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01 ZAŽIJTE VARY ZA STO
Nadcházející léto bude v Karlových Varech ve znamení
koncertů, divadla, filmu a zajímavých workshopů, navíc za
symbolické vstupné 100 korun nebo úplně zdarma. Připravený
program je součástí kampaně „Město zážitků“, přehled akcí
najdete na stranách 15 až 18.
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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 - 15:00 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 OSOBNOSTI V LÁZNÍCH
Některé slavné osobnosti jezdily do lázní často, na
různá místa, mnohdy nejen kvůli léčení, ale také za
milostnými dobrodružstvími, hazardem nebo objevováním přírodních krás v okolí jednotlivých lázní.
Jiní se objevili v lázeňském prostředí sice jenom
jednou, ale za to zde prožili osudový příběh.
06 UKAŽ VARY
Pozvěte do Karlových Varů letos od 15.6 do
31.8.2020 své přátele, příbuzné či známé. Ukažte
jim své nejoblíbenější místo ve městě: vyhlídku,
rozhlednu, zákoutí, ulici, či park. Vyfoťte se
s nimi společně a fotografii nám zašlete.
08 SENIOR KOŠÍK MĚL ÚSPĚCH
Necelé tři měsíce zajišťovalo město zdarma pro
seniory obstarání nákupů, vyzvedávání léků a
mnoho dalšího. Služba měla velký ohlas a většina
ji využívala s vděčností, což projevovali zpětnými
telefonáty a slovy chvály na zúčastněné dobrovolníky a zaměstnance.

30
23 NEJKRÁSNĚJŠÍ LÉTA MILOSLAVA STINGLA
Cestovatel, spisovatel, badatel Miloslav Stingl je
navždy spjat s naším městem, Karlovy Vary miloval
a vždy se rád do města svého mládí vracel. Zemřel
11. května po dlouhé nemoci. Čest jeho památce!
26 TADY VARY
Milovníci filmu, kteří se letos chystali do Karlových
Varů, rozhodně nepřijdou o zajímavou podívanou.
Ve dnech 3. až 11. července bude v bezmála
stovce českých kin promítnuto na 16 filmů v rámci
unikátní přehlídky.
30 SP V TRIATLONU BUDE AŽ V ZÁŘÍ
City Triathlon Karlovy Vary se uskuteční v novém
termínu 11. až 13. září, a to na žádost Mezinárodní
triatlonové unie (ITU), která kvůli aktuální epidemiologické situaci ve světě připravuje zcela novou
termínovou listinu svých závodů.
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AUTOKINO NA KARLOVARSKÉM LETIŠTI

PROSTŘEDKY USPOŘENÉ NA ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
PŮJDOU NA OPRAVY

KŘIŽOVATKA NA ROSNICE, ČANKOV A SEDLEC
SE MĚNÍ NA KRUHOVOU

Uplynulá zima byla méně náročná na údržbu komunikací a město na této činnosti ušetřilo 1,5 milionu
korun. Uspořené prostředky budou využity k opravě
místních komunikací, výtluků, dešťové kanalizace
a chodníků. V průběhu prázdnin se bude pracovat například v ulicích Sokolovská, Závodu Míru, Garaginova,
Mládežnická.

Karlovy Vary spustily v květnu první autokino ve
městě. Projekce na nafukovacím plátně se odehrávaly v unikátním prostředí místního mezinárodního
letiště. Drive-in biograf byl zřízen na travnaté ploše
přímo v areálu letiště, návštěvníky do něj směrovaly
navigační prvky. Pro velký úspěch se projekce na
letiště vrátí znovu v červenci. Projekci autokina na
karlovarském letišti zajistilo město ve spolupráci s KV
Arenou.

Od poloviny června je neprůjezdná křižovatka na Rosnice, Čankov a Sedlec. Přes léto promění na kruhovou.
Rekonstrukci a přestavbu bude provádět Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, město se
bude na akci podílet finančně, protože je vlastníkem
jedné z komunikací. Investiční příspěvek činí 1,073
mil. Kč. Objížďka vede po okolních komunikacích přes
Starou Roli, Otovice, Čankov a Rosnice.

ČANKOVSKÁ. CHODNÍK U ZDRAVOTNÍHO
STŘEDISKA OPRAVENÝ
Obyvatelům sídliště Čankovská už slouží kompletně
opravený chodník u místního zdravotního střediska.
Malý, ale významný a frekventovaný chodník byl
v péči stavební firmy v červnu. Nyní už je průchod
mezi ulicemi Mládežnická, Železniční a nám. 17.
listopadu za kostelem opět komfortní.

ZÁVODU MÍRU.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČEKÁ OPRAVA
Veřejné osvětlení v ulici Závodu Míru u konečné zastávky MHD čeká oprava. Lampy už jsou v havarijním
stavu, kabeláž i stožáry jsou z padesátých let, svítidla
z devadesátých. Bezproblémové osvětlení frekventované lokality zajistí oprava naplánovaná na letošní léto.
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VARY VOUCHER
VARY Voucher nese název projekt určený k restartu
cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech.
Voucher si mohou případní zájemci sami vygenerovat,
v polovině června bylo na webu karlovyvary.cz k dispozici už přes sto balíčků. Na stejném místě najdou
budoucí klienti také veškeré informace o možnostech
čerpání přehledně rozčleněné

MOJEDPKV TEĎ UMÍ I POVOLENÍ K VJEZDU
DO LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ
Aplikace MOJEDPKV vyvinutá a provozovaná Dopravním podnikem Karlovy Vary nabízí od 1. června novou
službu – možnost získat jednodenní povolení k vjezdu
do lázeňského území přímo v mobilu. Povolení
lze získat i na libovolný budoucí den. Pro platnost
povolení je potřeba zadat správnou registrační značku
vozidla, na které se povolení vztahuje. Tato funkcionalita doplňuje už dříve představené služby – možnost
zakoupit jízdenku na MHD (s výraznou slevou),
možnost zaplatit parkovné a také dopravní portál
– souhrnné informace o veřejné dopravě ve městě,
ale také o aktuálních uzavírkách, stavu dopravy na
hlavních komunikacích, o hranicích lázeňského území
nebo parkovacích místech. Aplikace je volně dostupná
v Google Play pro Android i v App Store pro iPhone.
Pro placení v tuto chvíli využívá platební aplikaci Masterpass by Mastercard, v blízké budoucnosti umožní
platbu i bez této aplikace, přímo platební kartou.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Osobnosti v lázních – Great Spas
of Europe a „jejich“ velikáni

T

ouhle dobou už měly být Karlovy Vary součástí
světového kulturního dědictví pod zápisem na
Seznamu UNESCO. Letošní rok je ale jiný. Proto
i čekání na zápis bude o trochu delší. Mezinárodní
komise musí nejprve znovu najít cestu, jak se sejít
a všechny návrhy zhodnotit. To nám ale nebrání si
o společenství Great Spas of Europe – tedy jedenácti
nejslavnějších lázních Evropy (KV, ML a FL, Bad
Ems, Baden Baden a Bad Kissingen, City of Bath,
Montecatini Terme, Spa, Vichy a Baden bei Wien) znovu něco povědět. Tentokrát o velikánech, kteří se
v těchto lázních léčili.
Když je nebo byl někdo nemocný, většinou jezdí do
lázní rád. A často si vybírá různá místa, nejen kvůli
léčivým procedurám, ale také kvůli samotnému
místu. Jednotlivé lázně se většinou chlubí, kdo ze
slavných osobností jejich vodu ochutnal nebo tam
prožil svůj rehabilitační pobyt. Kdo se léčil, vyléčil,
koho místo učarovalo. A někteří slavní se dokonce do
lázní přestěhovali a žili tam.
Některé slavné osobnosti jezdily do lázní často, na
různá místa, mnohdy nejen kvůli léčení, ale také za
milostnými dobrodružstvími, hazardem nebo objevováním přírodních krás v okolí jednotlivých lázní. Jiní
se objevili v lázeňském prostředí sice jenom jednou,
ale za to zde prožili osudový příběh.
Ruský car Petr Veliký objížděl lázně zřejmě po celé
Evropě. Po jeho pobytech nám zbyly pojmenované
vyhlídky jako třeba v Karlových Varech, které navštívil
v letech 1711 a 1712, zamiloval si tady hudbu
a české muzikanty. Zaznamenány jsou ale i jeho
pobyty v Bad Emsu, slávu přinesl zejména belgickým
lázním Spa, kam zajížděl velmi často a kde se údajně
„nejlépe v Evropě přijímala léčivá voda“.
Podobným lázeňským cestovatelem byl i Johann
Wolfgang Goethe, ten měl vyloženě zálibu v českém
prostředí. V letech 1785 – 1823 byl v Čechách
celkem 17x a strávil zde tři roky svého života. Jen do
Františkových Lázní zajel krátkodobě více než 30x.
Vášeň k mladičké Ulrice ho zavedla i do Mariánských
Lázní a opravená Goethova vyhlídka na okraji Karlových Varů je dodnes jedním z nejromantičtějších míst
místního pleneru.
Lázně jako místo soudového setkání - to je téma
mnohých příběhů. Coco Chanel, nejvlivnější
a nejuznávanější módní návrhářka 20. století se ve
francouzském Vichy seznámila se synem z průmyslnického rodu a chovatelem koní Etiennem Bolsanem,
který ji uvedl do společenského života a nastartoval
její kariéru. Poslední česká královna Zita Bourbonsko-Parmská se ve Františkových Lázních seznámila
s arcivévodou Karlem, pozdějším císařem rozpadající
se habsburské monarchie. Viděli se sice už jako děti,
ale k vážnému seznámení došlo až při opětovném
zdejším pobytu v roce 1910. Mariánské Lázně se
staly osudovými hudebnímu skladateli Fryderyku
Chopinovi, když po pobytu na Mallorce s George
Sandovou, kde se léčil z tuberkulózy, přijel do západočeských lázní a při pobytu nabídl sňatek mladičké

Marii Wodzinské. Tehdy bydlel v penzionu U Bílé
labutě, dnešním Chopinově domě na Hlavní třídě. Ze
sňatku sice sešlo, ale pomník i stejnojmenný hudební
festival v Mariánských Lázních Chopin má.
Osudový okamžik prožil v italských lázních Montecatini Terme další velikán módního průmyslu –
Christian Dior. Nejen parfémy, ale i móda byla v jeho
rukou značkou nejvyšší kvality. Ve zdejších lázních
se léčil po několika infarktech, žel zemřel poté, co
se udusil kostí z ryby. Jiná verze však říká, že zde
měl milostnou avantýru, kterou jeho oslabené srdce
nevydrželo. V Bad Kissingenu našli v roce 1945
azyl císařský vnuk princ Luis Ferdinanad a jeho
žena Cecílie. Ta se sem ještě v roce 1954 vrátila
a jako poslední princezna Německé říše a Pruska
zde i zemřela. Tyto lázně měla v oblibě také Alžběta
Bavorská, které se zde líbilo dokonce 3x po sobě
a naposledy sem přijela i s císařem Františkem
Josefem v roce 1898, údajně na jeden z posledních
společných pobytů mimo Vídeň. Jinak „Sisi“ jezdila
často také do „domácích“ lázní Baden, jen kousek za
rakouskou metropolí.
Vášně nejen milostné, ale i hráčské, bývaly v lázních
častým doprovodným jevem léčebných pobytů. Hodně by o tom mohly vyprávět příběhy z lázní Baden
Baden. Poměrně dlouhou dobu (skoro sedm let) zde
žil s manžely Viardotovými ruský spisovatel Ivan
Sergejevič Turgeněv, který popsal život ruské šlechty

v mondénním prostředí v románě „Dým“. Se svou
druhou ženou Annou sem přijel krátce po svatbě
i F. M. Dostojevský, pro něhož hráčské prostředí
bylo velkou inspirací i osobním utrpením. Pobyt ho
inspiroval k napsání románu „Hráč“.
Hudební inspirací byl pro Ludwiga van Beethovena
pobyt v Badenu u Vídně, tady napsal převážnou část
své slavné 9. symfonie „Óda na radost“, Richard
Wagner psal své opery za pobytů v Bad Emsu. Do
belgických lázní Spa umístila spisovatelka Agatha
Christie místo narození svého slavného detektiva
a podivína – Hercula Poirota a ve francouzských
lázních Vichy se roku 1884 narodil básník Albert
Londres.
Ve všech 11 místech společenství Great Spas of
Europe si pečlivě vedou statistiky, kteří slavní jejich
lázně navštíví – obzvláště si cení těch nejznámějších a privilegovaných - tak jako do Karlových Varů
a Františkových Lázní jezdil Václav Havel s manželkou (ta je věrná pobytům dodnes), Baden Baden navštívil prezident Barack Obama, Montecatini Terme si
svého času velmi oblíbil diktátor Mussolini, anglické
City of Bath bývalo místo častých pobytů krále Jiřího
III. či Marie z Modeny, ženy krále Jamese II.
Osobnosti k lázním odjakživa patří, i to jim dodává
lesku a společenské prestiže.

