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zakázka č. 2016088

Šemnice, Pulovice

Chalupa 3+1
cena: 1.950.000,-Kč

zakázka č. 2016086

Drahovice, Lidická 

Byt 2+1
cena: 2.470.000,-Kč

zakázka č. 2016089

Doubí, Svatošská

Zahrádka
cena: 359.000,-Kč

Řadový RD 4+kk 
cena: 4.330.000,-Kč

zakázka č. 2016079

Olšová Vrata, Hornická
zakázka č. 2016075

Dvory, V lučinách

Stavební pozemek
cena: 735,-Kč/m²

Chalupa 6+2
cena: 2.690.000,-Kč

zakázka č. 2016080

Karlovy Vary, Tyršova

Rodinná vila 5+1
cena: 3.900.000,-Kč

zakázka č. 2016064

Abertamy

Rodinný dům 5+1
cena: 2.750.000,-Kč

zakázka č. 2016091

Nové Sedlo

Podnikání/Bydlení 
cena: 1.700.000,-Kč

zakázka č. 2016090

Jáchymov

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Mirka Čiháková

Vhodná k rekreaci i celoročnímu užívání, 
10 minut autem od K. Varů. Garáž
v domě. Výhled do zeleně, sklep ve 

svahu, skleník, ovocné stromy.
UP 126 m², pozemek 950 m².

zakázka č. 2016092

Tuhnice, Šumavská

Byt 5+1
cena: 3.480.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Mezonetový byt pro náročné, 
vybudovaný v r. 1998. Plastová okna, 

plovoucí laminátové podlahy, dvě 
koupelny. Vestavěné skříně a šatny.  

UP 120 m². PENB: D 

Velmi kvalitně rekonstruovaný byt, 
možná úprava na 3+kk. O patro níže 

další místnost (garsonka s WC) 
vhodná k propojení s bytem. Vlastní 

parkování. UP 79 m². PENB: G

Zděná rekreační chata se sklepem 
na vlastním pozemku. Vzrostlé ovocné 
stromy. V ceně starší vybavení, prostor 

pro spaní v podkroví. UP 20 m², 
pozemek 394 m².

Dvougenerační RD po kompl.rekon-
strukci, polosamota kousek od 
sjezdovky. Krb, zimní zahrada, 

udržovaný pozemek, sam. garáž. UP  
250 m², pozemek 1.628 m². PENB: G

Okouzlující dům se zahradou, 
výborný stav, vhodný k trvalému 

bydlení i k rekreaci. Většina vybavení 
v ceně. Klidná ulice. UP 200 m², 

pozemek 580 m². PENB: G

Admin. objekt s prodejnou z r.2004, 
vhodný i k bydlení (vel.4-5+1), výborný 
stav. Kompl. inž. sítě. 10 min. do KV. 

UP 150 m² + sklad/garáž 70m². 
Pozemek 210 m². PENB : C

Byt ve zděném zrekonstruovaném 
domě, celé 1. patro, po rekonstrukci,  
možnost koupě i 1+1 v přízemí, jen 

jeden soused, vlastní parkoviště. UP 
93,83 m². PENB : D

 Zděný řadový dům, s garáží 
a zahradou, kolaudovaný r. 2003. 
Vilová čtvrť, klidná ulice. Vynikající 

stav, dřevěné podlahy. UP 140 m², 
pozemek 358 m². PENB: C

Pozemek v soukromí, pouhých
10 minut od centra KV. Původní 
rozlehlá zahrada, vhodná též pro 

výstavbu více domů. Sítě na hranici 
pozemku. Plocha: 4.293 m².

Usedlost i k trvalému bydlení. Samota 
obklopená přírodou, 15min. od K.V. 
Chalupa, stodola s garáží, vejminek, 
sklep ve stráni. UP 240 m², pozemek 

3.239 m².

Dobová vila z roku 1925. Dům k 
rekonstrukci s řadou dochovaných 
původních prvků (kachlová kamna, 

dveře, schodiště). Dvougaráž. 
UP 155 m², pozemek 533 m². PENB: G

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Byt 3+1
cena: 2.150.000,-Kč

zakázka č. 2016085

Drahovice, Stará Kysibelská

SL
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Rodinný dům 7+2
cena: 2.650.000,-Kč
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zakázka č. 2016087

Dlouhá Lomnice
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 7/2016 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY   
je Stanislav Šťastný, který se ve voločasovém areá-
lu Rolava stará o zeleň.

05 OCENĚNÍ PRO ŽÁKY I PEDAGOGY
Pamětní listy dostali na konci školního roku za stu-
dijní výsledky a vzornou reprezentaci školy nejlepší 
školáci i učitelé.  

08 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 
Celosvětová premiéra filmu Anthropoid zahájí 
51. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Kar-
lových Varech.

12 STAVBA ROKU
V soutěži Stavba roku Karlovarského kraje bodoval 
návrh lávky přes Horní nádraží, rekonstrukce kos-
tela Petra a Pavla, Centralizace nemocnice v Karlo-
vých Varech či Centrum zdraví a bezpečí.

16 AKCE PRO SENIORY
Městské zařízení sociálních služeb připravuje pro 
seniory řadu kulturních a vzdělávacích akcí k navo-
zení a udržení dobré psychické kondice. 

18 FESTIVAL UMĚLECKÉHO SKLA
16. Festival uměleckého skla, který se uskuteč-
ní v prostorách karlovarské Vřídelní kolonády od 
2. července do 31. srpna 2016. 

26 1/2 MARATON OVLÁDLI KEŃANÉ 
Nejmladší ze závodů RunCzech běžecké ligy ovlá-
dl favorizovaný Abraham Akopesha, ženám vládla 
v novém nejrychlejším čase závodu členka RunC-
zech Racing Teamu Joyceline Jepkosgei. 

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 118 111
fax.:  353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

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

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů, Příjem písemností
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. 

Občanské průkazy:
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.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.
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• STALO SE / STANE SE

STUDENTSKÝ PARLAMENT
Svou pátou sezónu zakončil Studentský parlament. 
Jeho členy jsou zástupci 12 karlovarských základ-
ních a středních škol, kteří se každé dva měsíce se-
tkávají se zástupci města a diskutují s nimi o svém 
pohledu na problémy a rozvoj města. V tomto 
školním roce proběhla také tři tematická jednání, 
při kterých na dotazy školáků odpovídali zástupci 
městské policie, dopravního podniku a Nemocnice 
Karlovy Vary. Jako poděkování za aktivitu v rámci 
Studentského parlamentu obdrželi jeho účastníci 
vstupenky na společný koncert Anety Langerové 
s Karlovarským symfonickým orchestrem.

KOSTEL V RYBÁŘÍCH ZDOBÍ NOVÉ HODINY
Pseudorománský farní kostel Povýšení sv. Kříže 
v Rybářích se dočkal zbrusu nových hodin. Svato-
stánek byl postaven v letech 1904 – 1906 staviteli 
Norbertem a Aloisem Sichertovými z Rybář.

