviště: Gagarinova 7 – 23 a Pedagogická škola
10. 6. středa
Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská,
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu,
Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými
domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
11. 6. čtvrtek
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
12. 6. pátek
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24,
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace U kaštanu
15. 6. pondělí
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
16. 6. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M.
Horákové, Krále Jiřího - část
17. 6. středa
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
18. 6. čtvrtek
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá
19. 6. pátek
Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK
u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK
u TESCA)
22. 6. pondělí
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř. , Drahomířino nábř. , Vítězná (část od okružní křižovatky po
Drahomířino nábř. )
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
23. 6. úterý
Parkoviště: Severní, Konečná
24. 6. středa
Komunikace: F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční, Prokopa
Holého, Fričova, Kamenického
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
25. 6. čtvrtek
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
26. 6. pátek
Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
29. 6. pondělí
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi domy
Parkoviště: Závodu Míru - vnitroblok
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
30. 6. úterý
Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská,
Kryzánkova

Most Kpt. Jaroše ustál
zatěžkávací zkoušku
Na spojnici přes Chodovský potok ve Dvorech, která byla vybudována v roce 2017, se o několik centimetrů prohnula komunikace a tuto závadu je nutné odstranit. V noci z 24. na 25. dubna proto nosnost
mostu Kpt. Jaroše prověřila těžká technika. Postupně na něj najela čtyři plně naložená vozidla, každé
o váze 32 tun. Odborná firma průběžně zkoumala, nakolik je možná úprava a oprava mostního objektu,
nebo zda bude nutné postavit nový. Zátěžová zkouška nakonec přinesla dobrou zprávu. Mostovku bude
možné vyztužit uhlíkovými vlákny a povrch vozovky opravit. Realizaci bude naplánována na období
letních prázdnin, aby měly stavební práce co nejmenší dopad na dopravu ve městě. Náklady ponese
společnost Stavby mostů Praha, která závadu na svém díle uznala.
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Ředitelé městských příspěvkových
organizací se představují
Ivana Borovcová
ředitelka Správy přírodních léčivých zdrojů
a kolonád
Dovolte mi se představit – jmenuji se Ivana
Borovcová, jsem absolventkou Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie.
Do společnosti Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád přicházím z postu ředitelky Balneologického institutu Karlovy Vary.
Správa přírodních zdrojů a kolonád se má především a v první řadě starat o to, aby naše unikátní
zdroje léčivé minerální vody dobře sloužily našim
lázeňským návštěvníkům i místním občanům
a zdůrazňuji, že toto považuji samozřejmě za
prioritu číslo jedna.
Před námi stojí i nemalé, již rozpracované úkoly,
které v těchto chvílích probíhají, a těmi myslím
– rekonstrukce tří kolonád - Vřídelní, Sadové
a Mlýnské. Zde nás čeká ještě mnoho nelehké
práce, především důstojně zvládnout havarijní
stav Vřídelní kolonády, ale věřím, že se všechny
tři rekonstrukce podaří ku spokojenosti všech
obyvatel i návštěvníků lázní.
K poslání číslo 1, tedy starosti o prameny a kolonády, přemýšlíme zároveň nad tím, jak z nádherných prostor Vřídelní kolonády vytvořit kulturní
a společenský prostor, kde by se daly pořádat
přednáškové či kulturní akce a různé soutěže
pro děti, které by třeba inspirovaly některé z nich
k výběru svého povolání. Musíme přece aktivně myslet na výchovu svých nástupců. Dětem
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bychom velmi rádi ukazovali, v jakém nádherném
městě žijí a jak krásná a záslužná je práce v
lázeňství. Zároveň s dětmi přitáhneme do města
i rodiče a prarodiče a oživíme jim paměť, v jak
nádherných lázních to vlastně žijí.
Dále bychom chtěli rozšířit a více zpopularizovat
exkurzní trasy. Pevně doufám, že ty se stanou
hlavním zájmem nejen domácích obyvatel, ale
i turistů z blízkých či dalekých destinací.
Zaměříme se i na moderní komunikaci – chceme
zmodernizovat a pravidelně aktualizovat webové
stránky, založit a pravidelně aktualizovat stránky
na sociálních sítích.

MUDr. Petr Myšák, MBA
ředitel Městského zařízení sociálních služeb
V oblasti zdravotnictví a sociální péče pracuji celý
svůj profesní život. Sociální oblast je nyní velmi
dynamicky se rozvíjející obor a stojí před celou
řadou zásadních změn. Zvláště koronavirová doba
ukázala řadu slepých uliček v této sféře. Ukázala
ale také, že se v ní pohybuje a pracuje celá řada
pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat s nasazením a ohrožením vlastního zdraví.
Karlovy Vary jako město vynakládají nemalou
částku na poskytování sociálních služeb a mohou
být příkladem pro řadu jiných měst a obcí
v republice. Příspěvková organizace MZSS je toho
jasným příkladem. Na MZSS a nyní tedy i na mě

je, aby tyto prostředky byly využívány maximálně
efektivně a k co nejvyšší spokojenosti obyvatel.
MZSS poskytuje v tuto chvíli dvě základní služby.
Pečovatelskou terénní službu, která má za úkol
zajistit servis potřebným ve vlastním domácím
prostředí, co nejdéle je to možné. Dále je to služba pobytová, provozování Domova pro seniory.
Ten v loňském roce otevřel pro klienty Karlových
Varů další nové prostory.
V tuto chvíli se detailně seznamuji s jednotlivými
úseky organizace a s jednotlivými pracovníky
i klienty. Musím již nyní konstatovat, že v MZSS
pracuje řada opravdu odborně erudovaných lidí,
což je pro obyvatele Karlových Varů základní
předpoklad spokojenosti v oblasti poskytování
sociálních služeb. Jistě je potřeba udělat analýzu
služeb MZSS a pobavit se o nezbytnosti, ale
i možná o zbytnosti některých.
Do budoucna bych byl rád, kdybychom mohli tyto
nabízené služby rozšířit o některé další, kterých
by bylo v Karlových Varech zapotřebí. Jako příklad
bych uvedl pobytovou odlehčovací službu, při které je zajišťován pobyt osobám, jež jsou celoročně
v péči rodiny a ta odjíždí například na dovolenou,
nebo některého z pečujících čeká třeba plánovaná
operace a na přechodnou dobu se tak nemohou
o svého blízkého starat. Právě pobytová služba
jim pak tento problém pomůže vyřešit.
Těším se na novou výzvu a pevně věřím, že se mi
podaří posunout poskytované služby, ať stávající
či některé nové, o kousek dál. Jak velký ten
kousek bude, ukáže až čas.

KAM KV°

Jak společně vytvořit
kvalitní město?
KAM připravil miniseriál o Strategii
a Manuálu tvorby veřejných prostranství.
Vzhledem k situaci, která od března v ČR panuje,
se bohužel naše kancelář, která je běžně přístupná
veřejnosti, uzavřela a přednášky do půlky května
jsme museli odložit. Rozhodli jsme se proto, že
se skrze virtuální prostor vypravíme my k Vám.
Vydáváme sérii krátkých videí, která Vám představí
právě připravované koncepční dokumenty, a to
Strategii principů a Manuál tvorby veřejných
prostranství.