Nora Dolanská, Lucie Sochorková
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UKAŽ VARY

Zapojte se i vy do soutěže o skvělé ceny!
Pozvěte do Karlových Varů letos od 15.6 do 31.8.2020 své přátele, příbuzné či známé. Ukažte
jim své nejoblíbenější místo ve městě (vyhlídku, rozhlednu, zákoutí, ulici, park…), vyfoťte se
s nimi společně a fotografii zašlete na e-mail soutez@karlovyvary.cz se souhlasem ke zveřejnění fotografie. Do předmětu pak uveďte text „SOUTEZ“. Na začátku září, nejpozději do 10. 9.
2020 vybereme 3 nejlepší fotografie a výherce obdrží atraktivní uvedenou cenu.
Vyhrát v soutěži můžete celoroční permanentku na domácí hokejová utkání HC ENERGIE (sezóna 2020/2021), celoroční permanentku do bazénového centra v KV ARENĚ (2020/2021), či dva
volné vstupy pro 2 osoby na vybraná divadelní představení v karlovarském divadle (představení
do 31. 12. 2020).

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže Ukaž Vary (dále jen „soutěž“) je Statutární město Karlovy Vary (dále jen
„pořadatel“). Soutěž probíhá v období od 15. 6.
2020 do 31. 8. 2020 včetně. Účastníkem soutěže
může být každá fyzická osoba starší 18 let, která
má doručovací adresu na území České republiky
(dále “účastník”). Účastníkem se stává ten, kdo
v době konání soutěže vytvoří fotografii a zašle
ji na uvedený e-mail včetně souhlasu s jejím
zveřejněním. Účastník soutěže může soutěžit
v soutěži pouze jednou (tzn. s jednou fotografií),
v případě zaslání více fotografií bude uznána

první vložená fotografie. Pořadatel soutěže vybere
výherce s nejlepší nebo nejoriginálnější fotografií.
Výherce bude po skončení soutěže informován
formou e-mailu nejpozději do 10. 9. 2020. Výhra
bude předána v budově Magistrátu města Karlovy
Vary. V případě, že si výherce nepřevezme výhru do
10 dní od zveřejnění, propadá výhra ve prospěch
pořadatele. Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit
v penězích. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž
kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit
či zrušit. Pravidla soutěže jsou platná a účinná od
15.6.2020. Účastí v soutěži dává každý účastník

Pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení,
e-mail za účelem prověření jeho platné účasti
v soutěži a předání ceny.
SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIE
Zasláním soutěžní fotografie účastník soutěže
prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami
a pravidly soutěže. Že zaslanou fotografii pořídil
osobně a je jejím autorem, a že má neomezená
práva poskytovat tuto fotografii dalším osobám
a práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Osoby
zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí
se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím
v následujícím rozsahu:
Webové stránky: www.mmkv.cz,
www.mestozazitku.cz, www.karlovyvary.cz
Facebookové stránky města „Magistrát města
Karlovy Vary“ a ,,Karlovy Vary CZ"
Měsíčník města „Karlovarské radniční listy“
#ukazvary #mestozazitku #karlovyvary #letosvary
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Kavárna je otevřená
na Goethově vyhlídce
i na Svatém Linhartu
Káva, zákusek a hlavně rozhled široko daleko už si můžete dopřát na Goethově
vyhlídce. Proslulá a nedávno zrekonstruovaná rozhledna na Výšině věčného
života bude k výhledům i posezení v místní kavárně otevřená od pondělí do
čtvrtka od 11 do 17 hodin, v pátek, sobotu a neděli od 11 do 18 hodin.
Otevřeno už má také infocentrum a kavárna na Svatém Linhartu s provozní
dobou pondělí až čtvrtek od 11 do 17 hodin, v pátek, sobotu a neděli od 11 do
18 hodin. V provozu je i stánek Linhartka.
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Les a voda, poznání i zábava – to je
příměstský tábor s lázeňskými lesy
Běhání po lese, koupání a opékání buřtů patří
neodmyslitelně k letním prázdninám. K tomu
navíc poznávání zvířecích obyvatel lesa a jejich
života, rybaření a zábavu v lanovém parku
nabízí příměstské tábory Lázeňských lesů
Karlovy Vary (LLKV). Tábory proběhnou v šesti
termínech v červenci a srpnu. Zázemí bude
připravené ve středisku na Svatém Linhartu,
odkud se děti vydají na každodenní výlety.
Táborem je provede lesní pedagožka s patnáctiletou praxí.

„Po zkušenostech s vlastními dětmi jsme program
sestavili tak, aby byl co nejzajímavější a nejdynamičtější. Každý den zažijí něco jiného, naučí
se nové věci, které zúročí i v životě. Náplň tábora
navazuje na činnost naší organizace – děti uvidí
práci lesních dělníků, budou chytat ryby na Odeři,
procházku oborami doplní komentář oborníka,
který zná detailně každé chované zvíře,“ říká
o táborech v lázeňských lesích Stanislav Dvořák,
ředitel LLKV. „Myslíme ale také na rodiče. Mnozí
budou o prázdninách dohánět zmeškanou práci,
proto jsme připravili celkem šest turnusů v průbě-

hu července a srpna, abychom zajistili místa pro
co nejvíce dětí,“ doplnil.
Lázeňské lesy poskytují mnoho zajímavých míst,
kde děti zábavnou formou poznají lesní rostliny,
živočichy, ale zároveň zjistí, že o les je třeba pečovat. Ukážeme jim proto, jak se sadí stromky, jak
se přibližuje pokácené dříví s traktorem i s koněm
a také jak se dřevo dále zpracovává. Navštíví pilu
a truhlárnu a samy si vyzkouší výrobu krmítka.
V rámci celodenního výletu zavítáme do Odeře,
kde budou chytat ryby a opečou si buřty na ohni.
Navštívíme také přírodní lanové centrum přímo
u střediska Svatý Linhart, kde je hlavním instruktorem profesionální horolezec. Ten dětem předvede
nejen to, jak bezpečně lézt v korunách stromů, ale
dá jim i cenné rady, jak přežít v přírodě v drsných
podmínkách.
Martina Nentvichová
projektová manažerka LLKV

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S LÁZEŇSKÝMI LESY
Tábory jsou určeny dětem od 6 do 15 let. Program
je zajištěn od pondělí do pátku v čase 8-16 hodin.
Rodiče si mohou zvolit z následujících termínů:
13. -17. 7., 20. – 24. 7., 27. – 31. 7., 10. – 14.
8., 17. – 21. 8., 24. – 28. 8. Cena za příměstský
tábor je 2400 korun. Přihlášky a další informace
jsou dostupné na webových stránkách www.llkv.
cz, dotazy zodpovíme také na e-mailu tabory@
llkv.cz. Každý turnus je vyhrazen pro 20 dětí.
Cena zahrnuje celotýdenní program, vstupy, cesty
autobusem, obědy a návštěvu lanového centra.

Lanové
centrum
zahájilo
sezonu
Po zimní přestávce prodloužené o karanténní opatření se v červnu otevřely brány Přírodního lanového
centra sv. Linhart. Síťové stěny, kladky, chůdy, opičí
dráhy, lanovky a jiné překážky vysoko nad zemí
mohou milovníci adrenalinu zdolávat každý den.
Park se šesti lezeckými okruhy různých obtížností a desítkami překážek je v červenci a srpnu
v provozu od 13 do 19 hodin. Dopoledne zajišťují
provozovatelé program pro školy a skupiny.
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Sad s vzácnými odrůdami
třešní vypásají ovce
Do ovocného sadu u Pražské silnice vypustily
Lázeňské lesy Karlovy Vary (LLKV) 20 ovcí,
které budou spásat trávu. Dříve zde byla tráva
celoplošně sekána, shrabána a odvážena do
kompostárny. Pastva tedy bude ekonomičtější,
a hlavně přírodě bližší variantou údržby vzácného
porostu. Pohled na pasoucí se ovce navíc bude
zajímavým zpestřením pro cestující přijíždějící do
Karlových Varů.

S

ad třešní a višní o rozloze 2,2 ha u Pražské
silnice je svým zastoupením ovocných dřevin
v Karlovarském kraji unikátní. Roste zde 190
stromů. Dvě třetiny z nich byly vysazeny pravděpodobně před druhou světovou válkou. Najdeme
tu několik desítek starých odrůd. Mezi nejvzácnější patří Lyonská raná třešeň, žlutoplodá třešeň
Droganova, měkkoplodé odrůdy Kaštánka a Růžovka.
Mezi ovocnářské klenoty patří také pěstované odrůdy
višní Amarelka královská, Královna Hortenzie nebo
Sladkovišeň raná.
Dvě bahnice a 18 jehňat zapůjčil na letní pastvu soukromý zemědělec. Napájení ovcí je zajištěno z nádrží.
O doplnění vody se v rámci vzájemné spolupráce
stará Správa lázeňských parků. V případě nepříznivého počasí najdou zvířata kryt v propustku pod
starou Pražskou silnicí a na zimu se vrátí ke svému
chovateli. Pokud nebude 20 ovcí stačit na vypásání

sadu, bude jejich počet navýšen o dalších 10.
Bezpečí zvířat zajišťuje 450 metrů dlouhá zeď podél
silnice, kterou doplní dalších 150 metrů oplocení
z dřevěných kůlů a lesnického pletiva.
„I když je sad oplocený, bude nadále přístupný pro
všechny obyvatele, kteří mají zájem ochutnat směsici
starých odrůd. Je však důležité dodržet zákaz vstupu
psů a pořádně zavírat vstupy do sadu, aby nedošlo

k ohrožení ovcí,“ upozorňuje ředitel LLKV Stanislav
Dvořák.
Pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, které mají sad ve
své správě, znamená pastva úsporu nákladů za
sečení trávy. Navíc tím zajistí ekologický a šetrný
způsob hospodaření, který je v souladu s jedinečností
starého porostu.
Martina Nentvichová, projektová manažerka LLKV