OCENĚNÍ PRO DOBROVOLNICI
Hermína Kaňková obdržela od náměstka Michala 
Riška pamětní medaili, kterou vydalo město Karlovy 
Vary k příležitosti 700 let narození Karla IV. za dlou-
holetou záslužnou práci, kterou vykonává v rámci 
Červeného kříže pro dárce krve.

PÍSKOVÉ SOCHY
V lázeňském centru města vyroste další pískový 
monument. Sochař Tomáš Bosambo, který v květnu 
vytvořil na Mlýnské kolonádě sochu Karla IV. v nad-
životní velikosti, tentokrát na Tržišti ztvární jednu 
z typických karlovarských dominant, Zámeckou věž 
s částí Tržní kolonády. Stejně jako v případě pískové 
sochy zakladatele města, bude i věž s kolonádou 
z písku vznikat přímo na místě, a to v polovině čer-
vence. Na bezmála dva a půl metru vysokou sochu 
s průměrem 2,4 metry spotřebuje sochař zhruba 18 
tun písku. 

PARKOVIŠTĚ U GALERIE
Obyvatelé i návštěvníci města mohou opět využívat 
parkoviště na Goethově stezce (u Galerie umění). 
Několikaměsíční uzavření parkoviště si vyžádal 
stav přilehlého skalního masivu. V červnu byl svah 
nad parkovací plochou zajištěn tak, aby mohlo být 
parkoviště využíváno již při startu letních prázdnin 
a zahájení filmového festivalu. Plocha pojme až 45 
osobních vozidel, provozovatelem parkovacího au-
tomatu je Dopravní podnik Karlovy Vary. 

POHÁDKOVÝ LES 
V sobotu 28. května se meandr Ohře proměnil v Po-
hádkový les. Akci městské knihovny si užily čtyři 
tisícovky návštěvníků, přes 800 dětí se zapojilo do 
soutěží. Další setkání s pohádkovými bytostmi při-
pravuje knihovna na 17. září, kdy se na meandru 
uskuteční Honba za pokladem Karla IV. 

KARNEVAL
Letošní Mattoni Karlovarský karneval s podtitulem 
Karneval králů bavil celé město. Noční plavbu Teplou 
zažilo na 650 vodáků, stovky lidí si užily premiérový 
karnevalový bál a do nedělního karnevalového průvodu 
se zapojilo přes 500 lidí. Další tisíce nadšených diváků 
sledovaly průvod masek po celé jeho trase městem.
 

ŠEK PRO SLUNÍČKO  
Peníze za sběr textilu pomohly dětem v nouzi. Měs-
to se pravidelně zříká výnosu z pronájmu stanovišť 
pro kontejnery na použitý textil společnosti Koutecký 
ve prospěch zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Vedoucí zařízení SOS Sluníčko Karlovy Vary 
Dominika Lamperová v květnu převzala šek na 46 
350 korun.

BĚŽCI STAROVALI OD VŘÍDLA
Na více než dva tisíce kilometrů dlouhou štafetu 
z polské Vratislavi do španělského San Sebastianu 
– obě města jsou letošními Evropskými hlavními 
městy kultury – se vydala skupina běžců vedená 
Ottmarem Weigelem, matadorem mezinárodních 
dálkových běhů. Na etapu z Karlových Varů do Ně-
mecka vystartovali běžci 18. května přímo od no-
vého Vřídla. 
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• TÉMA MĚSÍCE

Chceme čisté město

Stalo se už  tradicí, že se na konci školního roku do-
čkají ocenění ve formě pamětních listů za studijní 
výsledky a vzornou reprezentaci školy nejpilnější žáci 
i nejúspěšnější pedagogové. 

Nejlepší žáci a učitelé:
Základní škola 1. máje 
pedagog  Mgr. Petra Svobodová
1. stupeň  Jiří Nedvěd 
2. stupeň  Tibor Staněk
Základní škola Jana Amose Komenského
pedagog  Jitka Rentková
1. stupeň  Alexandra Porojan
2. stupeň  Tereza Nováková
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25
pedagog  Mgr. Bohumír Sobota
1. stupeň   Matěj Kosina

2. stupeň   Krista Lednová
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11
pedagog  Marie Janoušková
1. stupeň  Štěpánka Dušková
2. stupeň   Jakub Kašpar
Základní škola jazyků Karlovy Vary 
pedagog  Mgr. Pavla Siřínková
1. stupeň  Viola Balíková
2. stupeň   Viktorie Grundlerová
Základní škola Dukelských hrdinů
pedagog  PaedDr. Vladislav Beránek
1. stupeň  Amy Romano 
2. stupeň  Nikola Homolová
Základní škola pro žáky se specifickými porucha-
mi učení
pedagog  Lenka Pechmanová
žák  Ivan Bílý
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19
pedagog  Mgr. Karel Fiala
1. stupeň  Hana Burešová
2. stupeň  Klára Toračová
Základní škola a základní umělecká škola, Šme-
ralova
pedagog za ZŠ   Emil Mika
pedagog za ZUŠ  Vladimír Hrebeňák
1. stupeň   Jan Matocha
2. stupeň  Richard Kokštein
 Danny Takieddin (ZUŠ)
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
pedagog  Mgr. Hana Kulíšková
1. stupeň  Klára Čáslavská
2. stupeň   Barbora Bůžková
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7

pedagog  Hana Komárková
2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 
pedagog   Irena Hynštová

Nejlepší ředitel Mgr. Jiří Kopárek
Zvláštní ocenění komise ŠVD PaedDr. Jiří Holeček

Dokumentační soutěž Chceme čisté město má své 
vítěze. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné ve-
řejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat 
a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž, která byla sou-
částí ekologické kampaně Den Země, byla vypsána 
pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, 

střední školy a nepodnikající právnické osoby).
Do hodnocení bylo zahrnuto 10 prezentací, jejichž 
autoři naplnili předem stanovené podmínky, kate-
gorie mateřských škol zůstala v 7. ročníku soutěže 
neobsazena.  
Vítězové jednotlivých kategorií získali finanční dar ve 

výši 10 tisíc korun. Hodnotící komise pak zvláštní 
prémií 10 tisíc korun ocenila tým ZŠ Konečná za ná-
pad s praporky na psí exkrementy. Školáci vyrobili 
papírové vlaječky, kterými na trávníku v blízkosti své 
školy označili všechny „psí hromádky“, aby ukázali, 
jak neodpovědně a bez ohledu k ostatním se chovají 
majitelé psů. Výsledek vidíte na jedné z fotografií.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Kategorie základní školy
ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary (15 bodů)
Kategorie střední školy
SZŠ a VOŠZ, Karlovy Vary (15 bodů)
Kategorie nepodnikající právnické osoby 
Asociace Záchranný kruh, z.s., Karlovy Vary (15 
bodů)
Zvláštní ocenění za nápad
ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary Vítězové soutěže Čisté město