S

trategie a Manuál veřejných prostranství jsou prvními ucelenými dokumenty
Karlových Varů, které dokazují zájem správy
města o kvalitu veřejných prostranství. Nejde jen
o dokumenty, ale především o reálné změny, které
iniciují. Město Karlovy Vary tímto dává najevo,

že se chce veřejnému prostoru věnovat jako
samostatnému tématu, kterým se chce zabývat
koncepčně a dlouhodobě. Jejich cíl je jasný, a to
zvýšení kvality života obyvatel a návštěvníků
města.
Vznikající dokumenty mají sloužit hned několika věcem – měly by stanovit principy tvorby
veřejných prostranství, dát inspiraci architektům
a projektantům, ale také usnadnit práci úředníkům, kteří tvorbu veřejných prostranství zadávají
a hodnotí. Je tedy určen především pro potřeby
Magistrátu města Karlovy Vary, pro KAM KV, ale
také pro odbornou a širokou veřejnost, protože
veřejná prostranství obýváme a využíváme my
všichni. Vedle analýzy současného stavu klíčových
lokalit města pro ně formulují nová pravidla,
doporučení a cíle, které jsou předpokladem pro
jejich zkvalitnění.

Tyto dokumenty připravuje MCA ateliér pod
vedením paní docentky Pavly Melkové ve spolupráci s KAMem. Pro nejdůležitější aktéry tohoto
procesu jsme přichystali workshop, kde se
diskutovalo nad mapou o vztahu centra a okrajů
města a dlouhodobou vizí rozvoje. Označovali
jsme na mapě hodnoty, problémy a potenciály města. Během Mezinárodního filmového
festivalu jsme pak uspořádali diskusi o vztahu
festivalu a veřejných prostranství. Jsme rádi, že
se diskuse zúčastnili jak místní, tak návštěvníci
festivalu. Pokud by Vás blíže zajímaly závěry
z těchto akcí, najdete je na našem webu pod
záložkou Projekty.
Série krátkých videí Vám postupně představí,
jaké by Karlovy Vary mohly být. Videa jsou dostupná a přibývají na našem webu www.kamkv.
cz, Facebooku a YouTube kanálu.
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Krásy města můžete objevovat
vyhlídkovým vláčkem i lanovkou

M

yslíte si, že Karlovy Vary znáte a všechno
jste již viděli? A kdy jste naposledy byli
v místech, kam obyčejně míří davy turistů
z celého světa? Vypravte se do svého města
a zkuste si třeba lázeňské centrum prohlédnout
tak trochu jinak, z vyhlídkového vláčku. Nová
černo-červená souprava dvou vagónků tažených
lokomotivou je v provozu od středy do neděle
a spolehlivě uveze až 64 dospělých pasažérů.

Během cesty turistickým autovláčkem uvidíte
mnohá lákadla našeho lázeňského města. Další
atraktivní formou výletu za krásami města je cesta
na rozhlednu Diana. Vyvézt se k ní můžete lanovkou s nástupní stanicí u Grandhotelu Pupp. Nebo
zvolte příjemnou procházku po lesních stezkách
s řadou altánů a odpočívadel. V areálu Diana se
bude líbit všem dětem i dospělým. Při výstupu na
samotný vrchol rozhledny napočítáte 150 schodů

a z ochozu se vám otevře nádherný pohled na údolí řeky Teplé. V areálu Diany najdete také unikátní
motýlí dům, stánek se suvenýry, mini-zoo a dětské
hřiště. Návštěvu můžete zakončit v lesní restauraci
s otevřenou terasou.
Jízdní řády a trasu autovláčku najdete na webu
provozovatele těchto vyhlídkových jízd – Dopravního podniku Karlovy Vary - www.dpkv.cz.

Za kulturou, do zábavních parků
nebo do ZOO? Pojeďte na výlet
etošní léto bude zřejmě hlavně ve znamení
výletů po Česku. Až budete přemýšlet, kam
vyrazit, kde zažít něco zajímavého, můžete vsadit na tipy Dopravního podniku Karlovy
Vary a nechat se na místo dopravit komfortním
zájezdovým autobusem. DPKV zatraktivnil nabídku
svých služeb o tematické zájezdy již v loňském
roce, a s úspěchem. Vyrazit s ním můžete na výlet
do přírody, za kulturou, památkami, do zábavních

L

16

parků nebo do ZOO. Vaším cílem se může stát
například České Švýcarsko, park Mirakulum,
Křivoklát nebo ZOO Liberec.
Dopravní podnik vypravuje na tyto zájezdy moderní autobus s profesionálním řidičem a delegátkou,
která se stará o pohodlí cestujících a na místě
pomůže s organizací a různorodými potřebami
účastníků zájezdu. Maximální pohodlí zájezdového
autobusu zajišťují komfortní ergonomická sedadla,

v letních měsících také výkonná klimatizace. Cestující mají k dispozici objemné odkládací prostory
a servisní sady s lampičkami na čtení, nastavitelnými ventilátory a reproduktory. Nechybí ani LCD
obrazovky, toaleta, lednička a kávovar.
Kdy a kam se letos můžete s Dopravním podnikem Karlovy Vary vypravit? Termíny a cíle výletů
najdete na webových stránkách v záložce výlety
(www.dpkv.cz/cms/nabidka-zajezdu).

MĚSTSKÁ POLICIE

Dopravní výchova se znovu rozjela

P

o delší odmlce se opět otevřely brány
Centra zdraví a bezpečí v Karlových
Varech pro veřejnost. Od 4. května zde
za nezbytných hygienických podmínek začala
probíhat výuka dopravní výchovy pod vedením
lektorů Asociace záchranný kruh a strážníků
městské policie. Dvouhodinový program je
určen dětem, které mají zájem si po teoretické
i praktické stránce osvěžit znalost pravidel
silničního provozu a zajezdit si na kole na
dopravním hřišti. Dopravní výchova poběží
každý den od pondělí do soboty ve dvou blocích.
Dopolední blok začíná v 10.00 a končí ve 12.00
hodin, odpolední probíhá v době od 13.00 do
15.00 hodin. Děti mohou přijet na vlastním kole,
ale není problém si jej v centru zdarma vypůjčit.
Vhodná je vlastní cyklistická přilba, povinností je
rouška. Zájemci se musí přihlásit přes rezervační systém, neboť počet dětí ve skupince je
omezen na deset.

Organizátoři mysleli také na doprovod dětí, rodiče po dobu programu nemusí areál opouštět,
z vyhrazených zón mohou pohodlně sledovat,
jak si děti na dopravním hřišti vedou.

Projekty městské policie byly úspěšné
V rámci vyhodnocení žádostí v dotačním titulu MVČR „Projekty prevence kriminality na místní úrovni na
rok 2020“ obstály oba projekty karlovarské městské policie. Projekt Asistent prevence kriminality patřil
vůbec mezi nejlépe hodnocené, díky čemuž má město zajištěno financování čtyř asistentů pro letošní rok
ve výši 1 012 000 korun. Úspěšný projekt, který v Karlových Varech běží od roku 2013, tak získává čtvrtý
zdroj financování.
Obdobně se vedlo i záměru rozšířit Městský kamerový dohlížecí systém o dva kamerové body u Horního
nádraží. Město získalo požadovaných 432 000 korun, takže po vyřízení všech administrativních náležitostí
dotačního titulu bude systém spravovaný MP disponovat 39 kamerami.