Senior košík měl úspěch

N

ecelé tři měsíce zajišťovalo město zdarma
pro seniory zajištění nákupů, vyzvedávání
léků a mnoho dalšího. Služba měla velký
ohlas a většina ji využívala s vděčností, což
projevovali zpětnými telefonáty a slovy chvály na
zúčastněné dobrovolníky a zaměstnance. Časem
se objevilo několik seniorů využívajících službu
pravidelně každý týden až do ukončení. Někteří
objednávání pojali i jako společenskou událost
a byli rádi, že si mohou s někým popovídat, občas
si zaměstnanci vyslechli životní příběhy, běžné
starosti osamělých seniorů, zejména zdravotní
stav. Někteří využívali službu jen pro zajištění
svých léků.
„Přišlo i na několik kuriózních případů, například
se ozvala seniorka, co má dělat, když jí nefunguje
televize…. A nechtěla pochopit, že my zajišťujeme
jiné potřeby. Jste pomoc pro seniory? Jste, tak
pomozte! Nakonec se spokojila s kontaktem na
nějaký elektroservis, který jsme jí předali. Zajišťovali jsme i nějaké drobnosti a nápoje pro paní
ležící na ARO v místní nemocnici, konkrétně se na
nás obrátil její syn – mimovarský, obratem zaslat
peníze na nakoupené produkty na účet města.
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Některé lidské příběhy byly opravdu silné, u občanů, kteří neměli nikoho, kdo by se o ně postaral
a byli opuštění … Jsem ráda, že jsme s naším
kolektivem zaměstnanců mohli v době epidemio-

logické situace takto pomoci“, dodala Simona
Vránová, ředitelka městské spol. KV CITY Centrum,
která službu zajišťovala a sama se do projektu
zapojila.
Nejstarším klientem využívající službu byl 97 letý
občan města. Za celou dobu bylo využito více
než 300 nákupů. Bohužel se našli i tací, kteří
službu zneužívali, a pomoc tolik nepotřebovali, ale
nechtěli zatěžovat své děti a rodinu, to se však
dopředu ohlídat nedalo.
„Byli jsme v tomto projektu jedno z prvních měst,
jsem moc ráda, že o službu byl takový zájem a že
jsme mohli našim seniorům zdarma pomoci, nejen
s nákupy a vyzvedáváním léků, ale i s dalšími
záležitostmi. Je zapotřebí poděkovat i dobrovolníkům, kteří nám se službou pomohli, především
zaměstnanci magistrátu města z živnostenského úřadu, hokejistům HC ENERGIE a hráčům
z volejbalového týmu VK KARLOVARSKO. Služba
k 1. červnu byla ukončena a senioři, kteří mají
o podobnou službu zájem, mohou kontaktovat
Městské zařízení sociálních služeb, které za drobný poplatek podobnou službu poskytuje“, zmínila
primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.
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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:
1.7. středa
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
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
2.7. čtvrtek
Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská,
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová,
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená,
Cihelny
3.7. pátek
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,

Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní,
28. týden – blokové čištění se nebude provádět.
V termínu původně vyhrazeném filmovému festivalu
bude probíhat úklid vybraných lokalit.
13.7. pondělí
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
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
14.7. úterý
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga,
Čechova, Chodská, Kollárova
15.7. středa
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
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
16.7. čtvrtek
Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně
příjezdové komunikace, Moskevská u bývalého plicního oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT
včetně příjezdové komunikace
17.7. pátek
Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště,
Čankovská
20.7. 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
21.7. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M.
Horákové, Krále Jiřího - část

22.7. 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
23.7. čtvrtek
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská,
Úvalská
24.7. pátek
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického
(od křižovatky s ul. 5. května na konec ulice), 5.
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Parkoviště: Požární, Mládežnická, U Koupaliště,
Čankovská
27.7. pondělí
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V.
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
28.7. úterý
Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu,
Studentská, K Linhartu, Pod Jelením skokem
29.7. středa
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská,
Krymská
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
30.7. čtvrtek
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá
31.7. pátek
Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní,
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho,
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu

Kontejnery KlokTex.cz pomáhají dětem v SOS vesničce
Kontejnery KlokTex.cz, které si mnozí zvykli
využívat pro odkládání oblečení, obuvi a hraček
v Karlových Varech, dále pomáhají dětem v SOS
dětské vesničce v Doubí.
Smyslem projektu je získat co nejvíce ještě
nositelného prádla, které může provozovatel
kontejnerů předat tam, kde je to nejvíce potřeba.
Co neupotřebí děti a mládež v Doubí či lidé v nouzi
v dalších partnerských charitativních organizacích,
putuje dále do zemí třetího světa, na Ukrajinu.
V červených kontejnerech se v poslední době
vedle využitelných věcí hromadí i velké množství
těch nepoužitelných. Aby mohly odložené věci
náležitě sloužit charitativním účelům, je třeba
do nádob vkládat oděvy, obuv a hračky správně.
Oděvy by měly být ještě nositelné, čisté, v igelitových taškách nebo pytlích, které je ochrání. Využít
se nedá znečištěný textil nebo pokrývky, nevhodné

jsou koberce a obuv ve špatném stavu. Prosíme,
třiďte odpovědně použitý materiál a nevhazujte
do kontejnerů poškozené nebo znečištěné věci.
Nepoužitelný text, stejně jako další podobný

odpad, můžete bezplatně odložit na některém ze
sběrných dvorů.
Zapojení města do projektu KlokTex.cz přináší
i finanční benefit. Za první pololetí letošního roku
bylo pro potřeby dětí v SOS dětských vesničkách
zasláno 48 600 korun. Za dobu trvání spolupráce
byla organizace podpořena částkou téměř 600
tisíc korun.
I v současné době funguje sběr šatstva a dalších
věcí bez omezení. Kontejnery jsou obsluhovány
několikrát týdně včetně víkendů, a to za přísnějších hygienických opatření. Probíhá i úklid v okolí
stanovišť nádob.
Děkujeme všem obyvatelům města Karlovy Vary,
kteří se zapojují do projektu a dávají oblečení
druhou šanci.
Více o projektu na:www.kloktex.cz.
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KARLOVY VARY - MĚSTO BEZ KOUŘE

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

ODVYKÁNÍ OD KOUŘENÍ A „KAFÍČKO“ V PRÁCI
Domluvily jsme se s kolegyněmi v práci, že přestaneme kouřit. První dny jsme byly nadšené,
ale poslední týdny vlastně trpíme u oblíbené
pauzy, kde jsme předtím seděly s kávou a cigaretou. Kolegyně z vedlejšího oddělení se smála,
že ztloustneme. Pohádaly jsme se a konflikt
nakonec řešila vedoucí. Tyhle situace mě
nervují. Pořád myslím na to, jak by se mi ulevilo,
kdybych si mohla dát svoji oblíbenou cigaretu.


Zdena, 39 let

Ve vaší situaci je několik příběhů a je důležité oddělit je, aby pro každý bylo možné najít
vhodné řešení. Užitečné by bylo znova pečlivě
prozkoumat vaši motivaci a přípravu. Zamyslete
se a sepište si všechny důvody, proč jste se rozhodla přestat kouřit. Rozhodnutí je vaše a máte
za něj odpovědnost.
Co získáte tím, že přestanete kouřit? Zvažte

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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všechny výhody a nové možnosti, které na vás
čekají. Zmapujte všechny situace, ve kterých
jste si obvykle zapálila. Pocit, že kouření vás
uklidnilo, je mylný. Hledejte alternativní řešení,
nebo se těmto situacím vyhýbejte. Nikotin je
návykový a období s počátečními abstinenčními
příznaky může být náročné. Netlačte na sebe,
že všechno musíte zvládnout perfektně, chyby
patří k procesu. Připravte si plán, jak jednotlivé
překážky zdolávat.
Mám představu, že poznámky kolegyně
o tloustnutí odhalují vaše nevyřčené obavy.
Soustřeďte se na to, jak je zvládnout. Váha může
vlivem úpravy metabolismu, který se dostává do
přirozeného pomalejšího rytmu, kolísat. Cílem
není dokázat kolegyni, že neztloustnete. Vaším
cílem je přestat kouřit.
Zorientujte se v alternativních možnostech a náhražkách nikotinu společně s kolegyněmi. Vaše
pauzy nevěnujte vzpomínání na kouření, ale
vzájemné podpoře při odvykání. Pomůže vám

naučit se zvládat stresové situace na pracovišti.
Ideální je vyhledat odborníka a poradit se, jak
změnit váš přístup.
Další výzvou může být požadavek na šéfovou, aby vaši snahu podpořila. I ona bude mít
prospěch z toho, že kouřit přestanete. Ať se vám
povede spojit sílu kolektivu a vlastní odpovědností za svoje zdraví.


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

INZERCE
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KAM KV°

O umístění jezdecké
sochy Karla IV.
diskutovali odborníci
O vítězném návrhu soutěže o sochu Karla IV.,
kterou v roce 2017 uspořádal místní Rotary klub,
diskutovali odborníci v oblasti architektura, urbanismus a teorie umění. Zájem o umění v Karlových
Varech projevila architektka Pavla Melková, kurátor
a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta
a teoretik moderního a současného umění Karel
Císař. Odborného workshopu na téma Umístění
jezdecké sochy, který pořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) spolu s realizačním týmem Jezdecká socha, se zúčastnil i autor
vítězného návrhu prof. akademický sochař Michal
Gabriel.

R

otary klub vidí příležitost v umístění jezdecké sochy v Sadech Karla IV. před Císařskými
lázněmi, a to nejenom díky výsledkům
dotazování občanů, ale také proto, že Karlovarský
kraj započal rekonstrukci významné historické
budovy a v této souvislosti bude nutná i revitalizace veřejných prostranství před budovou, jehož
součástí by se nové soudobé umělecké dílo mohlo
stát. Proběhlo profesionální dotazování na reprezentativním vzorku, přičemž z testovaných návrhů
zvítězily právě Sady Karla IV. Podle názoru téměř
čtvrtiny respondentů je tato lokalita nejvhodnějším
místem pro novou sochu Karla IV. V současné době
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je v Sadech Karla IV. umístěna socha panovníka
od Otakara Švece, která je původně určená do
pražského Karolina, není pohledová, ale určená
do interiéru. Bude iniciováno nalezení alternativní
důstojné lokality pro tuto stávající plastiku.

Jsou Sady Karla IV. tím pravým místem?
Fyzická realizace a umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se
stávající plastikou Karla IV., úpravy konkrétního
veřejného prostranství Sady Karla IV. To byly
hlavní otázky odborné diskuze. Z té vyplynulo,
že v možných variantách lokalit umístění sochy
(Sady Karla IV. a Divadelní náměstí) je nutná
revitalizace veřejného prostoru. Preferovanou
lokalitou pro umístění jezdecké sochy jsou právě
Sady Karla IV. Umístění sochy bude součástí
návrhu na revitalizaci tohoto veřejného prostoru,
který musí být v souladu s kompozicí celkového
prostoru. Druhou variantou, která vzešla z diskuze,
je koncept přemisťování sochy po významných
městských prostranstvích, čímž by iniciovala
jejich obnovu. Uvažovaná trasa podél řeky Teplé
by mohla být zakončena v budoucnu na náměstí
Republiky, jehož stav v současné době neodpovídá
podmínkám pro umístění jezdecké sochy. Další
zvažovanou možností je pevné umístění sochy na

Divadelním náměstí.

PONDĚLÍ 13. 7. v 18:00
KAM KV, nám. Dr. M. Horákové
Přednáška MgA. Kateřiny Šedé:
UNES-CO; O tom, co město ještě unese
a další projekty české umělkyně
Kateřina Šedá je česká umělkyně, jejíž
práce má blízko k sociální architektuře. Během přednášky představí Kateřina Šedá svou tvorbu, včetně projektu
UNES-CO. Pojmenovala tak fiktivní
firmu, kterou založila pro 16. bienále
architektury 2018. Vstup je zdarma.
ČTVRTEK 16. 7. v 16:00
Terasa hotelu Thermal
Vernisáž výstavy Voda a civilizace
Venkovní expozice bude reflektovat
aktuální téma vody a její provázanost
ze životním prostředím. Snímky z různých koutů planety a od různých autorů ukazují přehled současné situace
ve srovnání s minulostí a budoucností
života na Zemi na dvaceti oboustranných, v noci nasvícených panelech.
Vystoupí Karlovarský symfonický
orchestr v komorním složení. Vstup je
zdarma.

MĚSTSKÁ POLICIE

Kachna na dolním nádraží

ZPRÁVY Z ULICE
Dvě mouchy
jednou ranou
Každý zná ten pocit, kdy
se mu podaří něco navíc,
co ani neplánoval. Prostě jednou ranou trefí dvě
mouchy. Tak právě tento pocit zažili strážníci služby
PCO začátkem června krátce po půlnoci, když prováděli kontrolu městské části Rybáře. Na Sokolovské ulici narazili na vozidlo, kterému nesvítilo zadní
světlo. Při následné kontrole zjistili, že z pěti osob
jedoucích ve vozidle dokáže věrohodně prokázat
svoji totožnost pouze jedna. Řidič to ovšem nebyl.
Ten do příjezdu Policie ČR strážníkům tvrdil, že řidičský průkaz s ostatními doklady zapomněl doma
a ústně uváděl, jak se později ukázalo, naprosto
jinou totožnost. Z policejní evidence se posléze
ukázalo, že devětadvacetiletý muž z Lokte má
vyslovený zákaz řízení, čímž se dopustil trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí. A ta druhá
moucha? Mezi pasažéry se nacházel patnáctiletý
mladík ze Sokolova, po kterém policie vyhlásila
pátrání, neboť utekl z nápravného zařízení pro
mladistvé.