Nejlepší žáci a učitelé
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Jednotné kontaktní místo (dále 
jen JKM) působí na  živnosten-
ském úřadě od roku 2010. Za  tu 
dobu zodpovědělo podnikatelům  
téměř 1.100 dotazů zaměře-

ných na  podmínky realizace jednotlivých zakázek 
ve  státech  Evropské unie (dále jen EU) na základě 
českého živnostenského oprávnění. Zájem českých 
podnikatelů směřoval nejvíce do Německa, Rakous-
ka a Francie.
Pokud se jedná o příležitostné zakázky a těžiště  
podnikatelských aktivit zůstane i nadále v ČR, ne-
musí podnikatel řešit formality k získání oprávnění 
v daném členském státě EU  a zakázku může reali-
zovat na základě českého živnostenského oprávnění. 
JKM poradí podnikateli, jaké doklady je povinen 
předložit v případě kontroly, poskytne obecné in-

formace o sociálním a zdravotním pojištění, daňové 
problematice, upozorní na povinnost ohlášení pobytu 
nebo informuje  jak správně vyslat pracovníky do ně-
kterého státu EU apod.
V případě zájmu JKM předá podnikateli i obecné 
informace o podmínkách trvalého podnikání v EU 
a zprostředkuje kontakt na zahraniční úřady, kde si 
může vyřídit vlastní živnostenské oprávnění. 

Kontakt 
Magistrát města Karlovy Vary,
U Spořitelny 2
Odbor obecní živnostenský úřad
Jednotné kontaktní místo
III. patro, kancelář č. 314 nebo 325
Telefon: 353 118 710, 353 118 702
E-mail: jkm@mmkv.cz

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary mají nové internetové stránky města
Magistrát města spustil nové interneto-
vé stránky. Důvody vysvětlil náměstek 
primátora Michal Riško.

Proč jsme nechali vytvořit nový web? 
Předešlý web byl vytvořen před osmi lety a ve své 
době se jednalo o moderní internetovou prezentaci. 
Nyní jsou ale na internetové prezentace úplně jiné 
nároky, které je potřeba reflektovat. Internetové 
stránky již dávno nejsou jen doménou stolních po-
čítačů a je nutné aby stránky byly přístupné i z ji-
ných zařízení. Také došlo ke změně hardwarového 
řešení, nyní jsou umístěné na serveru odolnému 
vůči hardwarové poruše.

Kolik stál nový web?
Starý web ve své době stál milion korun a měsíčně 
jsme platili za údržbu a správu 12.000. Dokonce 
jsme se museli starat i o běh hardwaru / serveru, 
kde byla prezentace spuštěna.
Nyní jsou měsíční náklady 7.000 korun a to včetně 
správy a údržby stránek a serveru. Samotný web 
stál 296.000 korun. V rozpočtu byl tento finanční 
obnos dostupný a připravený.

Co nového umí webové stránky?
Nové stránky byly navrženy ze dvou úhlů pohledu. 
Z pohledu správy obsahu, která je nyní daleko jed-
nodušší a vyhovuje moderním standardům. Uživa-
telé z magistrátu tak mohou lépe a rychleji pečovat 
o obsah. Dále pak nové přínosy pro návštěvníky 
webu. Nyní se můžou občané dozvědět nejen o no-
vých veřejných zakázkách, ale také o příspěvcích 
na úřední desku a aktualitách e-mailem. Závady 
a nedostatky byly přepracovány tak, aby vkladatel 
nedostatku byl informován o změně.
Každá stránka má nyní svou zodpovědnou osobu 
a návštěvník tak hned může kontaktovat zodpo-
vědnou osobu a dozvědět se více o svém požadav-
ku.
Obsah a struktura byly kompletně přepracovány, 
aby lépe vyhovovaly potřebám návštěvníků.

Také technologicky nový web pokročil velmi ku-
předu. Na vyhledávání je použit Google, struktura 
a obsah webu byly upraveny tak, aby vyhledáva-
čům byly přístupnější. Nasadili jsme moderní mě-
řící nástroje, abychom mohli průběžně web vylep-
šovat na základě interakce návštěvníka s webem.
V neposlední řadě je také web čitelný na mobilních 
zařízeních a také jsme se více věnovali bezpečnosti 
webu, bude nasazen SSL certifikát.

Proč stránky vypadají právě takto?
Design byl navržen v souladu s grafickým manu-
álem města Karlovy Vary. Rozvržení obsahu bylo 
navrženo podle statistik používání webu. Nyní 
ale máme dokonalejší sledování chování uživate-
lů a zhruba po třech měsících používání budeme 
strukturu upravovat podle potřeb uživatelů.

Jak dlouho se web tvořil?
Samotný web byl vytvořen za 90 dnů a byl dodán 
v termínu. Po té ještě několik týdnů probíhaly ko-

rektury obsahu tak, aby byl web spuštěn s kom-
pletními a aktualizovanými informacemi.

Byly splněny podmínky smlouvy?
Ano, kromě jazykových mutací, zvažujeme ještě 
změnu rozsahu překladu. Budeme je nasazovat 
později během roku.

Co očekáváte od nového webu?
Technologické přiblížení aktuálním trendům, což 
především znamená dostupnější informace pro 
uživatele webu. Snadnější obsluhu a tím i vždy ak-
tuální web. Na stejné platformě pak také chceme 
spustit internetové stránky městské policie, čímž 
ušetříme další náklady.

Byly nějaké vícepráce?
Ano. Autor starého webu bohužel nebyl schopný 
dodat data ve standardizovaném formátu. Součas-
ný dodavatel tedy musel data importovat vlastními 
silami. Cena víceprací je 46.000 korun. 

Informace pro podnikatele

V průběhu léta budou zahájeny opravy dlažby na 
třídě T. G. Masaryka. V celé délce pěší zóny včet-
ně částí ulic Zeyerova a Dr. Davida Bechera budou 
odstraňován závady, které město uplatňuje v rámci 
reklamace. Opraveny budou mimo jiné odštípnuté, 
prasklé nebo uvolněné obrubníky, dlažební kostky, 
propadající se dlažební desky, dojde také k výmě-
ně některých nevyhovujících součástí dlažby pěší 
zóny. 
Práce na záručních opravách promenády budou 
probíhat po částech, provoz pro pěší, vjezd pro 
vozidla Integrovaného záchranného systému a ve 
vymezených časech pro zásobování zůstane za-
chován.

Třídu T. G. Masaryka
čeká oprava dlažby
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Na území města probíhá až do konce října 
blokové čištění místních komunikací, parkovišť 
a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí 
komunikací v lázeňském území a v obchodně 
správním centru. Součástí čištěných komunikací 
jsou i parkovací zálivy a chodníky.   
Z tohoto důvodu budou na komunikacích 
umísťovány přenosné dopravní značky omezující 
zastavení a stání vozidel. Začátky denních bloko-
vých čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, začátky 
nočního mytí na 20:00 hod. 
Vozidla bránící provádění blokových čištění budou 
odtažena na parkoviště odtahové služby na 
Západní ulici. 
Plán blokového čištění města v roce 2016 vypra-
covala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., která 
úklid provádí. Změny v rozpisu blokových čištění 
způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod. 
jsou vyhrazeny. 