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ JE OPĚT OTEVŘENÉ
V souladu s postupným uvolňováním mimořádných opatření vlády je od 4. května 2020 otevřeno
přestupkové oddělení v sídle Městské policie Karlovy Vary. Počínaje tímto dne běží 30 denní lhůta pro
vyřízení „pozastavených“ přestupků a uhrazení pokut na místě nezaplacených. V případě potřeby
může občan kontaktovat přestupkové oddělení na lince 353 153 915 nebo dozorčí službu na lince
353 153 933. Občané musí dodržovat nastavená hygienická opatření. Provozní doba přestupkového
oddělení je každý pracovní den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Devátý výdej ochranných pomůcek
zdravotníkům byl poslední
Na jubilejní desáté přerozdělení osobních
ochranných prostředků zdravotníkům již
nedojde. Dodávky ochranných pomůcek
prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR do krajů
byly ukončeny. Devátý a poslední výdej OOP organizovaný Karlovarským krajem proběhl v sídle
městské policie na ulici Moskevská 34 ve středu
6. května 2020. Další zásobení jednotlivých
zdravotnických zařízení bude tak probíhat již ve
vlastní režii poskytovatelů zdravotních služeb.
Karlovarský kraj bude i nadále, do vyčerpání
zásob nebo do ukončení platnosti mimořádného opatření, distribuovat takzvané rapid

testy a ochranné obleky praktickým lékařům
a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří se
přihlásili k testování.

Termín pro přihlášení si můžete vybrat na
adrese: https://www.svetzachranaru.cz/
dopravni-hriste-s-lektorem.html

ZPRÁVY Z ULICE

Žena uvízla ve vaně
O sobotním večeru v polovině května přijalo operační
středisko MP oznámení, že ze sousedního bytu je
slyšet ženské volání o pomoc. Strážníci služby PCO
dorazili na místo během čtyř minut, aby zjistili, že
oznámení se zakládá na pravdě. Strážníci komunikací se ženou přes zavřené dveře zjistili, že leží asi
tři hodiny ve vaně, má v sádře zlomenou ruku, je jí
zima a nemůže se hýbat. Strážníci přivolali hasičský
záchranný sbor, který jim zpřístupnil za přítomnosti
nezúčastněné osoby byt. Strážníci do příjezdu zdravotníků ženu zabalili do izotermické folie a deky a vypodložili ji polštáři. Po příjezdu zdravotníků asistovali
při transportu do sanity, v bytě následně vypnuli
všechny spotřebiče, uzamkli jej a ženě předali klíče.

Pomoc potřebnému
místo posilovny
Koncem března o pondělní noci, krátce před 23
hodinou požádali strážníky o součinnost hasiči,
kteří obdrželi oznámení z Tuhnic, že se v domě
zasekl výtah určený pro vozíčkáře. Strážníci se přes
zablokované schodiště vypořádali se 150 kilogramů
těžkým elektrickým vozíkem a doslova ho dotáhli
muži do bytu. Poté ještě zabezpečili průchodnost
sklopením a zajištěním plošiny. Inu fyzická příprava
se dá zúročit mnoha způsoby.

Liška patří do lesa
Rutinní výkon služby si v polovině dubna během
čtvrtečního dopoledne zpestřila hlídka městské
policie díky oznamovateli ze Staré Role, který našel
na zahradě v kůlně lišku. Strážníkům se podařilo
nechtěného návštěvníka z dočasného úkrytu vylákat
a po krátkém nahánění nasměrovat zpět do lesa.
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ŠKOLSTVÍ

Kreativita a dobrodružství,
to je příměstský tábor
s filmovou animací

Kreativita a dobrodružství o prázdninách. A navíc scénáristika, scénografie,
režie i základy umění animace pro budoucí hvězdy filmových festivalů. To vše
nabízí zbrusu nový příměstský tábor pro děti, který se uskuteční od 17. 8.
do 21. 8. 2020 v karlovarské designové galerii SUPERMARKET wc. Přihlásit
je možné ještě během května. Galerie se nachází přímo v centru u Dolního
nádraží a pořádá tvůrčí kurzy a dílny pro děti a mládež již od roku 2005.
Tvůrčí týden pro holky a kluky ve věku 8 - 15 let bude naplněn procházkami,
hrami, povídáním o filmové animaci a samozřejmě tvořením. Co se skrývá za
tajemným názvem “Rozhýbej svůj příběh aneb Co se děje ve Varech, když se
nikdo nedívá”? “Děti budou společně s lektory objevovat a rozpohybovávat
příběhy Karlových Varů, a to doslova: pomocí pohyblivých obrázků, kouzel
filmové animace,” vysvětluje Eliška Failová ze SUPERMARKET wc, jedna
z lektorek tábora. Účastníci nahlédnou pod pokličku zásadních filmových
profesí jako je scénáristika, režie, scénografie i samotné umění animace
a společně natočí animovaný film.
Příměstský tábor v čase od 9h do 16h je celodenním pobytem, kdy děti ráno
přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Zajištěn bude oběd, svačina i letní
pitný režim. “ Tým zkušených lektorů se bude věnovat skupince maximálně
15 dětí. Počet volíme záměrně, abychom se v útulném prostředí naší malé
galerie mohli věnovat každému kreativci a všichni se cítili fajn,” upřesňuje
Kateřina Hanková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v galerii.
Cena je 2200 Kč (včetně jízdného, vstupů do galerií, jídla a pití). Přihlášky naleznete na webu supermarketwc.cz v sekci Aktuality pod názvem Příměstský
tábor jinak. S přihlášením pořadatelé doporučují neotálet, místa se postupně
zaplňují.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Tereza Dvořáková, PR a marketing
tel.: 608 528 388 nebo email: pro@tebe.cz
www.supermarketwc.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Portál chcipomoct.cz nabízí
pomoc i neslyšícím

P

ortál chcipomoct.cz, který reaguje na
potřeby lidí a institucí v současné koronavirové situaci, začal intenzivněji nabízet
své služby i neslyšícím. Pomáhá jim například
tím, že informace na webových stránkách nabízí
ve znakovém jazyku nebo nově poskytuje službu
„Kamarád na videohovoru“.
Dostupnost služby i pro neslyšící vznikla díky
spolupráci provozovatele portálu chcipomoct.
cz - neziskové organizace ACSA (Akademické
centrum studentských aktivit) a zkušenostem
organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o.
p. s., která od roku 2006 propojuje svět slyšících
a neslyšících. „Osoby se sluchovým postižením
se pravidelně setkávají s tím, že informacím
kolem sebe nerozumí, neboť využívají ke komunikaci znakový jazyk, který má jinou gramatiku
i pravidla a čeština je pro ně vlastně cizím jazykem,“ vysvětluje Leoš Mačák, ředitel Tichého

světa – chráněného pracoviště.
Pro osoby se sluchovým postižením se tak informace na portálu chcipomoct.cz budou postupně
překládat do znakového jazyka a zároveň se
proškolí dobrovolníci, aby lépe porozuměli životu
a kultuře neslyšících a mohli s nimi v rámci
portálu dobře komunikovat.
Další novinkou je rozšíření služby Kamarád na
telefonu, která se nově realizuje i pod názvem
Kamarád na videohovoru https://chcipomoct.cz/
jak-pomahame.html.
Aktuálně jsou na našich stránkách umístěna
i povzbuzující videa od ThMgr. Milana Klapetka,
určená pro seniory, kteří jsou v těchto dnech
uzavřeni doma. Videa jsou opatřena titulky
a nyní jsou postupně překládána do znakového
jazyka.
https://chcipomoct.cz/videa-pro-seniory.html
Celorepublikový portál chcipomoct.cz je v provo-

zu od samého začátku nouzového stavu. Zaznamenává, třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi o pomoc, v mnoha případech také hledá nové
možnosti řešení požadavků, neboť jen samotné
propojení nestačí. V současné době je v portálu
registrovaných přes 4 tis. dobrovolníků. Souhrnný přehled pomoci najdete na adrese https://
chcipomoct.cz/jak-pomahame.html.