Opilý bezdomovec
a injekční jehla
Na dolní nádraží zavítala kachna. Ne že by chtěla využít služeb Českých drah, ale zranění ji zahnalo
do tohoto dočasného azylu. Přivolaní strážníci kachnu odchytili a umístili ji do minizoo, kde se jí
dostane potřebné péče, aby se mohla vrátit zpět do přírody.

Městská policie hledá strážníky
Zajímá Vás práce u bezpečnostních složek? Cítíte se být povolán/a ke službě občanům? Máte zájem
přispět k udržování veřejného pořádku ve městě? Jste občan/ka ČR a je Vám více než 18 let? Jste
fyzicky i psychicky způsobilý/á? Pak byste měl/a svůj zájem projevit přímo u nás ve výběrovém
řízení! Nabízíme zajímavé podmínky a práci.

Opilý bezdomovec a injekční jehla. Výrazy, které
strážníci na operačním středisku v posledních
dnech slýchají velmi často, když přijímají oznámení
od občanů. V době, kdy je pozastaven provoz protialkoholní záchytné stanice, nezbývá strážníkům,
než v rámci možností minimalizovat bezpečnostní
a zdravotní rizika. Injekční jehly strážníci likvidovali
letos častěji než loni. Prvních pět měsíců znamenalo úklid a likvidaci více než 130 jehel, zatímco
za celý loňský rok to bylo 160 ks. Pozitivní je však
skutečnost, že tento nešvar se vyhýbá dětským
hřištím. Zde strážníci provádějí nárazové kontroly
s pomocí detektoru kovu.

Všímavost plody přináší
Ve středu 20. května v ranních hodinách oznámil
občan na operační středisko MP podnět k osobám,
které potkal na cyklostezce. Dle oznamovatele muži
tlačili kárku se sudy nafty a nesli na zádech velký
pytel. Strážníci dorazili na místo během pár minut.
Osmadvacetiletý muž z Bíliny a jeho dvaadvacetiletý kumpán z Prahy na kárce vezli 10 litrový kanystr
benzínu a různé druhy nářadí od AKU vrtaček až
po pojízdný zvedák. Tvrzení o nálezu u popelnic
vážně u strážníků neobstálo, zvlášť když ještě našli
nedaleko v křoví další 50 litrové sudy s naftou. Oba
pobertové byli předáni policistům s podezřením na
trestný čin krádeže.
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KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO

ZAŽIJTE
VARY
ZA STO

Město Karlovy Vary připravilo bohatý kulturní program na celé
léto. To odstartuje 27. června v areálu sv. Linhartu v rámci akce
Den s lázeňskými lesy. Prázdniny nám sice končí 31. srpna, ale
i v září si můžete užít ve městě plno kultury, můžete se těšit na
světelnou show Vary Září nebo na sportovní akci City Triathlon.
Kulturu ve Varech si můžete užit opravdu za zvýhodněnou
cenu 100 korun. Všechny koncerty u Thermalu a koncerty
pořádané Městem na Rolavě totiž můžete navštívit za STO
korun na osobu. Autokino na karlovarském letišti vás
vyjde za STO korun za vozidlo. Promítání filmů na Rolavě,
koncerty KSO a přednášky a workshopy v Dvořákových
sadech jsou dokonce zdarma. Do projektu se zapojilo
i Návštěvnickém centru karlovarské Becherovky, to
pro vás po celé prázdniny má každou neděli vstup
za 100 korun na osobu. Lázeňský hotel Thermal,
který se zapojil do festivalového projektu TADY
VARY, v rámci promítání ve Velkém sále bude
vybírat vstupné také v této výši.
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KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Karlovy Vary nabízí
moře kultury a zážitků
Karlovy Vary se vracejí z karantény. Letos
v létě nabízejí moře – moře výhledů, moře
romantiky, moře zdraví, moře odpočinku, moře
dobrodružství, prostě moře zážitků.

M

ěsto odstartovalo kampaň Karlovy Vary
– město zážitků (www.mestozazitku.cz),
která nabízí po celé léto to nejlepší, co lze
v Karlových Varech zažít.
Pro návštěvníky město připravilo zajímavou
skládačku výhod: Příspěvek na ubytování až do
výše 5 000 Kč, extra výhodnou cenu za turistickou
regionální kartu nabízející místní dopravu a služby
zdarma nebo se slevou, celodenní aktivity pro děti
nebo hlídání, a kulturní program na celé prázdniny
– navzdory tomu, že festivaly a velké akce byly
pro letošní léto přesunuty nebo zrušeny.
Nabídka ale není zajímavá jen pro návštěvníky
zdaleka. Lidé z Karlových Varů a okolí sice asi
nebudou hledat zvýhodněné ubytování, ale kulturní
a volnočasový program určitě může být zajímavý
i pro ně. A turistická Region Card i jim otevírá
spoustu možností, jak strávit zajímavé dny třeba
s celou rodinou ve svém kraji a výhodně poznat
místa, která třeba ještě nenavštívili.

Moře kultury za stovku nebo
zdarma pro obyvatele i návštěvníky
Nadcházející léto bude v Karlových Varech ve
znamení koncertů, divadla, filmu a zajímavých
workshopů, navíc za symbolické vstupné 100
korun nebo úplně zdarma. Za kulturou a zábavou
můžete vyrazit do lázeňského centra, místních
parků a kolonád, na koupaliště, letiště i do lesů.
Připravený program je součástí kampaně „Město
zážitků“, přehled akcí najdete na následujícícm
stranách 16 a 17.
Od 1. července do konce srpna bude připraven
zajímavý program na každý den. Hlavní koncertní
podia budou situována do prostoru „náplavky“
u hotelu Thermal a na ostrov ve volnočasovém
areálu Rolava. Vystoupí zde hvězdní interpreti,
jako jsou Aneta Langerová, Mirai, Lenny, Lenka
Filipová, František Nedvěd, Mňága a Žďorp a další.
U Thermalu budou každou středu bavit Stand
up komici, nedělní odpoledne zde bude patřit
divadlu pro děti. Odpočinkovou zónou se stanou
Dvořákovy sady, kde se budou odehrávat zajímavé
workshopy s ukázkami a nácvikem jógy, parkuru,
malování nebo tance mimo jiné pod vedením
hvězdy Star Dance Jana Ondera. Hudbou, zejména
v podání hudebníků Karlovarského symfonického

orchestru, ožije každý den Tržní kolonáda.
Po velkém úspěchu v květnu se v červenci opět
vrátí autokino do ojedinělého a atraktivního
prostředí mezinárodního letiště. Promítat se bude
také ve volnočasovém areálu Rolava, kde budou
mimo jiné k vidění letošní filmové novinky Bobule
3 nebo Mizerové navždy.
Program doplní také oblíbené netradiční prohlídky
města Pouličního divadla Viktora Braunreitera. Dopravní podnik Karlovy Vary vypraví novou vyhlídkovou linku, která zaveze návštěvníky i do turisticky
atraktivních lokalit jako je Goethova vyhlídka nebo
sv. Linhart.
Na páteční a sobotní koncerty u Thermalu a nedělní na Rolavě bude vstupné za symbolických 100
korun, vstupenka do autokina bude za 100 korun
na vozidlo. Promítání filmů na Rolavě, koncerty
KSO a regionálních interpretů, vystoupení Stand
up komiků a přednášky a workshopy v Dvořákových sadech budou pro návštěvníky zcela zdarma.
Do projektu se zapojilo i Návštěvnické centrum
Becherovky, které na celé prázdniny navádí
nedělní vstupné za 100 korun na osobu. Vstupné
za stovku stanovil i hotel Thermal na projekce
festivalové přehlídky TADY VARY.
Vstupenky je možné zakoupit přes karlovarský
portál vstupenky.karlovyvary.cz, v Infocentru
města Karlovy Vary v Lázeňské ulici, případně
v recepci hotelu Thermal.

Celý program je průběžně doplňován
a aktualizován na webu

www.mestozazitku.cz
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DPKV

Léto plné zážitků
s Dopravním podnikem Karlovy Vary

TÉMATICKÉ VÝLETY PO ČECHÁCH
I DO NĚMECKA
Odjezd z Karlových Varů

Cena za osobu bez vstupného

27.6. (8:00 - 19:00)

Hrad Švihov a Klatovy

299,- Kč

4.7.

(8:00 - 20:00)

České Švýcarsko

349,- Kč

18.7.

(8:00 - 20:00)

Park Mirákulum

379,- Kč

25.7.

(7:00 - 20:00)

ZOO Norimberg

449,- Kč

1.8.

(7:00 - 20:00)

Hrad Křivoklát a zámek Zbiroh 289,- Kč

15.8. (7:00 - 20:00)

ZOO Liberec

449,- Kč

29.8. (7:30 - 21:30)

Skotské hry na zánku Sychrov

429,- Kč

29.8. (7:00 - 20:00)

Drážďany

349,- Kč

Výlety jsou uskutečněny moderním autobusem v doprovodu delegátky.

Detailní informace ke každému výletu a formulář k přihlášení
naleznete na
nebo na www.dpkv.cz v záložce výlety.
emailem: vylety@dpkv.cz | telefonicky: 602 280 730

VÍKENDOVÉ TOULKY S DPKV
Diana
Sv. Linhart

2

Motýlí
dům

1

3

Goethova
vyhlídka
4

Vítkova
hora
5

Andělská
hora
6

Horní nádraží Tržnice

Jízdenka garantuje exkluzivní bonusy!
Linhart - 30% sleva ze vstupného do lanového centra
Vítkova Hora - káva zdarma, 10% sleva na ZIP LINE
Diana - 50% sleva na jízdné lanovkou + sleva na vstupné do Motýlího domu:
dopělý 50,- Kč, dítě za 30,- Kč
Bližší informace o jízdním řádu a cenách najdete na dpkv.cz

PRÁZDNINOVÁ LINKA
DO KYSELKY
Vodáci, cyklisti, turisté mohou využít naší víkendové linky
Karlovy Vary – Velichov.
Navíc jízdenka garantuje exkluzivní bonusy!
Mattoniho muzeum – vstupné zdarma
Hospoda U Dvořáků – espresso nebo zrmrlina zdarma
Bližší informace o jízdním řádu a cenách najdete na dpkv.cz

dpkv.cz
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Na ZŠ Jana Amose Komenského
soutěžili o nejkrásnější fotografii
Soutěž o nejkrásnější fotografii přírody vyhlásila
na konci zimy pro své žáky Základní škola Jana
Amose Komenského v Karlových Varech, která letos
obhajuje i mezinárodně uznávaný titul „Ekoškola“.
Nyní již známe vítěze všech kategorií i oceněné
fotografie. „V průběhu tří měsíců mohli naši žáci
vyfotografovat vše, co se v přírodě kolem nich
děje. Cílem bylo propojit pozorování přírodních
proměn, které jsou na jaře nejviditelnější a využití
moderní techniky, neboť většina účastníků fotila
na mobilní telefon nebo digitální fotoaparát,“ říká
učitelka informatiky a výpočetní techniky Monika
Kaválková, která soutěž koordinovala a byla jednou
z členek čtyřčlenné odborné poroty. „Byli jsme mile
překvapeni, kolik krásných fotografií jsme dostali.
Výběr nejlepších fotografií nebyl jednoduchý, spolupracovali jsme na něm i s profesionální fotografkou
Stanislavou Petele, která nápaditost i provedení
velmi oceňovala,“ dodává zástupkyně ředitelky
školy Radka Hodačová.
Pěkné ceny obdrželi vždy tři nejúspěšnější fotografové v každé kategorii na začátku června. Ti z prvního stupně si je převzali přímo ve škole před svými
spolužáky. Vítězové z druhého stupně, kterým brání
v návštěvě školy opatření kvůli šíření koronavirové
nákazy, dostanou své ceny individuálně.