27. týden - Mezinárodní filmový festival Karlo-
vy Vary – blokové čištění se neprovádí

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

12. 7. Komunikace: B. Němcové, Švermova, 
Vrchlického (od křižovatky s ul. 5. května 
na konec ulice), 5. května (část pod 
Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

13. 7. Komunikace: Brigádníků, Jižní, 
Šumavská, Budovatelů, Přátelství, 
Poštovní, Gorkého, Bečovská 

 Noční mytí:  Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka 
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradská), křižovatka Zeyerova 

s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

14. 7. Komunikace: Libušina, Nebozízek, 
Tylova, Škroupova, Divadelní, Moravská

15. 7. Komunikace: Železniční, nám.  
17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná 

18. 7. Komunikace: kpt. Jaroše, ul. 1. 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 

19. 7. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, 
Viktora Huga, Čechova, Chodská, 
Kollárova 

20. 7. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, 
Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, 
Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, 
Kamenického 

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

21. 7. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, 
Jiráskova, Palackého nám., Vrchlického, 
Italská, Americká

22. 7. Komunikace: Vrázova, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská – část u MěP, 
Wolkerova, Charkovská, Krymská

25. 7. 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 

26. 7. Komunikace: Svahová, Moskevská – 
část, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám.  
M. Horákové

27. 7. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská

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

28. 7. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, 
Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská, 
Mozartova, Pod Tvrzí

29. 7. Komunikace: U Trati, Teplárenská,  
Fr. Halase, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, 
Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní, 
Západní (od nám. Republiky k OK 
u Bečváře)

 Parkoviště: kpt. Nálepky (bývalé dětské 
hřiště) 

1. 8. Komunikace: Žižkova, Husova, 
Nerudova, Svobodova

 Parkoviště: Konečná - velké parkoviště 
u kruhové křižovatky, parkoviště na 
křižovatce ulic U Koupaliště a Čankovské

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

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Do roku 2012 moh-
ly děti cestovat do 
zahraničí s rodiči, 
pokud je měly za-
psané v cestovních 
dokladech. To už od 

roku 2012 není v celé Evropě možné, pro zahranič-
ní cesty potřebují děti svůj vlastní cestovní doklad. 
Není to ale velký problém ani výdaj. 
Do zemí Evropské unie jim stejně jako dospělým 
stačí vlastní občanský průkaz. Na něj lze cestovat 
i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Ma-
kedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. 
Mimo tyto země už potřebují vlastní cestovní pas. 
Některé mimoevropské státy mohou mít doplňující 
požadavky na víza, delší platnost pasu nebo na ces-
tování s nezletilými dětmi, je dobré se informovat 
u zastupitelského úřadu (velvyslanectví) dané země 

nebo na webu Ministerstva zahraničních věcí. 
O občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte do 
15 let žádá jeho zákonný zástupce, například rodič. 
Už přitom není třeba předem vyplňovat žádost nebo 
přinést „pasovou“ fotografii – vše pořídí úředník 
magistrátu přímo při vyřízení žádosti. Je však tře-
ba přinést rodný list dítěte, případně jeho občanský 
průkaz nebo pas, pokud jej už mělo. Stejně tak zá-
konný zástupce musí prokázat svou totožnost ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Nový doklad bude standardně vydán do 30 dnů 
od podání žádosti, jeho platnost je 5 let, poplatek 
činí u občanského průkazu 50 a u cestovního pasu 
100 Kč. V případě nutnosti je možné vydat dítěti 
cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, 
v takovém případě je poplatek 2000 Kč. 
Nutnost mít vlastní doklad platí i pro novorozence, 
nelze jej nahradit rodným listem nebo jakkoliv jinak.

Do zahraničí s dětmi
V areálu Rolava navrhuje architektonická studie 
na 10 novinek, které by v budoucnosti měly roz-
šířit nabídku služeb a zajímavostí.
Bazénové centrum
Parking
Centrum sportů
Amfiteátr
Nové lávky
Dvojchatky
Stonehenge
Bungalovy
Autokemp
V této anketě máte možnost vybrat tu, kterou 
považujete za nejdůležitější a kterou by mělo 
město realizovat jako první. Hlasovat můžete až 
8. 7. 2016 na internetových stránkách Magistrá-
tu Karlových Varů na adrese www.mmkv.cz. Pak 
anketu vyhodnotí vedení města.

Zapojte se do ankety
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• MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ PŘI FESTIVALU
Dopravní podnik Karlovy Vary vypravuje po dobu filmového festivalu tři zvláštní festivalové linky F1, F2 a F3. 
Přeprava na těchto linkách je zdarma. 
Linka F1: Stanové městečko – Kino Drahomíra – Hotel Festival – Stanové městečko 
Linka F2: Stanové městečko – Hotel Thermal – Richmond – Březová, kemp
Linka F3: Stanové městečko – Hotel Thermal – Divadelní náměstí (vybrané pokračují jako linka F2 do Březové)
Jízdní řády najdou cestující na stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary www.dpkv.cz.

Mezinárodní filmový festival zahájí 
světová premiéra filmu Anthropoid

V rámci slavnostního zahájení 51. ročníku MFF Karlo-
vy Vary bude uvedena světová premiéra nového ko-
produkčního snímku Anthropoid režiséra Seana Ellise. 
Na slavnostní světové premiéře přislíbili účast kromě 
režiséra Seana Ellise herci Jamie Dornan, Charlotte Le 
Bon, Aňa Geislerová a Toby Jones.
„Vzhledem k tomu, že snímek umělecky zpracovává 
jednu ze zásadních událostí československé historie, 
atentát na říšského protektora Heydricha, rozhodli 
jsme se spolu s producenty filmu, oznámit premiéru 
Anthropoidu v Karlových Varech symbolicky právě 
v době, kdy si připomínáme výročí této události,“ říká 
prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška. 
Film Anthropoid se bude promítat nejen v rámci slav-
nostního zahájení ve Velkém sále hotelu Thermal, ale 
rovněž ve dvou dalších souběžně uváděných předsta-
veních určených veřejnosti.
Nový koprodukční snímek Anthropoid, se natáčel od 
července do září 2015 v České republice. Tento velký 
mezinárodní projekt byl slavnostně představen právě 

na loňském ročníku karlovarského festivalu.
Režisér Sean Ellis obsadil do hlavních rolí parašutistů 
Kubiše a Gabčíka herce Jamieho Dornana a Cilliana 
Murphyho. Jednu z hlavních ženských rolí, Gabčíkovu 
partnerku hraje česká herečka Aňa Geislerová. Part-
nerkou postavy Kubiše Jamieho Dormana je Charlotte 
Le Bon, známá z filmů Láska na kari (The Hundred-
-Foot Journey,) nebo Muž na laně (The Walk). V roli 
spolupracovníka výsadkářů Jana Zelenky-Hajského 
uvidíme britského herce Tobyho Jonese, známého 
např. z dramatu  Pochybná sláva (Infamous) nebo ze 
sérií Hunger Games (The Hunger Games). Z dalších 
českých herců uvidíme například Alenu Mihulovou.
Snímek Seana Ellise vznikl podle skutečných historic-
kých událostí. Operace Anthropoid se stala iniciačním 
momentem pro mnoho odbojových aktivit ve 2. světo-
vé válce a pomohla - bez ohledu na tragické násled-
ky - posílit pocit národního sebevědomí, vlastenectví 
i osobní statečnosti jednotlivců.
Téma atentátu, stejně jako události, které mu před-
cházely či následky, které přinesl, se staly námětem 
řady domácích filmových nebo televizních snímků.  
Režisér Sean Ellis se s příběhem seznámil před něko-
lika lety a byl fascinován emotivním hrdinským činem 
českých parašutistů i jeho tragickým vyvrcholením. 
Film Anthropoid, jehož je Ellis scenáristou a režisé-
rem, dává mezinárodnímu publiku možnost v silném 
osobním příběhu poznat mimořádný hrdinský čin, 
akci odporu proti nacismu, která významně zasáhla 
do průběhu války. Českému divákovi pak nabídne 
nový a netradiční pohled na důvěrně známé události.