Spojení
s rodinou
pomáhají
zajišťovat
tablety
Již několik týdnů platí zákaz návštěv v domovech
pro seniory a tak město Karlovy Vary předalo tomu karlovarskému několik tabletů, které
zdarma poskytla společnost O2 CZ. Senioři se
nyní mohou spojit se svými rodinami a blízkými
prostřednictvím videohovorů. „Aktuální situace
je pro seniory určitě velmi stresující, někteří jsou
nemohoucí, a tak jediné, co jim udělá radost je
návštěva jejich rodin, což nyní není možné. Je
tedy skvělé, že mohou se svojí rodinou komunikovat takto bezpečně na dálku. Máme také zpětnou
vazbu, že mají babičky a dědečkové z videohovorů radost,“ dodala primátorka města Andrea
Pfeffer-Ferklová.
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OČIMA KRONIKÁŘE

Kronika umožňuje pochopit dobu
Jaké to je, stát se kronikářem?
No, pro mě je to trochu tréma, potkával jsem se
docela často se svými předchůdci a hodně si jich
vážím, doufám, že jim budu aspoň trochu důstojným
nástupcem. Ta práce si mě tak trochu našla sama,
dosavadní kronikář Jan Prudík na konci roku oznámil, že pokračovat nebude, a kolegové z magistrátu,
kteří mají za úkol kroniku zajistit – vést kroniku je
totiž jedna z povinností každého města nebo obce
– tak dlouho neúspěšně hledali následovníka, až to
nabídli mě. Musel jsem si vzít čas na rozmyšlenou,
ale nakonec jsem souhlasil.

vyučil se krejčím a vzal si dceru místního krejčího
Wildnera. Bydleli na Hůrkách, kde jsem první roky
života bydlel ještě i já, děda chodil dolů na Starou
Louku do salónu pracovat. Prateta měla na Vřídelní
pod Ondřejskou trafiku, a prastrýc z druhé strany
dělal portýra v Grandhotelu Pupp. Maminčina rodina
přišla po druhé světové ze středních Čech. Já jsem
se sice narodil v Ostrově, protože se karlovarská
porodnice právě rekonstruovala, ale bydlel jsem na
Hůrkách. Pak jsme ale potřebovali větší dům – jsem
ze šesti dětí, a tak jsme vyměnili dům za větší v Jáchymově. Tam jsem prožil školní léta, a mým učitelem byl třeba Oldřich Ježek, dlouholetý kronikář
Jáchymova. Po maturitě na Ostrovském gymnáziu
jsem se ale vrátil do Karlových Varů, tady pracuji
celý svůj dospělý život. Bydlím teď ale v Ostrově –
přiženil jsem se tam, máme tam zázemí.

Jaký máte vztah k městu Karlovy Vary?
Rodinný. Můj dědeček přišel po první světové
válce ze Slovenska, proto to dlouhé „á“ v příjmení,

Jak vlastně kronika města vypadá, a dá se
někde vidět?
Od doba pana kronikáře Kroči je karlovarská kroni-

Od 18. února je novým kronikářem města Jan
Kopál. „Význam kroniky je až v delším období,“
říká v našem rozhovoru dlouholetý tiskový
mluvčího magistrátu

Zlatá léta šedesátá...
Mám rád šedesátá léta, která přinesla do celého světa mnoho zvratů, nových pohledů, dobývání
vesmíru, osamostatňování bývalých kolonií, rasovou emancipaci, ale také třeba vyostření války
ve Vietnamu a celosvětové utužení studené války. Jak to vypadalo před šedesáti lety v Karlových
Varech očima tehdejšího kronikáře, sedmatřicetiletého Vladislava Jáchymovského? Jak se tu
žilo mým rodičům, kteří byli skoro o generaci mladší?

Z

ačátkem června si kronikář všímá „největší
natěračské práce za posledních 15 let“ (tedy
od konce války, pozn. aut.), kdy byly obnoveny
nátěry na 43 kilometrech zábradlí ve městě, což
si vyžádalo téměř dvě tuny barvy. Karlovy Vary se
také zbavily množství drátů natažených mezi domy,
protože v souvislosti s dokončováním nové budovy
spojů v Jugoslávské ulici vedle Národního domu se
po městě rozvedly podzemní kabely.
Zaznamenal II. krajskou spartakiádu. Zahájení se
konalo v sobotu 4. června ve 14 hodin na stadiónu
Závodu Míru v Tuhnicích, sledovalo jej pět tisíc
diváků a vystoupily tisíce účinkujících, včetně 1080
nejmenších žáčků ve věku 6-8 let. K dispozici jim
byli 53 zdravotníci a dva lékaři. Počasí po oba dny
přálo, bylo slunečno. Několik set cvičenců si postavilo na přenocování tábor za stadionem, pod lesem
v Tuhnicích. V neděli se konal spartakiádní průvod
městem, který na druhé spartakiádní odpoledne
přilákal dvacet tisíc diváků. Vstupné stálo pět korun
na stání a osm korun na sezení, vstupenky prodávalo 27 pokladen. Celkem se krajské spartakiády
zúčastnilo deset tisíc cvičenců. Pro Karlovy Vary to
představovalo obrovské, ale dobře zvládnuté nároky
na dopravu, zásobování, ubytování i organizaci. Celorepubliková spartakiáda se pak konala samozřejmě na Stahově ve dnech 23. června až 3. července.
Karlovy Vary žily v červnu nejen spartakiádou, ale
také volbami do národních výborů a národního
shromáždění, které se uskutečnily v neděli 12.
června. Už od šesti hodin ráno přicházeli pracující
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volit, od sedmi hodin zněla městem hudba místních
dechových, hudebních a tanečních souborů. Nejvíce
voličů přišlo mezi osmou a desátou hodinou, v poledne už bylo odevzdáno 92 % hlasů. Nejstarší voliči
v každém okrsku dostávali květinu nebo drobný
dárek. Kromě obyvatel města odvolily v místnosti
v Lázních III i čtyři tisíce lázeňských hostů.
Kromě místních událostí si ale kronikář všímá také
dění ve světě. Červen 1960 byl poznamenán mohutnými protesty ve Francii, vedoucími ke generální
stávce, kvůli řešení občanské války v Alžírsku (ta
později vyvrcholila osamostatněním Alžírska), nebo
podobně mohutnými protesty v Japonsku kvůli plánované dohodě vlády premiéra Kišiho s USA, které
vyústily v generální stávku a pád vlády. 24. června
vyslovila poslanecká sněmovna Konga důvěru vládě
Patrice Lumumby (po něm byl dlouhá léta pojmenován most mezi dolními Drahovicemi a Bohaticemi,
dnes pěší Drahovický most). Osamostatňování
národů bývalých kolonií dokumentuje stručnými poznámkami: 20. června se stala nezávislým státem
Africká federace Mali (přesně za dva měsíce, 20.
srpna, se rozpadla na samostatné státy Mali a Senegal), 28. června Malagašská republika (Madagaskar), posledního června vyhlásilo samostatnost
Somálsko. Ano, rok 1960 se někdy označuje za Rok
Afriky, vzniklo v ní tehdy 15 samostatných států. Ale
zpět do města.
V druhé polovině června žilo město přípravami na
XII. Mezinárodní filmový festival, který se konal od
9. do 23. července.

ka psaná na počítači. Když se jeden rok uzavře, což
bývá obvykle v následujícím létě, vytiskne se, sváže
a pak ji předáváme státnímu okresnímu archivu.
Kroniky starší pěti let jsou pak zveřejněny na portále
Portafontium.cz – doporučuji všem, kdo se zajímají
o historii, kromě obecních kronik tam jsou i kroniky
spolků a škol, ale třeba také staré matriky, obecní
i církevní, a spousta dalších zajímavých archiválií.
Je ale pravda, že pokud si chcete o tomhle kraji
přečíst něco staršího než pětasedmdesát let, potřebujete umět německy – což mi nevadí – a taky číst
kurent, což luštím jen s velkými obtížemi.
Do kronik mladších než pět let se dá nahlédnout
na magistrátu u odboru kultury, školství a tělovýchovy – v počítači, tak jak je kronika vedená. Ale
popravdě, kronika mladší pěti let asi není moc
zajímavá – daleko víc toho najdete třeba na internetu. Význam kroniky je až v delším období, kdy sice
nenahrazuje archivy tisku nebo úředních záznamů,
ale v ideálním případě umožňuje pochopit dobu
a místo jejich vzniku.