„Snažíme se ukázat našim žákům, že využití
mobilních telefonů a dalších nástrojů informačních technologií se dá provázat s mnoha oblastmi
běžného života i s výukou prakticky všech školních
předmětů. Vedeme naše žáky i k výuce mediální
gramotnosti a kritickému hodnocení informací,
s nimiž jsou konfrontováni v každodenním životě,“

Studenti - zdravotníci
pomáhají potřebným
Studenti zejména tříd 2. MAS, 4. ZA, 2. ZA, 2.
AZT Střední zdravotnické školy a vyšší odborné
školy zdravotnické v Karlových Varech vytrvale od
prvních dnů krizových opatření pomáhali s šitím
roušek, přidávali se i další studenti a učitelé,
zapojovaly se celé jejich rodiny. Ke dni 1. června
společně Karlovarské krajské nemocnici předali
850 roušek! Další roušky rozdali také některým
organizacím, které pečují o chronicky nemocné
nebo o seniory, například domovy důchodců,
domácí péče, či dialyzační středisko.
„Veškeré roušky pereme, přežehlujeme a balíme
hygienicky tak, aby byly k okamžitému použití.
Odborné vyučující je pak předávají na jednotlivá
oddělení. A ve výrobě roušek neustále pokračujeme,“ říká Viola Janečková, odborná vyučující na
karlovarské SŠ.
Letošní maturanti třídy oboru Zdravotnický
asistent také okamžitě po uzavření škol z důvodu
nařízení vlády nezaháleli a na soukromých i školních stránkách nabídli možnost hlídání dětí pro
pracující rodiče a zdravotníky v první linii.
Řada z nich pracuje také na jednotlivých odděleních Karlovarské krajské nemocnice, ale i v Rehos

v Nejdku nebo v nemocnici v Ostrově.
Žákyně rovněž hlídají děti sestřičkám Karlovarské
nemocnice. Šatny žákyň se tak od 23. března
proměnily ve školku, dětskou hernu a výtvarnou
dílničku, kde se děti mohly smysluplně a příjemně
zabavit například výrobou velikonoční výzdoby,
kterou s nimi žákyně vyráběly.

přibližuje Monika Kaválková, jak se na ZŠ Jana
Amose Komenského snaží pracovat se svými žáky,
aby uměli informační technologie používat při
výuce a činnostech spojených se vzděláváním.
Výsledky fotosoutěže a jednotlivé fotografie jsou
k nahlédnutí na webových stránkách školy a určitě
stojí za to se na ně podívat.

Prázdniny se záchranáři
Zážitkový program
Nevíte co podniknout s Vašimi dětmi?
Navštivte zážitkový program se záchranáři!
Pod dohledem zkušených lektorů je pro Vás
připraven zážitkový interaktivní program. Pod
vedením profesionálních lektorů - záchranářů
budete mít možnost nahlédnout do „tajů“ jejich
práce a dozvědět se a hlavně vyzkoušet řadu
zábavných a naučných aktivit. Například jak
správně hasit hasicím přístrojem, jak správně
poskytnout pomoc zraněnému, jak se orientovat a správně chovat v dopravě a řadu dalších
věcí, které Vám mohou zachránit život. Více
informací včetně fotek a registrace na program
najdete na webu svetzachranaru.cz.
Příměstský tábor se záchranáři
Nevíte co s dětmi o prázdninách? Pak je tu
příměstský tábor se záchranáři! Jedinečné
zážitkové tábory ve Světě záchranářů v Karlových Varech jsou každý den nabité zábavným,
ale i naučným programem. Děti stráví celý den
po boku hrdinů dnešní doby - hasičů, policistů
i záchranářů. Více informací o táborech, termínech a registrace na tábor najdete na webu
svetzachranaru.cz/tabor.
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Pracovala jsem hodně s romskými
dětmi, vzpomíná Milada Ridošková

P

ůl století spjata je s naším městem paní
Milada Ridošková. Rodačka ze Sušice,
která na konci května oslavila úctyhodné
devadesáté narozeniny, přišla do Karlových Varů
za manželem, rodákem z Berouna. Svůj profesní život spojila s dětmi, konkrétně se školáky.
Pětadvacet let působila v družině základní školy
ve Dvorech. „Pracovala jsem hodně s romskými
dětmi, kterých ve Dvorech bývalo hodně. Bylo to
náročné, ale dělalo mi to radost. Věnovala jsem
se nejen dětem, ale i rodičům a starala se o to,
aby své děti posílali do školy,“ vzpomíná paní
Milada. S družinou a tamními dětmi jezdila často
na tábory, do školy v přírodě. Pro svůj přístup
k práci byla oblíbená a také žádaná. „I když jsem
měla řadu nabídek, dvorské škole jsem zůstala
věrná. Milovala jsem to tam, měli jsme to blízko
do lesa.“ Vztah k profesi a místu byl tak silný,
že paní Ridošková v družině vypomáhala až do

svých 80 let.. „Svůj život jsem prožila spokojeně
a radostně, svou práci jsem měla ráda. A dodnes
se ke mně hlásí nejen bývalé kolegyně, ale také
někdejší svěřenci. Zvlášť ve Dvorech, kde řada
z nich dodnes žije. To mi vždycky udělá radost,“
vyznává se oslavenkyně. Vedle spoust dvorských
dětí vychovala také dvě vlastní, syna a dceru.
A postupně se stala milující babičkou a prababičkou čtyřem vnoučatům a pěti pravnoučatům.
Energii a pohodu po celý život čerpala v přírodě,
hlavně na chatě u Nejdku, kde ráda houbařila.
I dnes je paní Ridošková aktivní. Mysl zaměstnává při kanastě, která patří mezi její velké záliby.
Dodnes je také správcovou bytového domu, ve
kterém žije. Poslouchá Český rozhlas Karlovy Vary,
protože chce mí stále o všem přehled, a sleduje
výsledky karlovarských hokejistů. Tak přejeme
paní Miladě samé dobré zprávy, pevné zdraví
a pohodu do dalších let.

HYDEPARK
Vždyť to někdo udělá
Proč to tady někdo neposeká? Tady je tak krásné místo, proč tady není park? Proč ta lavička
vypadá tak blbě? Už jste si někdy položili podobnou otázku? Proč je role nás, tedy občanů, tak
důležitá? Protože to za nás nikdo jiný neudělá.
Participace, česky podíl občana, na činnosti veřejné správy bude pro další rozvoj města a jeho
oživení nesmírně důležitá. Vedení města by mělo
teď, více než kdy dříve, naslouchat svým občanům, věnovat větší pozornost jejich nápadům,
komunikovat s místními obyvateli, podnikateli,
a zapojit je do procesu rozhodování.
Participace znamená aktivní zapojení člověka
do veřejného života společnosti. Myšlenka
zapojení občanů do procesu například územního
plánování představuje proměnu prostředí, ve
kterém člověk žije. Občané na sebe berou určitý
podíl odpovědnosti za budoucí stav a fungování
jejich města. Nejen územní plánování je oblast,
kde se střetávají postoje a názory politiků,
úředníků a občanů. Už nebude možno dále těžit
z historické slávy Karlových Varů. Je třeba řešit
budoucnost, teď!
A na NÁS občanech záleží, aby NÁŠ názor při
procesu rozhodování o budoucnosti NAŠEHO
města nezanikl. Možnosti, jak se zapojit, je
mnoho. Choďte na veřejná projednávání, na
přednášky, na fóra. Ptejte se.
Prvním stupněm participace je informovanost.
Zde má vedení našeho města značné mezery.
A proto je důležité se ptát. Nejde jen o to, že to
jsou NAŠE peníze. Jde o osud NAŠEHO města,
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NAŠICH dětí, rodin.
Ptejme se úředníků, radních, náměstků, paní
primátorky. Nástrojů je dosti, ať už využijete
email, sociální sítě nebo osobní schůzku. Byli
jste volit? Ptejte svých volených zastupitelů.
Choďte na jednání zastupitelstva, nebo ho
sledujte online na stránkách magistrátu. Pokud
byste měli téma přímo na zastupitelstvo města,
požádejte některého ze zastupitelů o zařazení na
program jednání, a tak i o možnost vystoupení
před zastupiteli města.
Nikdo jiný to za NÁS neudělá. Budoucnost
řešíme teď.

Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Buďme v přírodě, domácího
vězení jsme si užili dost
Koronavirus změnil celý svět. Někde zasáhl více,
někde méně. Myslím, že Česko zvládlo vše velmi
dobře. Chybičky se vloudily, ale kde nejsou? Kdo
z nás může s čistým svědomím říct, že všechno
co v životě udělal poprvé se mu hned na 100%
povedlo! Proto by trocha shovívavosti nezaškodila, nemyslíte?
Sama mám jednu takovou velkou výzvu před
sebou. Před více než 30 lety jsem měla na
starosti letní tábory pro děti zaměstnanců
karlovarské nemocnice. Dětí bylo jako smetí
a všechny turnusy byly pravidelně po celé
prázdniny zaplněny.
Teď jsem byla vyzvána novým ředitelem Lázeňských lesů Karlovy Vary, abych oprášila své

dlouholeté znalosti z lesní pedagogiky a spolu
s dalšími kolegy z této organizace připravila
v šesti turnusech na letošní prázdniny PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR čistě s lesní tematikou. A tak již
několik týdnů sedím a přemýšlím…
Připravili jsme pestrý program – a podotýkám,
že nejen pro kluky, ale i pro holky. Budeme
se pohybovat nejvíc v lese, využijeme všech
možností, které nám příroda v okolí Karlových
Varů nabízí. Rádi bychom navštívili truhlářskou
dílnu a pilu a nasáli vůni čerstvě poraženého
stromu. Nebojte se, děti do ruky nedostanou
žádný nebezpečný stroj ani motorovou pilu, ale
možná si vyzkouší rybolov na krásném jezeře,
opečou buřty, projdou zajímavé stezky, zahrají
si nejrůznější hry a dozvědí se spoustu zajímavostí. Určitě se také podívají na zvěř, která je
v oborách. Po celý týden budou sbírat táborové
korunky, aby si za ně mohli nakonec „koupit“
odměnu. A pro ty nejlepší bude k dispozici
i lanový park.
A víte, proč jsem začala koronavirem? Všichni
jsme si, myslím, užili „domácího vězení“ letos
poměrně dost. Buďme proto co nejvíce venku,
v přírodě. Věřím, že si budete chtít malinko od
svých ratolestí odpočinout. A teď je ještě řada
na výše zmíněnou shovívavost. Nemusí úplně
všechno klapnout, něco může pokazit počasí
nebo další nepředvídatelné události.
Pojďme společně založit tradici lesního příměstského tábora. Těšíme se na všechny děti a věřte,
že uděláme všechno pro to, aby zažily opravdu
pěkný týden v lůně krásných lázeňských lesů.

Věra Bartůňková, zastupitelka za KSČM

LIDÉ

Dne 17.6.2020 jsme se naposledy rozloučili
s paní Edith Hudcovou, která se dožila 81 let.
Velkou část svého života prožila v Karlových
Varech. Věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.