Natáčení Anthropoidu se uskutečnilo ve Vojenském 
újezdu Brdy, v exteriérech Prahy a v barrandovských 
ateliérech, kde byla postavena například dekorace in-
teriéru pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje.

Film Industry na 51. MFF Karlovy Vary
Oddělení Film Industry @KVIFF připravilo pro letoš-
ní ročník speciální mix Industry akcí, které umožní 
buyerům, distributorům, producentům i drama-
turgům filmových festivalů seznámení s právě 
vznikajícími uměleckými filmy zejména ze střední 
a východní Evropy, Balkánu, Turecka a zemí bý-
valého Sovětského svazu. Filmoví profesionálové 
budou mít možnost účastnit se nejrůznějších akcí, 
jejichž tématy jsou filmová distribuce a vzdělávání. 
Záměrem řady akcí je také umožnit zahraničním 
filmovým profesionálům seznámení s Českou re-
publikou jako místem vhodným k natáčení filmů 
a jejich postprodukci.
Film Industry program nabídne např. tyto akce:
- Den Františka (Franka) Daniela – festival ocení 

respektovaného filmaře a nabídne filmovým pro-
fesionálům možnost seznámit se s jeho metoda-
mi filmové analýzy

- Setkání s Tedem Hopem (Amazon Studios), 
v rámci kterého se můžete zapojit do diskuse 
o VoD a trendech distribuce v současnosti

- panely o přístupech k filmovému vzdělávání 
v Evropě a jejich budoucnosti

- Evropský parlament oznámí 10 filmů nominova-
ných na 10. LUX Film Prize

- seznámení s platformami, které pracují s filmaři 
na vývoji jejich nových projektů

- Paul Federbush, International Director Institutu 
Sundance, představí program Feature Film Pro-
gram Lab

- 10. výroční setkání Europa Distribution
- TorinoFilmLab Alumni Meeting
- scenáristická platforma MIDPOINT ve spoluprá-

ci s experty ze Sundance Institutu letos poprvé 
představí intenzivní program

- perspektivy mezinárodního komediálního žánru, 
s analýzou scénářů

Vybrané projekty na akcích Works in Progress, Eu-
rimages Lab Project Award @KVIFF, Pitch & Feed-
back @KVIFF a Docu Talents @KVIFF

Bylo oznámeno 35 filmů ve fázi výroby a post-pro-
dukce, které budou režiséři a producenti prezento-
vat na jednotlivých akcích. 
„Letos jsme obzvlášť potěšení tím, že nejlepší pro-
jekt prezentovaný na Works in Progress dostane 
díky našim partnerům cenu 100 000 eur – 90 000 
ve službách a 10 000 v hotovosti. I díky této nové 
iniciativě můžeme podpořit obraz České republiky 
jako místa vhodného k natáčení a dokončení za-
hraničních filmů. Doufáme, že toto ocenění přilá-
ká ještě více pozornosti přihlašovaných projektů. 
Také letošní novinka Eurimages Lab Project Award 
v hodnotě 50 000 eur může výrazně pomoci tvůr-
cům v dokončení jejich netradičního projektu," řekl 
Hugo Rosák, Head of Film Industry Office.
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• KULTURA 

Několik posledních let se pravidelně v rámci Večera 
města představuje Karlovarský symfonický orchestr 
na společném koncertě v Letním kině s některým 
z předních těles či interpretů odlišných hudebních 
žánrů. Letos se mohou zájemci těšit na společ-
ný koncert současné hvězdy české hudební scény 
Anety Langerové, její skupiny a KSO. Základem re-
pertoáru budou písně z poslední zpěvaččiny desky 
Na Radosti, které je kolekcí výborných, folklorem 
inspirovaných písní, jež ční vysoce nad tuzemským 
popovým standardem.
Koncerty fúzující světy symfonické s popem, jazzem 
či rockem se časem velmi rozšířily a ne vždy je tako-
vé spojení pro symfonický orchestr ideální. „Zrovna 
v tomto případě bude ale Karlovarský symfonický or-
chestr důstojným partnerem Anety Langerové a její 
kapely,“ říká ředitel KSO Petr Polívka.
„Tyto koncerty jsou pro orchestr vždy ozvláštněním 
koncertní sezony. Zvlášť mladší členové se moc těší. 
My se dostáváme k nové hudbě a publikum má mož-
nost vidět orchestr v jiné pozici, v jiném světle. Kon-
certy navíc bývají hodně navštěvované a je skvělý 
pocit zahrát si před tolika posluchači. Těším se také, 
že si zopakujeme spolupráci s vynikajícím dirigen-

tem Martinem Kumžákem,“ dodává koncertní mistr 
violoncell KSO Martin Ondráček.
Koncert Anety Langerové s KSO bude jistě hu-
debnícm zážitkem pro širokou veřejnost, pro-
to jsou vstupenky cenově dostupné všem.  

V předprodeji je cena 200, na místě 250, děti 
a mládež do 15 let zaplatí v předprodeji i na mís-
tě pouhých 100 korun. Rezervace zlevněných 
vstupenek je možná pouze v pobočkách Infocen-
tra, V lázních III a GH Ambassador Národní dům.

Večer města v rámci 51. ročníku MFF KV propojí 
Karlovarský symfonický orchestr s Anetou Langerovou 

Aneta Langerová  Foto Olga Špátová

Ted Hope a Amazon Studios na KVIFF
Renomovaný producent nezávislých filmů (mimo jiné 
21 gramů, Štěstí, American Splendor a Storytelling) TED 
HOPE přijede letos do Karlových Varů potřetí – tentokrát 
nově jako hlavní producent Amazon Studios.  
Firma Amazon energicky vstoupila na filmový trh s no-
vou strategií natáčení a distribuce filmů na video-on-de-
mand bázi (diváci si tedy mohou filmy vybírat i stahovat 
přímo z webového rozhraní Amazonu). Začala se také 
věnovat distribuci nezávislých uměleckých filmů v ki-
nech. Například v programu letošního festivalu v Cannes 
uvedl Amazon 5 filmů: tři z nich v soutěži včetně nového 
filmu Jima Jarmusche, a např. mimosoutěžní nový sní-
mek Woodyho Allena. Amazon se věnuje i výrobě tele-
vizních show a dramaturgicky cílenému crowd-sourcin-
gu filmů. 