14. června oslavilo 15 let Divadlo Vítězslava
Nezvala. Za těch 15 let uvedl stálý karlovarský
soubor 309 premiér a celkem 7402 představení,
které shlédlo 2,8 milionu diváků. O čtyři dny představilo divadlo poslední premiéru sezóny 1959-60,
komedii Carlo Goldoniho „Lhář“.
19. června se konala ustavující konference okresního lidového spotřebního družstva Jednota, které
ale mělo mít sídlo v Toužimi.
20. června se konalo první zasedání městského
národního výboru po volbách. Předsedou byl
zvolen Josef Kocourek, náměstkem Miloslav
Procházka a tajemníkem Bohumil Dobrý. Zasedání
se zúčastnila tříčlenná delegace sovětských lázeňských hostů a hlavní starosta východoněmeckého
města Karl-Marx-Stadt (v letech 1953-1990 se tak
jmenovalo město Chemnitz, česky také nazývané
Saská Kamenice).
Během června uspořádal karlovarský astronomický
kroužek na staveništi hvězdárny na Hůrkách čtyři
populární večerní přednášky o pozorování západu
slunce a planetách Merkuru a Jupiteru.
25. června dokončili pracovníci podniku místního
hospodářství Oprava montáž nových světelných
novin na hotelu Central. Jsou 12 metrů dlouhé,
písmena jsou vysoká 90 cm, je v nich 1080
žárovek a 19 km drátu. Budou vysílat zpravodajství
ČTK.
26. června byla zahájena dostihová sezóna na
závodišti ve Dvorech.
27. července byla dokončena výstavba nové pece
v národním podniku Karlovarské sklo ve Dvorech.
Teplotechna Praha ji dokázala smontovat za 4
týdny místo obvyklých šesti.
Poslední červnový den otevřely Komunální služby
města Karlových Var na nábřeží Antonína Zápotockého holičskou provozovnu, kde za poloviční ceny
poskytují své služby učni a učnice kadeřnického
oboru. Zákazníci jsou plně spokojení.
Jan Kopál, kronikář města Karlovy Vary
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moderní správa nemovitostí

Víte, že je naše správa:
 jednoduchá,
kompletní a online?
 pouze za 85,-Kč/byt/
měsíc?
a víte, že děláme
i profesionálního
předsedu?

www.sprava85.cz
606 85 85 85


Škola přijme kvalifikované pedagogické pracovníky:
• učitele/učitelku pro předměty:
INFORMATIKA, ANGLICKÝ JAZYK, HUDEBNÍ VÝCHOVA
• SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA do speciálně pedagogického centra (tyflopeda) zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška
z tyflopedie, dále i PSYCHOLOGA
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Škola rozšířila nabídku oborů vzdělání a ještě má volná místa:
• přípravná třída základní školy - pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u
kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (nově i pro děti bez odkladu
povinné školní docházky);
• přípravný stupeň základní školy speciální - pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem (dítě může nastoupit ve školním roce, kdy
dosáhne 5 let, vzdělávání trvá nejvýše 3 školní roky);
• základní škola - je vhodná pro žáky bez zdravotního postižení nebo se zdravotním postižením (individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při vzdělávání), nově
vzdělává žáky s více vadami včetně sluchového postižení;
• střední škola - 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním
postižením.
• střední škola - 69-54-E/01 Provozní služby + 28-57-E/01 Keramická výroba – obory jsou určeny zejména
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, je vzdělávací a výchovnou institucí s
mnohaletou tradicí. Nabízí služby speciálně pedagogického centra. Poskytuje vzdělávání a zájmové činnosti dětem a žákům i se speciálními vzdělávacími potřebami, v budovách škol na adresách:
• Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role,
• Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
• Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary – centum města
Organizaci zřizuje Karlovarský kraj. Více informací je www.specskoly.cz.
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Vzděláváme každého, kdo má chuť učit se a zkoumat nové věci

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406
» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,
na tel. čísle 608 867 999.
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Hraju za Vary. Symfonici
chystají nový projekt
Uvolnění omezení od 11. května neznamenalo
pro Karlovarský symfonický orchestr vzhledem
k souvisejícím podmínkám omezeného provozu
žádný zásadní posun v situaci. Orchestr proto
připravil projekt „Hraju za Vary“. „Seznámili
jsme s ním primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou,
projekt u ní setkal s pozitivním přijetím a je tak
inspirací pro další kulturni aktivity města, kterých
by se měly účastnit všechny možné dotčené
subjekty,“ uvedl ředitel KSO Petr Polívka. Je nutné připomenout, že tento text vznikal vzhledem
k uzávěrce Karlovarských radničních listů v první
den květnového uvolnění a nebylo tudíž možné
postihnout, do jaké šíře se projekt rozvinul
během druhé poloviny května.
Karlovarský symfonický orchestr zahájil venkovní

hudební produkce bez významnější potřeby
shromažďování – tzv. „hraní do oken“. Páteční
a sobotní produkce samozřejmě závisely na
počasí. Stejně tak jako u kolonádních koncertů.
Plány hraní venku obecně směřují k oživení
celého města, s důrazem na lázeňskou část.
Jak bude vypadat červnový program KSO, nebylo
v době uzávěrky ještě konkrétně zřejmé. Řadu
akcí měl orchestr již připravenou, mezi nimi
zvažoval i případné menší koncerty v Lázních III.
Zájemci o konkrétní jednotlivé koncerty naleznou
potřebné a průběžně doplňované informace na
webu orchestru www.kso.cz.
Karlovarský symfonický orchestr děkuje všem za
zachování přízně a těší se na setkání v koncertních sálech.

Na vodě i ve
vzduchu. Zažijte
podchod jinak!

Tvůrčí dílny v karlovarské galerii Supermarket WC
Galerie Supermarket WC zve opět na pátek 26.
června na tradiční akci Zažij podchod jinak!.
Prostory u galerie Supermarket WC v Karlových Varech a v přilehlých prostorách mezi Becherplatzem
a Dolním nádražím opět dostanou nový kabát.
A spolutvůrci můžete být i vy.
Dopoledne bude patřit programu pro karlovarské
školy, odpoledne veřejnosti.
Odpolední program, který má podtitul Na vodě
i ve vzduchu, začíná ve 14.00 hodin a může se
ho zúčastnit kdokoliv. Pro zájemce i kolemjdoucí
jsou připravené dílny a workshopy. Nachystán je
třeba speciální graffiti workshop nebo přednáška
o historii a principech street artu s Jitkou Kopejtkovou, vyrábět budeme dřevěné loďky a plavidla
z přírodnin se značkou Woodmaid a do vzduchu
se dostaneme s workshopem párové akrobacie
pro rodiče s dětmi s Eliškou Failovou. Aktuální
program včetně informací o vstupném a rezervaci
míst na speciální workshop, naleznete na webu
www.supermarketwc.cz. Pořadatel karlovarský
spolek PROTEBE live letos slaví již 15 let svého
působení ve Varech.