Dcery Helena a Zdeňka
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co viděl a poznal, publikoval velké množ- ství
knih a článků, mnohokrát vystupoval v televizních
a rozhlasových pořadech.
Od poloviny sedmdesátých let se dr. Stingl plně
věnoval literatuře, stal se spisovatelem svobodného povolání. Byl, od jejich ustavení až do zániku,
členem Svazu českých a Svazu československých spisovatelů, poté členem České obce spisovatelů. Napsal 41 knih, stal se nejpřekládanějším
českým spisovatelem. Jeho knihy vyšly v 251 vydáních a 31 jazycích, v celkovém nákladu přesahujícím 16 milionů výtisků. Samozřejmě se dostal do
Síně slávy českých cestovatelů, která se nachází
v Lednici. Díky své vědecké činnosti se stal, mimo
jiné, členem odborných společností pro Ameriku
a Oceánii při UNESCO v Paříži. Spolupracoval také
s řadou různých akademických a univerzitních
institucí ve světě.
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PhDr. et. JUDr. Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 v Bílině. Pohraničí musela celá rodina
po podepsání tzv. mnichovské dohody opustit.
Ihned po osvobození, v červnu 1945, se rodiče se
synem a dcerou do pohraničí vrátili. Rodina zpočátku bydlela v domě Romania, v Zahradní ulici,
vedle hlavní pošty, později v paneláku v Rybářích.
Od 1. září 1945 studoval Miloslav na Osmiletém
státním reálném gymnáziu. Po maturitě v roce
1950 vystudoval dvě vysoké školy. Nejprve Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor cizokrajná
etnografie) a poté Právnickou fakultu téže univerzity (obor mezinárodní právo veřejné). Po druhé
promoci nastoupil na tehdejší Krajský národní
výbor v Karlových Varech, kde zodpovídal za umění
v kraji (divadlo, literatura, symfonické orchestry,
atd.) Po zřízení první karlovarské vysoké školy –
Pedagogického institutu - zde přednášel antropo-

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
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Miloslav Stingl prožil v Karlových
Varech nejkrásnější léta

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406

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

geografii. Na základě konkurzu byl na začátku 60.
let vybrán do Československé akademie věd, kde
se zabýval vědeckým výzkumem mimoevropských
etnik a kultur, jmenovitě původních obyvatel Ameriky a Oceánie.
Stingl od mladých let mnoho cestoval. Velkým vzorem pro něj byli Miloslav Zikmund a Jiří Hanzelka.
První cesty vedly do Číny a do Sovětského svazu,
pak následovala Jugoslávie. Nakonec navštívil
151 zemí na všech kontinentech a na cestách
prožil přes dvacet let. Na každou novou výpravu
se předem důkladně připravoval. Byl i perfektně
jazykově vybaven. Od svých sedmi let se začal
učit cizím jazykům a nakonec jich znal 17. O tom,

Miloslav Stingl měl po celý život ke Karlovým
Varům velmi krásný vztah. Prožil zde nejkrásnější
léta a vždy se rád do města svého mládí vracel.
Stal se pravidelným účastníkem a přednášejícím
světoznámého Mezinárodního filmového festivalu
TOURFILM Karlovy Vary. Město ocenilo jeho velmi
záslužnou činnost při dlouholeté a soustavné
propagaci Karlových Varů udělením Čestného
občanství v roce 2010, právě při zahájení tohoto
festivalu. Cestovatel, spisovatel, badatel dr. Stingl
je navždy spjat s městem, které tak miloval. 11.
května po dlouhé nemoci tento karlovarský patriot
v Praze zemřel. Čest jeho památce!

PhDr. Zdeněk Musil

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz
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KSO v červenci? Začíná série kolonádních
koncertů i předprodej nové sezóny
Kolonádní koncerty patří neodmyslitelně
k letním měsícům. Na červenec připravil Karlovarský symfonický orchestr sérii devětadvaceti koncertů, které, až na výjimky, odehraje
orchestr a komorní soubory tvořené hráči
orchestru. Všechny koncerty se uskuteční na
Tržní kolonádě.

K

SO bude variovat deset různých programů
kolonádních koncertů pro celý orchestr,
z toho dva bez dirigenta pod uměleckým vedením svého koncertního mistra Jakuba Sedláčka.
Výjimečný bude koncert 23. července, kdy zazní
Vivaldiho Čtvero ročních období s nasvícením,
kdy barvy budou charakterizovat jednotlivá roční
období. Některé z kolonádních koncertů budou na-

vazovat na prohlídky města s Pouličním divadlem
Viktora Braunreitera.
Komorní koncerty, které na kolonádě zazní, odehrají komorní soubory tvořené hráči KSO. Některé
z těchto souborů existují již řadu let, představí se
ale i nové formace, které provedou například fagotový koncert, koncert pro sólový klarinet a smyčcový kvintet, koncert pro houslový kvartet a další
skladby. Komorní soubory odehrají svá vystoupení
zdarma v rámci výzvy KSO Hraju za Vary. Komorní
soubory budou rovněž vystupovat v karlovarských
hotelích na tzv. Čajích o páté, které jsou součástí
Karlovarského kulturního léta připravovaného
Městem Karlovy Vary.
Kolonádní koncerty se v případě nepřízně počasí
ruší, změna programu je vyhrazena. Programy jednotlivých koncertů budou zveřejněny na webu KSO.

PŘEDPLATNÉ NA 186. SEZONU
V červenci začne KSO prodávat předplatné na
186. koncertní sezonu. Oproti dřívějším letům, kdy
se předprodej odehrával ve vybraných prostorách, bude letos – vzhledem k přetrvávajícícm
některým omezením - možné abonmá zakoupit od
13. července na adrese predprodej@kso.cz či na
telefonním čísle 777 744 893.
Pro nastávající sezonu nabízí KSO pět předplatitelských řad – symfonické řady s devíti koncerty
A a B, výběrovou řadu C, kterou si každý může
sám sestavit z obou symfonických řad a z nabídky mimořádných koncertů s tím, že výběr musí
obsahovat minimálně devět koncertů, a dvě nové
řady. Těmi jsou řada R s názvem Svět pohádkových
melodií – řada koncertů určená pro rodiny s dětmi
a řada S - Seznamte se, prosím, vhodná pro dospělé, ale i pro hudbyvnímavé děti, která posluchače seznámí s nejslavnějšími klasickými melodiemi.
Obě nové řady obsahují po čtyřech koncertech.
Základní cena řad A a B je od 1 272 do 2 145 Kč,
řady R a S mají dvě cenové kategorie, 590 nebo
760 Kč pro jednu osobu a 890 a 1 190 pro osoby
dvě. U řady C se cena vstupenky na jeden koncert
pohybuje od 120 do 240 Kč pro sál v Lázních III, do
sálů Grandhotelů Pupp a Ambassador Národní dům
a do Karlovarského městského divadla pak od 200
do 320 Kč. KSO jako vždy poskytuje abonentům
celou řadu slev.
Karlovarský symfonický orchestr se těší na setkání
s posluchači nejen během letních měsíců, ale
rovněž v nové sezoně v koncertních sálech a přeje
všem pěkné léto.

Šéfdirigent KSO Jan Kučera představuje novinky
Šéfdirigent Karlovarského symfonického
orchestru Jan Kučera měl s koncem letošní,
185. koncertní sezony ukončit své působení
u orchestru. Zůstává však ještě další rok.
Co vás přimělo vaše rozhodnutí změnit?
Při svém nástupu do funkce šéfdirigenta v roce
2014 jsem měl skutečně v plánu setrvat čtyři až
pět sezón, za tu dobu se dá leccos vybudovat, ale
pak už je změna ozdravná pro všechny strany.
Vzhledem ke zcela neočekávatelné situaci s pandemií, kdy jsme přišli o polovinu koncertní sezóny,
jsem se rozhodl ještě rok setrvat. Jednak nerad
odcházím od nedokončené práce a navíc budu
z této pozice moci hlasitěji hájit zájmy orchestru
v době, kdy se jedná o jeho budoucí existenci. Jsou
zde bohužel určité tendence orchestr personálně zmenšovat a už tak podfinancovaný subjekt
dále finančně osekat, což je zcela bezpředmětné
a absurdní. Pro orchestr i pro karlovarskou kulturu
by to totiž bylo likvidační a z Karlových Varů by se
stalo kulturně zcela mrtvé město. Nyní je naopak
potřeba orchestr personálně doplnit a vybudovat
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pro něj zázemí v podobě koncertního sálu, protože
provizorium v Lázních III brzy skončí. To samozřejmě není zadarmo, ale taková investice se městu
i kraji, potažmo celé české kultuře jednoznačně
vyplatí.
Jak se orchestr vypořádal s pandemií a opatřeními vlády?
Hráči museli vykonávat domácí přípravu, připravovali příspěvky na facebook a hned, jakmile
to bylo možné, rozjeli jsme se hrát pod okna na
karlovarských sídlištích. K naší velké radosti měly
tyto venkovní koncerty neuvěřitelně pozitivní
ohlasy a bylo dojemné sledovat, jak v té zvláštní
době všichni drží duchovně pospolu a až nábožně
a soustředěně poslouchají. Hudba má totiž tu sílu
pomoci nám překlenout těžké chvíle a spojit nás.
Mám pocit, že možná i díky těmto koncertům
mnoho lidí začalo chápat nezastupitelný význam
a důležitost orchestru pro město a jeho občany.
Karlovarští jakoby vzali orchestr ještě více za svůj,
což je krásné a správné, protože on opravdu jejich
je! Zvolili jsme Dvořákovu Symfonii č. 9 „Z Nového

světa“, toto všeobecně známé a nesmrtelné dílo
mělo v roce 1894 kontinentální premiéru právě
v Karlových Varech, v Poštovním dvoře. Těmito
koncerty pokračujeme v naší již několikaleté snaze
přiblížit se i posluchačům, kteří běžně na koncert
klasické hudby nepřijdou. Hrajeme na Rolavě, na
Závodišti a samozřejmě i na Mlýnské kolonádě.
Pro novou sezonu 2020/2021 KSO připravil
kromě obvyklého abonmá i dvě nové řady
koncertů. Můžete je představit?
Mají názvy „Seznamte se, prosím“ a „Svět pohádkových melodií“. Chystáme se zaměřit na nové
abonenty, zvláště pak na ty, kteří se doposud do
sálu na klasiku netroufli vydat a kterým se budeme
snažit formou komentovaných koncertů přinést
nejznámější melodie a představit jejich tvůrce.
Pohádkové melodie jsou určeny rodinám s dětmi,
kterým chceme poskytnout víkendové koncerty. To
vše a mnohem víc je připraveno pro příští sezónu
při a já všechny srdečně zvu, protože bez podpory
publika, které si hluboce vážíme a děkujeme za ni,
by naše snažení pozbylo smyslu.

KULTURA | INZERCE

Kouzlu Krušných hor jsem
definitivně propadl, říká
fotograf Martin Hruška
Výstavu autorských velkoformátových fotografií Krušných hor přichystal na
červenec v Klášteře v Teplé karlovarský fotograf Martin Hruška. „Dívám se na
krajinu hledáčkem fotoaparátu, někdy realisticky, někdy zasněně, jindy chci
fotografii vtisknout nádech výtvarna. Čím dál více se zaměřuji ve fotografování na Krušné hory, jejichž kouzlu jsem definitivně propadl a s fotoaparátem
se toulám jejich krásnou přírodou za každého počasí a v každém ročním
období,“ vyznává se ze svého vztahu ke Krušným horám na svém webu
karlovarský fotograf. A pokud hory zrovna nefotí, promítají so do jeho života
stejně, třeba v muzice, kterou skládá pro svou folkovou kapelu Pološero.
Krušné hory mu celoživotně učarovaly a jak sám říká, poslední roky už
vlastně nic jiného ani nefotí. „Fotografování je pro mne výborný prostředek
jak zachytit okamžik, který vzápětí zmizí a už se v té podobě nebude nikdy
opakovat. Kromě toho mi pomáhá uchovat si neuchopitelné zážitky z míst,
kam se třeba už se třeba nikdy nepodívám,“ dodává Martin Hruška.

Záchranná stanice
pro volně žijící živočichy
DROSERA
Bublava 686, 358 01 Kraslice

KDO

Moc se o nás neví, ale již od roku 2009 pomáháme
zraZáchranná stanice
něným zvířátkům vracet se do přírody.

DR

Bublava 68
Zajišťujeme (mimo jiné): převzetí a převoz k nám na stanici,
veterinární ošetření a následnou péči, ať jde
o dospělé
Moc
se o činás neví, ale
mláďata. A ti, kteří se již nemohou vrátit do
přírody, zůstávazraněným
zvířátkům vrace
jí nadále v naší péči.
Zajišťujeme (mimo jiné):

veterinární ošetření a násle

Můžete se na nás obrátit, třeba i jen pro radu;
jsme na
mláďata.
A ti, kteří se již n
nadále v naší péči.
telefonní číslech:

Můžete se na nás obrátit, tře

Tomáš - 606 84 05 00 * Vilda -číslech
604 :79 43 22

Tomáš - 606 84 05 00 *

Správa
nemovitostí
Jednoduše
A online?
Všechny informace máte
kdykoliv po ruce, maximální
přehled, minimum papírování.

www.sprava85.cz

85,za byt a mesíc
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TADY VARY.