“Ted Hope byl už na festivalu dvakrát – jednou jako člen 
Hlavní poroty a o tři roky později jako producent soutěž-
ního filmu Spoluautor. Když jsme se setkali letos v Sun-
dance, shodli jsme se, že by stálo za to, aby přijel do 
Karlových Varů jako šéf producent Amazonu a představil 
jejich nový projekt v Česku. V Karlových Varech by Ted 
rád využil také jedinečné příležitosti setkat se s desít-
kami evropských distributorů,“ vysvětlil výkonný ředitel 
festivalu Kryštof Mucha.
Festival připravuje také speciální veřejnou debatu 
v rámci Industry programu, na které Ted Hope představí 
svou vizi filmového průmyslu v blízké budoucnosti.

Den s Františkem  Danielem
V letošním roce uplynulo devadesát let od narození 
a dvacet let od úmrtí českého scenáristy, producenta, 

režiséra a mimořádného filmového pedagoga Františka 
(Franka) Daniela (1926-1996). MFF Karlovy Vary se roz-
hodl tuto významnou osobnost, která se řadí k meziná-
rodně nejrespektovanějším filmařům českého původu, 
připomenout několika akcemi v rámci Dne s Františkem 
Danielem.
František Daniel významně zasáhl do historie moderní 
české kinematografie, když se jako autor námětu, sce-
nárista, režisér, producent či jako vedoucí jedné z nej-
progresívnějších barrandovských tvůrčích skupin podílel 
na takřka čtyřicítce domácích snímků. Jeho nejúspěš-
nějším projektem pak byl oscarový Obchod na korze 
(1965). 
Již od poloviny 50. let se věnoval pedagogické činnos-
ti. K jeho nejnadanějším žákům patřili například Pavel 
Juráček nebo Miloš Forman. V letech 1967-68 byl děka-
nem pražské FAMU.
V roce 1969 František Daniel emigroval do Spojených 
států, kde pokračoval především v pedagogické čin-
nosti. Stal se prvním děkanem Amerického filmového 
institutu v Los Angeles, pro který vypracoval vzdělá-
vací program, který převzala řada dalších škol. Právě 
zde byl jeho žákem mladý režisér David Lynch, jemuž 
Frank Daniel pomohl s realizací prvního filmu Mazací 
hlava. Lynch dodnes uznává Daniela jako svého men-
tora, nejlepšího učitele filmu v historii, který zásadním 
způsobem ovlivnil jeho kariéru. Po odchodu z AFI, zapří-
činěném právě spory kolem Lynche, vyučoval Daniel na 
Carleton College v Minnesotě a na Kolumbijské univer-
zitě v New Yorku. V roce 1981 nabídl Franku Danielovi 
Robert Redford místo uměleckého ředitele nově vznika-
jícího Sundance Institutu. Kromě toho Daniel vybudoval 
katedru scenáristiky na University of Southern California 
a působil jako poradce Rockefellerovy nadace a osobní 
konzultant Davida Rockefellera.

Festival přivítá producenta Teda Hopea a vzdá poctu Františku Danielovi
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To pivo mě mrzí, ale stejně odpovím 
Se zaujetím jsem si přečetl text, který v tomto listu 
vyšel v minulém čísle, a ve kterém si pan Pour 
postěžoval, že si se mnou nemohl dát při mém 
setkání s občany v restauraci Smíchovský pavilon 
pivo a položit mi při tom svou otázku. Věřte mi, že 
mě to dost šokovalo a zpětně mě to mrzí?! Proto 
jsem tam přece byl! Kdo mě jen trochu zná, ví, že na 
výjezdech mám nejradši setkání s lidmi, poslouchám 
je a mluvím s nimi. Každou neděli zároveň asi dvě 
hodiny odpovídám lidem na mailu a sociálních sítích. 
Proto je jasné, že ani vás nenechám bez odpovědi. 
Moc nechápu, jak je možné, že jste se ke mně 
nedostal. To je divné. Pokud vím, akce byla otevřená 
pro veřejnost. Nějaké registrace sice po mailu 
probíhaly, ale organizátoři mě ujistili, že kdokoliv 
mohl přijít a na cokoliv se zeptat. Což se dělo. 
Pokud vím, tak u dveří ani nebyla žádná ochranka. 
Ale nechci pátrat po tom, jak to bylo. Vždy se může 
stát, že narazíte na nějakého hlupáka. 
Ptáte se, co si máte myslet o tom, že do našeho 
hnutí přišli i bývalí členové ODS a TOP09? Víte pane 
Poure, celá ta politika není vůbec lehká věc. Mojí 
snahou je přivést do ní lidi, kteří ve svém životě 
něco dokázali, mají tah na branku a nemají potřebu 
krást. Snažím se o to už skoro tři roky. Dokonce 
jsem na začátku sháněl předsedu pro ANO. Sám 
jsem to dělat nechtěl.  Ale, jak je vidět, ne vždy jsem 
úspěšný. Jednak tradiční politici se proti takovým 
lidem brání. Podívejte se, jak se snaží omezovat 
mě, jak na mě pořád něco vymýšlí, očerňují mě, 
napadají, lžou. To si pak každý rozmyslí. Když 
už někoho zlomím, zjistím, že státní správa ani 
nemá prostředky, aby ty nejlepší zaplatila. Navíc 
je pomalá, neakční. Každý si to nakonec rozmyslí. 
Než aby nesl otevřeně kůži na trh, radši zůstane ve 
firmě, bez účelových mediálních tlaků. 
Milý pane Poure, v hnutí je momentálně už skoro 
3000 lidí. Ano, někteří z nich působili v minulosti 
v ODS nebo TOP09. Mě to sice úplně netěší, ale 
zároveň si nemyslím, že je to pokaždé špatně. 
Politika je o lidech. Ne o pravici a levici. Ne 
o stranách. Když politik umí poctivě makat pro 
své město a kraj, je podle mě docela jedno, v jaké 
je straně. Samozřejmě, že se k nám natáhlo i dost 
prospěchářů. Proto pořád vylepšujeme proces 
prověřování, když někdo udělá chybu, v hnutí 
většinou hned končí. Není mi to jedno.
Všechno ale neuhlídáte. A protože nemůžu mluvit 
za ostatní, řeknu vám to jen za sebe. Mně můžete 
věřit, moje jméno je to, které je každý den propíráno 
v novinách, a já si ho nikdy nenechám pokazit. Proto 
vám jako Andrej Babiš říkám, že si pořád myslím, 
že bude ještě líp. Mimo jiné, když se kouknete na 
růst ekonomiky a nízkou nezaměstnanost, klidně 
můžu říct, že už o něco líp je, ale to je zase na jinou 
diskuzi.   Andrej Babiš