55. ročník MFF Karlovy Vary proběhne v roce 2021
ohledem na přetrvávající opatření vlády
v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli
jejím mezinárodním dopadům a celosvětově
komplikované situaci se pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary po pečlivém
zvážení všech okolností rozhodli přesunout 55.
ročník na příští rok.
„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás
a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru,
že hledání redukovaných nebo alternativních
variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je
vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí
z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní
filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku
při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nena-

S
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hraditelné,“ uvedl prezident MFF Karlovy Vary Jiří
Bartoška pro oficiální web filmového festivalu.
55. ročník proběhne ve dnech 2. až 10. července
2021.
Při přípravách letošního ročníku MFF KV však
zhlédli členové programového oddělení festivalu
řadu zajímavých filmových titulů, o kterých jsou
přesvědčení, že by měly velkou odezvu u festivalového publika a vzhledem k tomu, že plán
uvolňování opatření vlády počítá s otevřením kin
pro daný počet návštěvníků od 8. června, rozhodli
se připravit speciální verzi tradiční přehlídky Vary
ve vašem kině, která by v původním festivalovém
termínu (3. až 11. července 2020) nabídla divákům kin po celé České republice mimořádný výběr
snímků, jež stojí za to vidět.

Ilustrační foto: Film Servis Festival Karlovy
Vary

INZERCE

DOSTUPNÁ
KLIMATIZACE
PRO
KAŽDÉHO
Allterma v.o.s.
Karlovy Vary
T: 603 436 915
www.allterma.cz

AIR CONDITIONING

Výherce soutěže
Vyhraj auto s Kaufland Card
je z Karlových Varů!

Soutěž Vyhraj auto s Kaufland Card, které se mohou
průběžně účastnit všichni majitelé věrnostní karty
obchodního řetězce Kaufland, má prvního vítěze. Stal se
jím Lukáš Duda z Karlových Varů. Svou výhru, automobil
Škoda Karoq, obdržel během slavnostního setkání se
zástupci Kauflandu v centrále společnosti v Praze na
Vypichu v úterý 12. května 2020.
Věrnostní karta, kterou Kaufland představil v únoru
letošního roku, poskytuje všem držitelům kromě šance
na výhru automobilu také celou řadu výhod jako
každodenní speciální nabídky a slevy na míru nebo
pravidelné soutěže o další hodnotné ceny. Kartu
Kaufland Card mohou zákazníci získat dvěma způsoby:
ve fyzické formě vyzvednutím v oddělení informací
v kterékoli z prodejen, nebo v elektronické podobě
stažením aplikace v Apple Store nebo na Google Play.
Více informací na www.kauflandcard.cz.

INZERUJTE V KARLOVARSKÝCH RADNIČNÍCH LISTECH
t: 734 300 271

e: radnicnilisty@email.cz
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Galerie umění představuje nové výstavy
a chystá i tři doprovodné akce

K

Ivan Kljun

arlovarská galerie umění přesně po dvou
měsících otevřela opět své prostory návštěvníkům! Jako první byla od 12.5.2020
veřejnosti zpřístupněna Interaktivní galerie Becherova vila, která nabízí až do 28.6.2020 výstavu
Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy. Objevná
výstava dvacítky progresivních ruských umělců
přibližuje zejména klíčovou postavu Ivana Kljuna
(1873-1942), jehož tvorbu inspiroval Kazimír
Malevič. Výstava představuje rozmanité polohy od
kompozic kubofuturistických až po nepředmětné
a je k ní připraven výtvarně-naučný program určený individuálním zájemcům a malým rodinným
skupinám.
Hlavní budova galerie prošla během nouzového
stavu výměnou výkladců a topení v přízemních
prostorách budovy, a od 28.5.2020 je právě
v nich zpřístupněna výstava Milana Maura (1950)
nazvaná Záznamy. Výstava přibližuje významného
konceptuálního umělce, ojedinělou osobnost západočeského výtvarného života a letošního jubilanta,
který ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje
- let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami
či opadávání listů. Fenomén času i světla a stínu

hraje důležitou roli v autorově tvorbě, ať už pracuje
s kresbou, malbou či fotografií. Výstava potrvá
během celého léta až do 30.8.2020.
Kromě výstav se v hlavní budově galerie uskuteční
v měsíci červnu i tři doprovodné akce pro veřejnost, které se původně měly odehrát dříve. Tak
doufejme, že v současné již stabilizovanější situaci
si diváci najdou cestu na přednášku populárního
arch. Zdeňka Lukeše, který se bude věnovat životu
a dílu Adolfa Loose (1870-1933), jedné z nejvýznamnějších osobností evropské architektury 1.
pol. 20. století nebo na koncert známého karikaturisty Mirka Kemela, který posílen o výtečného
zpěváka a muzikanta Vladimíra Javorského,
jinak skvělého herce, nabídne svou přemýšlivou,
nesmírně energickou a pozitivně laděnou hudební
nadílku. A na sobotní odpoledne 20.6.2020 je pro
vás připraven bezplatný Den otevřených dveří,
výtvarné dílny, malířské plenéry, komentovaná
prohlídka a na závěr pohádka v podání vynikajícího loutkoherce Vítka Marčíka, který dokáže zahrát
7 trpaslíků i Sněhurku a svou energií a zápalem
strhnout malé i velké diváky a zahnat všechny
chmury.

Muzeum otevřelo své expozice

M

uzeum obnovilo možnost návštěvy expozic hned, jakmile to bylo možné, tedy od
12. května. Byť za omezujících podmínek. Zájemci ale měli možnost navštívit unikátní
výstavu ve spolupráci s Egyptologickým ústavem
Univerzity Karlovy v Praze, která byla prodloužena
do 31. května, neboť v původním termínu neměl
nikdo možnost výstavu vidět.
Zároveň se v květnu uskutečnila první z plánovaných přírodovědných výprav Do džungle v údolí
Plesné.

Z červnových akcí se původně plánovaná výstava
Mýtus Atom, která se měla uskutečnit v karlovarském muzeu, přesouvá do jáchymovské
Královské mincovny. Muzeum v Karlových Varech
tak návštěvníkům poskytne prohlídku stálé expozice – i zde zatím s omezeními v interaktivních
částech výstavy, které vyplývají z hygienických
standardů současné situace. S přednáškami
v červnu muzeum nepočítá, zájemci o přírodu se
však mohou zúčastnit dvou výprav – 5. června
Za krásami Krásného vrchu a 21. června Za sysli

na golf. Původně plánovaná výprava Květy Ohře
z raftu odpadá.
Muzeum děkuje všem svým návštěvníkům za
zájem.