Přehlídka nabídne 16 filmových titulů
Milovníci filmu, kteří se letos chystali do
Karlových Varů, rozhodně nepřijdou o zajímavou
podívanou. Ve dnech 3. až 11. července bude
v bezmála stovce českých kin promítnuto na
16 filmů v rámci unikátní přehlídky s názvem
Tady Vary. Akce, kterou připravil organizační
tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary, se koná za podpory Ministerstva kultury
ČR, Karlovarského kraje, města Karlovy Vary
a dalších partnerů festivalu.
„Protože v letošním roce s ohledem na situaci
nemohou diváci na festival do Karlových Varů,
rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část
festivalu za nimi. Je to takové naše poděkování
návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům,
kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou
festivalovou atmosféru. Těší nás obrovský zájem
kinařů, k přehlídce Tady Vary ve vašem kině
se připojila téměř stovka kin, což je ohromné.

Věřím, že se nám společně podaří nabídnout
divákům nejen skvělé filmy, ale i kousek tradiční
festivalové nálady,“ uvedl Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary.
Přehlídka Tady Vary nabídne 16 filmových titulů,
uváděných jednotně ve dvou představeních
denně ve všech zúčastněných kinech, s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy
proběhnou pouze večerní projekce. Představení
budou koncipována ve festivalovém duchu
a budou doplněna odbornými úvody přenášenými do sálu on-line. Do vybraných míst se pak
chystají také osobní delegace. Přehled všech kin
a podrobné informace o jednotlivých snímcích
nebo doprovodných akcích jsou k dispozici na
webových stránkách festivalu. Vstupenky na
jednotlivá představení bude možné zakoupit
přímo v kinech.

Hvězdy
stříbrného
plátna
připomenou
v muzeu

J

iž několik posledních let byla červencová
výstava v karlovarském muzeu zaměřena
nějakým způsobem na film, neboť v té době
se ve městě odehrával mezinárodní filmový festival. Ten sice příznivci filmu musí letos ze známých
důvodů oželet, výstavu s filmy související však
navštívit mohou.
Výstava Hvězdy stříbrného plátna nese podtitul
„Sláva – úspěchy – skandály – pády nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“.
Připomene slavné filmy prvorepublikové a protektorátní éry, která bývá často nazývána zlatým
věkem české kinematografie. A především pak
tehdejší největší filmové hvězdy a jejich osudy.
Není mnoho Čechů, kteří zažili tak rychlý vzestup
a vzápětí tak hluboký pád jako někteří prvorepublikoví a protektorátní herci a herečky.
Návštěvníci si prohlédnou také hereckou šatnu,
památky osobní povahy vztahující se k hereckým
osobnostem, např. Nataše Gollové, Věře Ferbasové,
Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému, Zitě Kabátové a dalším, reprinty filmových
plakátů a originály dobových karikatur, dobové
oděvy a doplňky „V čem se chodívalo do kina a do
divadla“, fotografie, časopisy a knihy. Nebude
chybět čtenářský koutek.
Vstupné do muzea na všechny expozice je nulové.
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Chcete se důstojně rozloučit
s Vaším zvířecím přítelem ?
Mít na něj památku?

DOSTUPNÁ
KLIMATIZACE
PRO
KAŽDÉHO
ZVÍŘECÍ KREMATORIUM CHODOV
U KARLOVÝCH VARŮ

Allterma v.o.s.
Karlovy Vary
T: 603 436 915
www.allterma.cz

Budeme Vám oporou v nelehké situaci
Horní ulice 1231, Chodov u Karlových Varů
FB: PET HEAVEN zvířecí krematorium Chodov
info@pet-heaven.cz | www.pet-heaven.cz

volejte NONSTOP +420 704 702 072

AIR CONDITIONING
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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
7. 7.
19.30 Zdeněk Podskalský: Liga proti nevěře
Agentura NordProduction
Komedie s detektivní zápletkou o manželské nevěře a mnohém
dalším. Žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel
je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se
vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili
se všichni náhodou?
Hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Nová Arichteva, Michaela Kuklová,
Petr Mácha
Režie: Biser A. Arichtev
8. 7.
10.00 Prohlídka Karlovarského divadla
Karlovarské městské divadlo
Rádi byste věděli, jak to v karlovarském divadle vypadá? Zajímá
vás architektura a historie nejkrásnějšího divadla v Čechách?
Připravili jsme pro vás několik komentovaných prohlídek. Dozvíte
se nové informace a zajímavosti z historie města a poznáte
nečekané souvislosti.
Během sezóny lze prohlídky uskutečnit po individuální dohodě
(minimálně měsíc před datem prohlídky) pro skupiny minimálně
deseti osob. Cena vstupenky: zdarma.
9. 7.
19.30 Jan Slabák & Moravanka - koncert
Legendární, virtuosní dechová kapela natočila své první rozhlasové snímky v prosinci roku 1971 a v únoru 1972 je Československý rozhlas odvysílal – má tedy za sebou téměř padesát let
úspěšné činnosti. Od prvních rozhlasových snímků a zejména
převratného televizního pořadu Vy neznáte Moravanku? zahájilo
toto progresivní dechové těleso renesanci dechové lidové muziky
nejen v Československu, ale i v zahraničí.
Účinkují: Jan Slabák, Ivana Slabáková, Daniela Magálová,
Břetislav Osička, Fero Miko, Zbyněk Bílek, Jan Hlaváček, Pavel
Pálenský, Josef Kolář, Stanislav Pavlíček, Marian Juriga, Jiří
Vydra, Pavel Vydra, Miroslav Lukeš, Milan Řihák
Kapelník: Jan Slabák
12. 7.
15.00 Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Docela velké divadlo Litvínov
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny
s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích a zvířecích přátel, s písničkami Jana Turka a v choreografii Lenky Lavičkové.
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Lukáš
Masár, Petr Erlitz, Markéta Velánová, Michal Žižka, Jana Galinová,
Jindřich Lenc
Režie: Jurij Galin
15. 7.
10.00 Prohlídka Karlovarského divadla
Karlovarské městské divadlo
Rádi byste věděli, jak to v karlovarském divadle vypadá? Zajímá
vás architektura a historie nejkrásnějšího divadla v Čechách?
Připravili jsme pro vás několik komentovaných prohlídek. Dozvíte
se nové informace a zajímavosti z historie města a poznáte
nečekané souvislosti. Během sezony lze prohlídky uskutečnit po
individuální dohodě (minimálně měsíc před datem prohlídky) pro
skupiny minimálně deseti osob. Cena vstupenky: zdarma.
28. 7.
19.30 Michaela Dolinová, Veronika Žilková:
V roušce Evině
Agentura MD
Komediální stand-up Veroniky Žilkové a Michaely Dolinové.
Nahlédneme pod roušku jejich kariéry i soukromí. Prozradíme,
jak vypadá rouškový stav v Izraeli. Jak vyjít s bulvárem a žárlivou
kolegyní a jaké roušky jsou teď IN?
Hrají: Veronika Žilková, Míša Dolinová

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

9. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
17.00
15.00
17.00
21.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Jazz na kolonádě
Jazz na kolonádě
Jazz na kolonádě
Komorní koncert
Komorní koncert
Komorní koncert
Kolonádní koncert KSO
Kolonádní koncert KSO
Kolonádní koncert KSO
Kolonádní koncert KSO
Komorní koncert
Komorní koncert
Komorní koncert
A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
Kolonádní koncert KSO
Kolonádní koncert KSO
Kolonádní koncert KSO
Komorní koncert
Cimbálová muzika
Cimbálová muzika
Opera a opereta na kolonádě
Opera a opereta na kolonádě

V případě nepřízně počasí se koncerty ruší. Změna programu
vyhrazena.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

19.30 Bourák
19.30 3Bobule
19.30 3Bobule
19.30 Bourák
14.30 Ledová sezona: Ztracený poklad
17.00 V síti (15+)
19.30 3Bobule
19.30 3Bobule
19.30 V síti (15+)
20.00 Festival Party: Kobra Party Band Universal
19.30 3Bobule
19.30 Bourák
14.30 Ledová sezona: Ztracený poklad
17.00 Meky
19.30 3Bobule
14.30 Ledová sezona: Ztracený poklad
17.00 Psí láska
19.30 Joker (tit.)
19.30 3Bobule
19.30 Meky
19.30 Volání divočiny
19.30 Parazit (čb.)
19.30 Jít krást koně
14.30 Frčíme
17.00 V síti (15+)
19.30 3Bobule
14.30 Ledová sezona: Ztracený poklad
17.00 Můj otec A. Kratochvíl
19.30 Bourák
19.30 Joker (tit.)
19.30 Než skončí léto
19.30 Na krev
19.30 Havel
19.30 Havel
14.30 Ledová sezona: Ztracený poklad
17.00 a 19.30 Havel
14.30 Vzhůru za sny
17.00 Havel
19.30 3Bobule
19.30 Mulan
19.30 Havel
19.30 3Bobule
19.30 K2 Vlastní cestou
19.30 Havel

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
KOLONÁDNÍ KONCERTY
Všechny koncerty se konají na Tržní kolonádě
1. 7.
17.00 Komorní koncert
2. 7.
15.00 Komorní koncert
4. 7.
17.00 Kolonádní koncert KSO
5. 7.
15.00 Kolonádní koncert KSO
6. 7.
17.00 Komorní koncert
7. 7.
15.00 Komorní koncert
8. 7.
17.00 Kolonádní koncert KSO
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GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
do 31. 7. Jan Mrázek – Od jihočeských rybníků k mořskému pobřeží
Výstava obrazů jihočeského rodáka, který od roku 1966 do roku

2010 žil v Karlových Varech. Od roku 2010 žije v Praze. Malování
se začal věnovat jako autodidakt po skončení základní vojenské
služby. V r. 1974/75 absolvoval kurs kresby a malby u karlovarského akad. malíře Milana Krause.
Do rodných Jižních Čech se vždy rád vracel a od roku 2004 tam
chalupaří. Krajina Jižních Čech, pošumavských strání, rybníků
a řeka Otava nabízí motivy k jeho malbě. Stejně jako mořské
pobřeží. Zátiší ovoce a květin doplňují ukázku jeho tvorby. Věnuje
se olejomalbě.

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
do 30. 8. 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. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR
a Statutární město Karlovy Vary. Vstup volný.
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
13. - 17. 7.
9.00 až 16.00
Výtvarné léto v galerii
17. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté děti
seznámí děti s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami, ke kterým je budou inspirovat právě probíhající výstavy.
Kursovné včetně obědů 1.800 Kč, nutná včasná rezervace.

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 - NE 10.00 až 17.00
Dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844
nebo na vargova@galeriekvary.cz
MIMOŘÁDNÁ OTEVÍRACÍ DOBA
červenec - v případě realizace opravy teras Becherovy vily
proběhne kompletní uzavírka objektu (upřesnění na www.
becherovavila.cz)
VÝSTAVY
otevření 2. 7.
Objevené tajemství – Grafická tvorba
Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna
Bez vernisáže, vstup volný
Výstava Walthera Klemma (1883–1957) a Carla Thiemanna
(1881–1966), karlovarských rodáků, kteří sice Karlovy Vary záhy
opustili, ale do lázeňského města se stále rádi vraceli. Zářivé
barevné dřevořezy z let 1905 – 1916 oslní secesní stylizací a náladovou symbolikou v motivech krajin, květin i zobrazení zvířat.
(potrvá do 6. 9. 2020)
HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
5. 7.
10.00 až 12.00 a 14.00 až 16.00 Malba káčou
Při výtvarné dílně účastníci recyklací starých CD vytvoří tradiční
káči. Následně pomocí rotace a tekutých barev vzniknou zajímavé
barevné kompozice na papíře. Finančně podpořilo Statutární
město Karlovy Vary. Vstupné na osobu 20 Kč, nutná rezervace.
14. 7.