Reakce na článek v Karlovarských radničních 
listech pod názvem „Proč (ne)jít na pivo 
s Andrejem Babišem“
V tomto článku, v rubrice  Hyde park, pan Vladimír 
Pour popisuje naprosto nepravdivě o akci Hnutí 
ANO, která se konala pod názvem „Pojďte na pivo 
s Andrejem Babišem“, dne 11.5.2016 od 19.00 ho-
din v restauraci Smíchovský pavilon. Každý, kdo 
měl zájem, se mohl dostavit a z důvodu kapacity 
místa a pohoštění, bylo nutné se předem zaregis-
trovat. 
Není pravdou, jak uvádí pan Pour, že se na akci re-
gistroval a že e-mailová adresa byla nedostupná, 
protože se lidé přihlašovali neustále až do samé-
ho začátku této akce. Na tuto besedu s Andrejem 
Babišem se dostavilo mnoho občanů, kteří se vů-
bec neregistrovali, dokonce šli jen náhodou kolem, 
a všichni byli bez problému vpuštěni a měli i místo 
k sezení. Nevíme, proč pan Pour uvádí ve svém 
článku, že nebyl vpuštěn a že ho vyvedla ochranka, 
neboť on na této akci byl prokazatelně přítomen, 
a ochrankou nemohl být vyveden z toho  důvodu, 
že tam žádná ochranka nebyla.
Je zvláštní, že město, které vydává tento časopis, 
který je zdarma distribuován do schránek obča-
nů, se propůjčuje k otiskování takovýchto článků, 
i když se tyto vůbec netýkají chodu města a určitě 
není určen k vyjadřování se občanů k různým poli-
tickým stranám, které dokonce vůbec nejsou v ko-
alici města, kde Hnutí ANO již nemá zastoupení a to 
ani v zastupitelstvu. Nechávám na čtenáři, aby si 
udělal vlastní názor, zda je vhodné, aby se zde ob-
jevovali články, které prezentují osobní politické ná-
zory jednotlivce, který zde pokládá spoluobčanům 
karlovarského kraje otázky typu „zda je opravdu 
slogan „ANO bude líp“ na místě“, jaké si dosazuje 
pan Babiš lidi na kandidátní listinu, jak po sameto-
vé revoluci někteří členové KSČM převlékli kabáty 
a vesele si hráli na největší demokraty, zda je hnutí 
ANO v současné podobě optimální volbou nebo zda 
se z něj stává pomalu, ale jistě pouze jakýsi soubor 
kariéristů, atd? 
Vždyť  roce 2007 sám pan Kulhánek, ještě jako 
opoziční politik kritizoval redakční radu (složenou 
v té době z ODS a ČSSD) a ptal se, kterým poli-
tickým stranám slouží Karlovarské radniční listy 
a uváděl, že názory tu můžou zveřejňovat jen vlád-
noucí koalice (článek ze dne 20.3.2007 ANTI karlo-
varské radniční listy).  
Ano, byli jsme  tiskovým mluvčím upozorněni, že 
nyní tomu tak již není a každý občan má prý mož-
nost do Hyde parku napsat své myšlenky.
Avšak přesto nám to přijde zvláštní a nyní se ptáme 
my Vás, pane primátore, „kterým politickým stra-
nám slouží karlovarské Radniční listy dnes?“ Pokud 
se nemýlím, tak v redakční radě jste vy jako primá-
tor města, pan Č. Bruštík, pan M. Riško, pan Ing. 

J. Klíma a Mgr. J.Klsák, tedy členové koalice a dva 
zaměstnanci magistrátu.  
 Mgr. Hana Žáková, Hnutí Ano

Reakce na článek pana Poura
Po přečtení Karlovarských radničních listů č. 
6/2016, kde v „hyde parku“na straně č. 27  byl 
uveřejněn článek s názvem „ Proč (ne) jít na pivo 
s Andrejem. Babišem“ jsem se opravdu podivil tomu 
jak uvádí pan V. Pour, že se nedostal na setkání s A. 
Babišem. Já jsem šel s kamarády na „Smícháč“ na 
pivo, vůbec jsme netušili, že se tam něco takového 
koná a bez problému jsme byli vpuštěni, dokonce 
jsme měli i místo k sezení a k tomu slibované pivo 
a chléb se škvarkovou pomazánkou. Zatím nejsem 
zcela rozhodnutý, komu dám svůj hlas, ale beseda 
to byla dobrá.
Doufám, že otisknete tento můj příspěvek také 
v tom „hyde parku“. Jiří Tůma

Vážené předsednictvo hnutí ANO, 
děkuji Vám za odpověď k mému článku. Přiznám 
se, že jsem podobnou odpověď očekával. Slovo 
lež, které jste několikrát použili při reakcích na mé 
vyjádření, zdá se, velice rádi používáte. Nabývám 
z toho dojmu, že kdokoli si dovolí napsat pravdu, 
která se Vám nelíbí, označíte ho za lháře. Všiml jsem 
si, že slovo lež velmi rád používá i Váš předseda pan 
Babiš. V tomto duchu mě napadlo přísloví „ryba 
smrdí od hlavy“. Předpokládám, že s tímto článkem 
bych nejspíše například v lidových novinách či 
MF Dnes cenzurou neprošel. Diskuze na téma 
registrační mail, který nebyl doručen, si myslím, 
není podstatná. Musím se vám omluvit za použití 
slova ochranka a zároveň děkuji za vysvětlení, že 
u vchodu byli přítomni členové hnutí ANO. Na mě 
však působili jako nepříjemná ochranka, která mě 
vykázala, abych opustil místo konání akce. Pokud 
tvrdíte, že jsem prokazatelně účasten byl, tak máte 
pravdu, přítomen jsem byl zhruba 2 minuty při mém 
příchodu a okamžitém odchodu. Kdybych však byl 
přítomen při účasti pana Babiše a dostal odpověď, 
nepublikoval bych článek, ve kterém jsem položil 
jedinou podstatnou otázku. To, že jsem nebyl vpuštěn 
a prokazatelně nebyl přítomen, si prokonzultujte 
i s vaší kandidátkou na hejtmanku, která mě 
osobně po otištění článku telefonicky kontaktovala. 
Pro vaši informaci nejsem uživatelem sociální sítě 
Facebook, tímto však děkuji za možnost zaslání 
dotazu. Osobně však preferuji osobní kontakt. Co 
se týče vašeho dovětku k redakční radě, absolutně 
nechápu logiku vaší otázky. Pokud vím, tak rubrika 
HYDEPARK slouží občanům k vyjádřením svých 
názorů a dotazů a já naopak redakci radničních 
listů děkuji za NECENZUROVANÉ otištění, což je 
v dnešní době u některých sdělovacích prostředků 
již velký problém.      Vladimír Pour

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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Dva moderní bytové domy v klidné části Ostrova s cel-
kem 52 byty staví v společnost Lias Vintířov. Firma, 
známá především jako výrobce stavebních materiálů, 
se pustila do projektu za 65 milionů korun a jak říká 
generální ředitel Liasu Vintířov, místopředseda Regio-
nálního stavebního sdružení Karlovy Vary a viceprezi-
dent Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republi-
ky Rudolf Borýsek (na snímku), není to zdaleka projekt 
poslední. 
"Pro nás je to první projekt bytové výstavby naklíč. Nové 

je i to, že se stáváme současně investorem i develope-
rem," podotýká Rudof Borýsek, podle nějž je stavba 
z materiálů vyrobených v regionu přínosná a výhodná 
pro investora, ale i pro budoucí majitele bytů. "Umož-
ňuje nám nabítnout zákazníkům nižší cenu. Dalo by se 
říci, že nabízíme mimořádnou kvalitu za mimořádných 
podmínek," vysvětluje generální ředitel. 
A proč si Lias vybral pro svůj pilotní projekt právě Ost-
rov? "Je to velmi zajímavá lokalita, krásné místo k by-
dlení. Ostrov je zajímavý i pro investory, dodává Rudolf 
Borýsek. Další výhodou je podle něj dobrá spolupráce 
s ostrovskou radnicí.