Krajská muzea a galerie se postupně
otevřou v druhé půli května
Krajské kulturní stánky se poté, kdy musely zavřít kvůli vyhlášení nouzového stavu, znovu otevřou veřejnosti. Návštěvníky čeká řada nových
výstav, ale také nezbytná opatření na ochranu před nákazou koronavirem.
„Pro návštěvníky i pro pracovníky našich krajských kulturních institucí je to samozřejmě dobrá zpráva, protože sezóna už začala a prázdné
prostory bez lidí žádnému muzeu ani galerii nesvědčí. První instituce otevřeme od 12. května, ostatní pak postupně do konce května. Věřím, že
všichni budou respektovat potřebná ochranná opatření, v kulturní instituci může být v jednu chvíli maximálně 100 osob, které by měly dodržovat rozestupy 2 metry. U vstupu také budou mít lidé k dispozici dezinfekci na ruce a dezinfikovat se budou i prostory budov,“ upřesnil náměstek
hejtmana Martin Hurajčík.
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KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace
a prodej vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042,
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
POZOR ZMĚNA!
Pokladna divadla je otevřena od 10:00 do 11:30 a od 12:00
do 17:30. Maximální počet diváků v budově divadla: 100.
Výběr sedadel v hledišti je omezen, a to na základě definovaných podmínek Ministerstva zdravotnictví. Termín možnosti
vrácení vstupenek u zrušených titulů je nyní nastaven do
konce června 2020. Aktuální informace: www.karlovarskedivadlo.cz
8. 6.
19.30 Pierre Chesnot: Penzion Ponorka
Divadlo U Hasičů
Pierre Chesnot nás zavede na jih Francie, kde tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný
kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu
způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění v penzion,
ve kterém si podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž,
záletná žena s milencem, prostitutka a její klienti, žárlivý
manžel a spousta dalších nevítaných hostů.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai/ Petr Erlitz, Roman Štolpa,
Lenka Lavičková, Andrea Traganová, Jana Galinová, Hana
Sršňová, Jaroslava Zimová, Lukáš Masár, Robert Stodůlka,
Michal Žižka, Petr Kozák a další
Režie: Jurij Galin
9. 6.
19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman,
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu
Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem
DiCapriem. „Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl
několikanásobným milionářem – a všechno, do posledního
centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů
jako pilot Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější
nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy
a pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání
Daniela Mišáka. Roli jeho pronásledovatele, agenta FBI Carla
Hanrattyho, představuje Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber
Malíková, Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh,
Pavel Richta, František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová,
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš
(vstupenky z původního termínu 29. 4. jsou platné)
14. 6. 15.00 Iva Peřinová, Jana Galinová: Princezny jsou na draka
Docela velké divadlo
Pohádka s písničkami o hodném draku Habánkovi, který
nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou. Jeho nejoblíbenější pochoutkou je mrkev – a té se žádná princezna
nevyrovná! Ale protože chce zachránit starého čaroděje, který
se o něj od malička stará, rozhodne se, že přece jenom jednu
princeznu sní. Jenže když ona je zrovna taková hezká a hodná… A tím problémy draka Habánka rozhodně nekončí.
Hrají: Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Lucie Randáková, Lukáš
Masár, Jana Galinová/ Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin
18. 6. 19.30 Irská taneční show – Rytmus v srdci
Taneční soubor Merlin (SK)
Na česká jeviště se vrací úspěšný slovenský taneční soubor
Merlin s novou irskou taneční show. Přináší to nejlepší
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ze současného moderního irského tance v romantickém
renesančním příběhu o boji dobra a zla. Dynamická show
nadchne milovníky tance poutavým příběhem, taneční
virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou výpravou. Příběh,
ve kterém něžná láska čelí nástrahám zla, se odehrává
v kulise podmanivě krásné irské hudby, vytvořené speciálně
pro tuto show.
(vstupenky z původního termínu 4. 4. jsou platné)
20. 6. 19.30 Marcin Szczygielski: Skořápka
Divadlo Ungelt
„Křehký a dojemný příběh o náhodném setkání dvou žen
v odlišných životních situacích a zdánlivě rozdílných povah se
prostřednictvím bezchybné herecké partneřiny Aleny Mihulové a Petry Nesvačilové proměňuje v neomylný tah na branku
diváckých srdcí. Ten veskrze příjemný pocit a katarzní zážitek
z pozvolného oťukávání skořápek obou hrdinek, jejich cesty
k pochopení a vzájemnému obohacení si hýčkám ještě teď.
A tleskám!“ napsala Helena Grégrová. V zapadlé knihovně se
schází nesourodá dvojice, zakřiknutá knihovnice a suverénní
zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném
přátelství a cestě ke svobodě.
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
Režie: Pavel Ondruch
(vstupenky z původního termínu 9. 4. jsou platné)
22. 6. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing
aneb tři letušky v Paříži
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají...
Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie
nic neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem,
který se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem
kamaráda ze školy – i perfektní navigační systém začne mít
trhliny. Kolotoč bláznivých situací se právě roztáčí...
Hrají: Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová, Eva
Burešová, David Gránský/ Miroslav Šimůnek, Vojtěch Efler
Režie: Hana Gregorová

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 až 17.00 (pro školy dle tel.
dohody). Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech
poboček galerie umění
VÝSTAVY
od 28. 5. (zahájení) Milan Maur – Záznamy
Výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje
jubilujícího Milana Maura (1950), ojedinělé osobnosti západočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec
ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů, posuny
stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén času
i světla a stínu hraje důležitou roli v autorově tvorbě, ať už
pracuje s kresbou, malbou či fotografií.
(potrvá do 30. 8.)
STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa
zahrne 100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových
fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením,
úmrtím autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne
nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně
i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj
a Statutární město Karlovy Vary.
DALŠÍ AKCE

12. 6.

19.00 Adolf Loos
– architekt, teoretik a provokatér
Přednáška známého historika architektury Zdeňka Lukeše
provede životem a dílem Adolfa Loose (1870-1933), letošního jubilanta, jedné z nejvýznamnějších osobností evropské
kulturní scény 1. pol. 20. století, autora staveb ve Vídni,
Paříži, Praze, či Plzni.
20. 6. 13.00 Den otevřených dveří: V rytmu letu...
Obrazy, kresby a fotografie Milana Maura a také díla českého
umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny, hry,
animace. Komentovaná prohlídka, malba v plenéru, divadelní
představení pro děti. Pořádáno ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory
Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary. (vstup
volný)
13.00 komentovaná prohlídka výstavy Milana Maura
13.00 – 17.00 výtvarné aktivity pro malé i velké návštěvníky
17.00 Sněhurka a sedm trpaslíků - Divadlo Víti Marčíka
23. 6.
19.30 Mirek Kemel Trio, Vladimír Javorský j.h.
Známý autor kreslených vtipů tentokrát představí písničky
svébytné poetiky hudebně inspirované šansonem, blues,
klezmer muzikou i městským folkem. Jako host se představí
herec Vladimír Javorský, výtečný zpěvák a hráč na ukulele.

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
do 28. 6. Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy
Objevná výstava dvacítky autorů ruské avantgardy přiblíží
zejména klíčovou postavu Ivana Kljuna (1873-1942), jehož
tvorbu inspiroval Kazimír Malevič a směřovala ke geometrickému umění a jeho specifickému směru nazývanému suprematismus. Výstava představí rozmanité polohy i ostatních
progresivních umělců od kompozic kubofuturistických až po
nepředmětné.
HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
Kreativní zážitková prohlídka – Harmonie tvarů a barev
Výtvarně-naučný program k výstavě Ivana Kljuna určený
individuálním zájemcům a malým rodinným skupinám pouze
předem přihlášeným. Podrobnosti a rezervace u edukátorky
Pavly Vargové, tel. 734 788 029, vargova@galeriekvary.cz

GALERIE SUPERMARKET wc
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
do 26. 6. Výstava: Mladý obal - Zážitek z rozbalování
Galerie opět otevřena! Pojďte ven. Na skvělou kávu, na design výstavu či do design obchodu. Konečně máte příležitost
si prohlédnout nejlepší práce loňského ročníku mezinárodní
designové soutěže Mladý obal. Lze propojit obal, funkci,
ekologii a zážitek z rozbalování?
17. 6