10.00 až 12.00 a 14.00 až 16.00

Ruční

KULTURNÍ SERVIS
výroba papíru
Zážitkový program pro dospělé i děti zaměřený na recyklaci
starého papíru. Ručně vyrobený nový papír lze dozdobit různými
technikami. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
Vstupné na osobu 20 Kč, nutná rezervace.

a vytvoř si z nich vlastní scénář, komiks nebo krátkou animaci.
Ve spolupráci s Animované příběhy. Otevřený animační workshop
pro děti od 6 let.

14. 7. až 6. 9. (ÚT - NE) 10.00 až 17.00 Kreativní zážitková prohlídka – Grafická dílna
Interaktivní výtvarné činnosti vás samostatně provedou probíhající
výstavou grafických děl a seznámí s různými technikami tradiční
grafické tvorby nejen děti, ale i dospělé. Vstup volný.

MUZEUM KARLOVY VARY

28. 7.
10.00 až 12.00 a 14.00 až 16.00 Grafická dílna
a tisk
Výtvarně-naučný program inspirovaný probíhající výstavou
představí různé tradiční grafické techniky a možnosti následného
tisku. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary. Vstupné
na osobu 20 Kč, nutná rezervace.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno: ÚT - NE 11.00 až 18.00
8 . 7.
17.00 Vernisáž výstavy: Karlovarští výtvarníci
(potrvá do 22.7. 2020)
11. 7.
14.00 Vytvoř si svůj vlastní lázeňský pohárek
Workshop pro děti. Počet účastníků je omezen. K účasti je nutné
se přihlásit předem přímo v galerii nebo telefonicky na 353 223
641 nebo 776 070 555.
11. 7.
14.00 Malujeme venku
Workshop pro děti.
1. - 6. 7. a 23. - 31. 7. Prodejní výstava uměleckých děl
českých výtvarníků

GALERIE SUPERMARKET wc
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
VÝSTAVA
od 4. 7. Dizajniště
Design je zábava! Jednoduchá, hravá i dravá. Prozkoumejte naše
designové hřiště, na kterém vás provedeme cestou od designového nápadu až k jeho realizaci. Zažijete přitom spoustu tvůrčího
dobrodužství. Pro všechny hravé tvory od pěti do nekonečna let.
4. - 10. 7. Fake Film Fest aneb Pojďte se potkat
I když se letos Filmáč nekoná, galerie žije!
po celou dobu Mapa kořenů
Odkud přišli, kde se vzali Karlovaráci? Přijďte zaznamenat stopu
svého rodu a rodiny do symbolické mapy kořenů vašich předků...
4. 6.
16.00 až 17.00 Vernisáž výstavy: Pohybové
cirkusiště
Cirkusová rozcvička pro dětské návštěvníky galerie.
4. 6.
17.00 Impropluskontra no. 5
Neopakovatelná tanečně-hudební performance Markéty Kuttnerové a Tomáše Nováka, vždy premiéra a derniéra zároveň.
7. 7.
18.00 Samý kecy - literární festival
Putovní festival autorskýho čtení poprvé na ulici. Hezky pěkně
odprezentované texty představí třeba ostřílení literáti Tomáš Míka
a Vojta Vacek. Ve spolupráci s festivalem Kurfest uvádí Teodor
Kravál.
8. 7.
Pouliční divočina se Vzbuďme Vary
15.00
Koťátko zkázy: Koťátko zkázy performance
17.00
Koťátko zkázy: 101 věcí performance
Od pohybových performance Heleny a Jakuba Urbanových
můžete čekat humor, kterému se práší od úst, sebeironii, párovou
akrobacii, ležérní pantomimu a mnohem víc.
20.00
Debbi Love koncert
Bio Masha a Luděk Kazda a jejich geniální bigbeat/ electro/
hiphop/ noise vzpírající se jakýmkoliv módním vlivům. Pohyb léčí,
rytmus pomáhá.
10. 7.
13.00 až 18.00 Tvoříme: Animované příběhy
Odpolední workshop. Probádej příběhy z různých koutů světa

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno út-ne 10-18, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
2. 7. - 31. 8.
Hvězdy stříberného plátna
(bez vernisáže)
Výstava s podtitulem „Sláva – úspěchy – skandály – pády nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“ připomene
slavné filmy prvorepublikové a protektorátní éry, která bývá často
nazývána zlatým věkem české kinematografie. A především pak
tehdejší největší filmové hvězdy a jejich osudy. Návštěvníci budou
moci rovněž obdivovat řadu dobových artefaktů.
23. 7. - 31. 8.
Stanislav Wieser: 8 fotografií
k 80. narozeninám Stanislava Wiesera
(vernisáž 22. 7. 17.00)
Výstava je pořádaná u příležitosti 80. narozenin dlouholetého
spolupracovníka Muzea Karlovy Vary ing. Stanislava Wiesera.
V osmi obrazech a jejich příbězích představuje fotografa, ochránce přírody, turistu a především milovníka rozmanitých krajin
Karlovarska, které dokumentuje už 55 let. Začínal v Podkrkonoší
fotografovat deskovým a filmovým aprátem na formát snímků
9x6 cm. Od svých 15 let fotografoval na kinofilm – až do té doby
sahá ohlédnutí na prvním z osmi vystavovaných snímků - a nyní
zaznamenává své pohledy na miniaturních čipech digitálních
přístrojů.
Výstava začne bez vernisáže.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla,
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby,
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu
od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně
významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr
expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků –
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí,
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet
vlastníma rukama.
Vstup 0 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047,
email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve středu 9.00
– 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353
224 433, www.kvmuz.cz.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary,
email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
I. P. Pavlova 7, Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221
365/27, www.mestskaknihovnakv.cz
PO, ÚT, ČT, PÁ
9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
ST
9.00 až 12.00 a 12.30 až 14.00
SO
zavřeno
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 až 17.00
ST
12.00 až 15.00
PÁ
12.00 až 16.00
POBOČKY Městské knihovny Karlovy Vary:
Čankovská, U Koupaliště 874/18, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 346
Stará Role, Truhlářská 19, (v areálu ZŠ, 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 KV mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
ST
zavřeno
PÁ
12.00 až 16.00
UPOZORNĚNÍ
Po dobu čerpání dovolené budou uzavřeny pobočky v těchto
termínech:
I. P. Pavlova 7, Půjčovna 3. 7. až 7. 7.
Čítárna 27. 7. až 7. 8.
Dětské odd.
3. 7. až 14. 7.
Čankovská 20. 7. až 31. 8.
Drahovice 27. 7. až 7. 8.
Růžový Vrch
7. 7. až 10. 7. a 3. 8. až 14. 8.
Stará Role 10. 8. až 21. 8.
Tuhnice 7. 7. až 10. 7. a 17. 8. až 28. 8.
Vyhlídka 7. 7. až 17. 7.

CHILLI CHILLI BAR & GRILL
Sokolovská 114, tel. 773613875, chillichillibar.cz
25. 6.
19.30 Blue Condition
První koncert v tomto roce na zahrádce ve Dvoře. Loňský koncert
karlovarské bluesové kapely byl velmi dobrý , tak ho letos zopakujeme. Chilli a blues totiž k sobě neodmyslitelně patří.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin,
organizuje KVCity Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová,
tel. 774 434 525.
26. 6. a 17. 7.

9.00 Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 7.
11. 7.
12. 7.
18. 7.
25. 7.

Povodím řeky Nežárky – Jindřichův Hradec
(týden)
Krušné hory: Přes vrchoviště
z Abertam do Perninku
Z Lubence přes rozhlednu Vochlice a Mlýnce
do Vroutku
Z Března kolem Nechranické přehrady do Žatce
Podkrušnohoří: Bořeň a Hněvín

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.

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
Lekce o letních prázdninách vždy na objednání.
PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30
Jemná jóga i pro začátečnice.

Jóga pro ženy

ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga
Pravidelné opakovací lekce.
1. 7.
18.00 Žena Blažená
Začátek cyklu.
18. a 19. 7.
Hormonální jóga pro ženy
Víkendový seminář.
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Světový pohár v triatlonu
se přesouvá na září

K

arlovy Vary se opět mohou těšit na největší
triatlonové hvězdy. Ty ovšem nezavítají
do lázeňského centra k závodu světového
poháru o posledním prázdninovém víkendu, jak
bylo původně plánováno, ale až o dva týdny později.
City Triathlon Karlovy Vary se uskuteční v novém
termínu 11. až 13. září, a to na žádost Mezinárodní
triatlonové unie (ITU), která kvůli aktuální epidemiologické situaci ve světě připravuje zcela novou
termínovou listinu svých závodů.
Pro český triatlon se jedná o vrchol domácí sezony,
pro Mezinárodní triatlonovou unii zase o jeden
z nejlépe hodnocených závodů, jaký má ve svém
kalendáři. Nádherné prostředí lázeňského centra,
skvělé organizační zajištění a výborná atmosféra
kolem trati dělají z karlovarského závodu jeden
z nejkrásnějších triatlonových podniků na světě.

Přesto se tentokrát museli pořadatelé vzdát původního termínu. Celosvětová epidemie onemocnění
COVID-19 totiž zapříčinila, že ITU přerušila všechny
své aktivity minimálně do konce června. Od
začátku roku se uskutečnil pouze jeden závod ITU
Světového poháru, seriál mistrovství světa (WTS) se
nerozběhl vůbec a odloženo bylo také mistrovství
Evropy v olympijském triatlonu.

Silná startovní listina
V původním termínu karlovarského závodu by se
nově mělo uskutečnit mistrovství Evropy v olympijském triatlonu v estonském Tartu. O víkendu 5. a 6.
září je pak na programu velmi prestižní závod mistrovství světa v Hamburku. „Věříme, že díky tomu
můžeme mít velmi silnou startovní listinu – triatlonisté budou mít velký hlad po závodech a start

v Karlových Varech pro ně bude představovat jen
krátký transfer z Hamburku a především překročení
jediných hranic,“ říká Vladimír Malý, ředitel závodu,
který se neobává ani zhoršeného počasí v pozdějším termínu. „Jedná se o jeden z posledních
víkendů, kdy podle statistik bývá opravdu hezké
počasí, takže strach ze zimy nemáme.“
Stejně jako v minulých letech se bude v Karlových
Varech závodit o prize money ve výši 60 000 dolarů, které si mezi sebe rozdělí rovným dílem muži
a ženy. Otázkou ovšem zůstává, zda závodníci budou moci kromě odměn získat také body do olympijské kvalifikace, která je v tuto chvíli zastavena
a její další průběh je velmi nejasný. „Mezinárodní
triatlonová unie rozhodla, že dokud nebude mít celý
svět férové podmínky, tak se body do kvalifikačních
žebříčků nebudou počítat,“ vysvětluje reprezentační trenér Lukáš Vrobel.

Po závodech město
ozáří Festival světla
Hlavním bodem nabitého závodního víkendu bude
nedělní start Světového poháru, na stejných tratích
vedoucích nejkrásnějšími místy Karlových Varů se
ale bude závodit už o den dřív při Českém poháru
v olympijském a sprint triatlonu. Ten je otevřen
rekreačním i výkonnostním triatlonistům, na které
čeká 700 m plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu.
Součástí víkendového programu budou i oblíbený
Baby Duathlon pro nejmenší děti od 2 let a Český
pohár žáků.
City Triathlon Karlovy Vary se navíc letos propojí
s oblíbeným Festivalem světla, při kterém se
ikonické budovy lázeňského centra rozzáří díky
laserovým projekcím. Spojení oblíbené kulturní
akce s prestižní mezinárodní sportovní událostí dělá
z víkendu 11.-13. září nejnabitější i nejzábavnější
víkend letní karlovarské sezony.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Hipodrom Holoubek Vás srdečně zve dne 5. 7. 2020 na dostihový den, který se bude
konat poprvé za účasti diváků. Začátek je ve 13,30 hod na závodišti v Karlových
Varech – Dvorech. Těšíme se na vaši návštěvu.
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