17:00 Regenerace - Z galerie do ulice Kulturní

KULTURNÍ SERVIS
Setkání s kurátorkou Terezou Špinkovou
Jakou roli může hrát umění při řešení ekologických a společenských problémů? Epos 257, Vladimír Turner, Juliana
Höschlová, Michal Kindernay, Martin Zet a další se tímto
směrem vydávají a mají často potřebu nezůstávat v galerijních prostorách nebo v ateliéru. Svá díla prezentují na ulicích,
náměstích, v prázdných budovách. Přednáška kurátorky
Terezy Špinkové představí umělce, místa i různé festivaly,
tematizující umění ve veřejném prostoru.
26. 6. 14.00 Zažij podchod jinak! Na vodě i ve
vzduchu
Přijďte zažít originální odpoledne s graffiti a street artem do
podchodů u galerie SUPERMARKET wc. Akce se koná už
poněkolikáté. Máme pro vás jako každý rok připravený nabitý
program plný zábavy, u které můžete projevit svou kreativitu
a přiučit se něčemu novému. Podrobný program na www.
supermarketwc.cz

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST
zavřeno
PÁ12.00 16.00
Plánované akce jsou do odvolání zrušeny, jednáme o náhradních termínech. Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky https://mestskaknihovnakv.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

www.mestskaknihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé, I. P. Pavlova 7, tel. 353 221 365/27
Čítárna, tel. 353 221 365/23

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

PO, ÚT, ČT, PÁ
ST
SO

9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
9.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00
zavřeno

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

4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.

Keramika – hrneček na svatojánský čaj
Motýlci z ovčího rouna
Květinový průsvit do okna
Větrohra z dřívek a korálků

Dílničky se konají NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK od 9 do 12 hodin.
Jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás

budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová,
Jana Lewi a Radka Jiroušková. Zájemci prosím hlaste se na
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930. Nabízíme
možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy
nejpozději v úterý.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin,
organizuje KVCity Centrum. Koordinátorka trhů: Božena
Turoňová, tel. 774 434 525.
12. a 26. 6.

9.00 Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
6. 6.
12. 6.
20. 6.
27. 6.

Východní Krušnohoří: Z Krupky do Dubí
Víkend na Písecku – Písecké hory,
Orlík a Zvíkov
KV50 - Karlovarský letní slunovrat, turistický
výšlap pro nejširší veřejnost (10 až 25 km)
České středohoří: Švestková dráha
– Košťálov a Skalka

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.

DENNĚ OTEVŘENO
Ne-Čt 11.00 - 22.00
Pa-So 10.00 - 22.00
Polední menu: 11.00 - 14.00
polévka+hlavní chod+obal 129 Kč
607 989 838 / Zeyerova 934/3, 360 01 Karlovy Vary / www.uzlatekachny.cz
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SPORT

Moderní gymnastky z celé
republiky závodily z obýváku

e se v současné době dá doma kromě sportovního tréninku absolvovat i závodní klání
dokazují české moderní gymnastky. Právě
pro ně uspořádal sportovní klub TopGym Karlovy
Vary historicky první internetový závod s názvem
„Carlsbad HomeCup 2020“.
„Závodu se účastnilo 192 moderních gymnastek
z různých koutů Česka, dokonce se přidaly i dvě
z Chorvatska. Tak velký zájem nás opravdu
překvapil“, uvedl Jiří Herian, předseda pořádající
klubu a popisuje, jak závody probíhají: „Každá
závodnice si připravila zjednodušenou sestavu,

Ž
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kterou byla schopna odcvičit doma v pokoji,
obýváku či třeba garáži. Natočená videa jsme zpracovali a zveřejnili ve Facebookové skupině „Závody
moderní gymnastiky“. Kromě hodnocení odborných rozhodčích mohou v této skupině návštěvníci
„lajkovat“ závodnice, které se jim líbily a budou
tak navíc uděleny ceny veřejného hodnocení.“
Závod se setkal s nebývalým zájmem. „Během
pouhých šesti dnů, kdy výkony hodnotili rozhodčí
i veřejnost, se do facebookové skupiny aktivně
přidalo přes 2200 členů, které vlastně můžeme považovat za diváky. Závodnice obdržely více než 25
tisíc hlasů veřejnosti“, informuje o průběhu závodu
Jiří Herian. „Tyto internetové závody tak co do
počtu závodnic a zejména diváckého zájmu dalece
překonávají ty opravdové pořádané ve sportovních
halách a přibližují tak krásu moderní gymnastiky
i mnoha lidem, kteří se do teď s ní neměli možnost
seznámit“, je s průběhem závodu spokojen jejich
organizátor Jiří Herian.
Hlasování veřejnosti skončilo v pondělí 4. května
o půlnoci a v úterý večer proběhlo slavnostní vyhlášení formou videa zveřejněného ve facebookové
skupině. Moderní gymnastky byly vyhodnoceny
v celkem 25 věkových a výkonnostních kategorií
a uděleny budou i zvláštní ceny. Nejmladší závodnici jsou teprve tři roky a nejstarší 27 let. „Jsme
opravdu potěšeni nejen velkým zájmem a hlavně
pozitivními ohlasy, které nám chodí. Jsme hrdí, že
i v nelehké době je možné vytvořit takový pozitivní
projekt. Již jsme spustili další kolo závodů, které
proběhne v květnu obdobným způsobem, ale závodnice budou tentokrát cvičit své sestavy venku
a zejména bude závod mezinárodní. Zájem je od

ZÁVODY MODERNÍ GYMNASTIKY
Za pořádající TopGym Karlovy Vary se závodu
zúčastnilo 16 moderních gymnastek, medailově
se umístily: Rozálie Laslopová (ročník narození
2016) 1. místo, Viktorie Křížová (2013) 1. místo,
Barbora Laslopová (2013) 2. místo, Laura Kopfstein (2010) 3. místo, Alisa Samareva (2008)
1. místo, Michaela Borovičková (2008) 2. místo,
Klára Orlová (2006) 3. místo, Kristina Bernatová
(1998) 2. místo
Facebooková skupina ukazuje videa všech
závodních kategorií včetně slavnostního
vyhlášení i další informace, vše najdete
pod odkazem https://www.facebook.com/
groups/266034807768737/

zahraničních účastníků jsme měli již během prvních závodů, jelikož se informace o této unikátní
akci po sociálních sítích dostala do celého světa“,
prozrazuje další plány Jiří Herian.
„Internetové závody nezapomněly ani na své
sponzory“, říká Jiří Herian: „v této době pokládáme
za naši povinnost oplatit sponzorům jejich podporu
a proto v soutěžních videích jsou reklamy na jejich
služby a produkty abychom společně podpořili
českou ekonomiku. A samozřejmě největší prostor
je věnován propagaci Karlových Varů a celého
regionu, ať se nám vrátí co nejdříve turisté. Jsme
opravdu hrdí, že jako sportovci můžeme takto
aspoň trochu podpořit oživení hospodářství“,
uzavírá Herian.

INZERCE

Naše hmoždinky drží v díře jako zvíře!

Jáchymovská 31, 360 04 Karlovy Vary

Nová Role – bydlení
přírodě na dosah
POZEMKY
Krásné pozemky v srdci
přírody s komfortem
města.
– 27 pozemků
– od 750m2
– cena od 999.000 Kč
Lokalita „U lesní školky“
se nachází v severovýchodní
části města Nová Role
na levém břehu řeky Rolavy.

www.ulesniskolky.cz
tel.: +420 602 310 355
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Vás naučí pracovat
se siderickým kyvadlem.
Mobil: 604 441 084
E-mail: frantisek.kv@centrum.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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