O projektu Rezidence Severní
Projekt Rezidence Severní je novostavba dvou samo-
statně stojících bytových domů. Domy jsou čtyřpodlaž-
ní, s bezbariérovým vstupem i možností pohybu. Oba 
domy leží u místní komunikace, která vše odděluje 
chodníkem. Ve dvou bytových domech v klidné části 
města Ostrov se buduje celkem 52 bytů. Každý z domů 
má 26 bytových jednotek v dispozici 2+kk či 3+kk. Ke 
každému z bytů náleží sklep! K bytům od 2. NP do 5. 
NP jsou balkóny, několik bytů má dokonce 2 balkóny. 
Kolaudace bytových domů má dle stanoveného harmo-
nogramu proběhnout ve 2. čtvrletí roku 2017.
U objektů je počítáno s vybudováním celkem 60 parko-

vacích stání pro osobní automobily. Nosnou část domu 
tvoří železobetonový montovaný skelet, obvodové zdivo 
je masivní, z tvárnic Liapor, se zateplením certifikova-
ným zateplovacím systémem a příčky jsou též zděné 
z tvárnic Liapor, mezibytové i vnitřní. Plastová eurook-
na s dvojsklem, U=1,1 W/m2K. Střecha je plochá, za-
teplená, opatřená střešní folíí a vrstvou přesypu z ka-
meniva Liapor. Objekt je obsloužen ve všech patrech 
tichým a spolehlivým výtahem Schindler pro 6 osob. 
 více na: www.rezidence-severni.cz

Rezidence Severní nabídne 
mimořádnou kvalitu i cenu
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Do letošního 16. ročníku o nejlepší stavby a pro-
jekty Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 
34 staveb a 8 projektů - nejvíce za celou dobu 
konání soutěže.

Vzorová obnova národní kulturní památky Kláštera 
premonstrátů Teplá dostala v kategorii staveb nejví-
ce hlasů odborné poroty. Na druhém místě skončila 
Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových 
Varech před stavbou silnice R6 z Lubence do Bošo-
va. 
Čestné uznání za vyváženou formu a obsah stavby, 
nápadité architektonické řešení s použitím prv-
ků modulární architektury získalo  Centrum zdraví 
a bezpečí v Karlových Varech.
Čestné uznání za skloubení účelu, obsahu a formy 
s použitím jednoduchých architektonických pro-
středků dostal Rodinný dům pro sociální služby v Aši.

Uspěla i Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221, 
tato stavba se dočkala Čestného uznání za tech-
nické řešení a přínos při odklonění dopravy mimo 
obec. 
V kategorii Projekty porotu nejvíce zaujala Lávka 
přes Horní nádraží v Karlových Varech před projek-
tem  Karlovarské krajské nemocnice - dokončení 
revitalizace areálu nemocnice v Chebu.
Čestné uznání za citlivý architektonický návrh sa-
krální stavby reflektující historický kontext místa 
získla projekt  Kaple Maria Sorg.
Cena hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla 
míří do Dalovic za Dokončení I. etapy společenského 
objektu Dalovice. 
Cenu primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka 
obdržela  Generální oprava kostela Petra a Pavla 
v Karlových Varech.
Cenu časopisu Stavebnictví si vysloužila Moderniza-
ce mostu 21226-3  Vokov. 
Příležitosti podpořit některou ze staveb využilo při 
internetovém hlasování více než 15 tisíc lidí. 
Nejvíce hlasů, 984, dostala stavba Centra zdraví 

a bezpečí Karlovy Vary.
Mezi projekty nejvíce lidí hlasovalo pro Kapli Maria 
Sorg, projekt dostal 1100 hlasů. 
V kategorii Zachráněné památky  Karlovarska posla-
lo 800 lidí Zámku Štědrá. 
Projektant roku a stavbyvedoucí roku
Ze staveb a projektů, které byly přihlášeny do soutě-
že, vybrala porota, složená z členů SIA - Krajské rady 
výstavby, projektanta roku a stavbyvedoucího roku:
Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Jan Pro-
cházka, autorizovaný inženýr, který se podílel na 
projektech staveb č. 32 -„Cyklostezka Ohře III“, č. 
33 - „Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kras-
licích“, 34 - Rekonstrukce mostu č 21012-8 přes 
potok na Rolavě“ a na projektu č. 6 - „Lávka přes 
Horní nádraží“.

Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal 
Michal Sakař, autorizovaný technik, který byl stav-
byvedoucím na stavbách Meandr Ohře – víceúčelová 
lávka, komunikace a parkoviště a Silnice R6 Lube-
nec – Bošov.
Osobností stavitelství Karlovarského kraje  se stal 
Josef  Kopfstein. Ocenění získal za vysokou profe-
sionalitu, odbornost, kvalitu práce a přínos k rozvoji 
stavební kultury - s přihlédnutím k morálním a etic-
kým hodnotám.

• STAVBA ROKU

V soutěži Stavba roku se karlovarské projekty neztratily

Návrh lávky na Horním nádraží 

Kostel Petra a Pavla

Centrum zdraví a bezpečí

Karlovarská nemocnice
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• INZERCE

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo 
k M. Montessori, se stala hlavním krédem 

její pedagogiky. 

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat z dětí 
tvořivé, samostatné a zodpovědné osobnosti. 
Vzdělávací Montessori systém je založený na 

partnerském, respektujícím a individuálním přístupu, 
který vede děti k poznávání světa skrze smysly 

a speciální didaktické pomůcky. 

Svoboda je stavba, kterou musíme budovat, které si 
musíme vážit ve světě i v sobě. Tomu učíme i děti. 

Vzdělávací systém Montessori. 

Dětské hřiště a zahrada v blízkosti školky. 

Čerstvá domácí strava. 

Akreditace MŠMT.  

Tel.: 739 504 535 / www.mselipsa.cz / info@mselipsa.cz 
Svatošská 269, Karlovy Vary - Doubí, areál SOS vesničky

Zatímco v jiných lyžařských areálech pořád hledají Yettiho, 
spustil Torsten Kürbis, provozovatel K1 Sporthotelu, 
v Krušných horách opravdovou Monster mánii. 
Tento inovativní podnikatel hledal možnost oživení letní turistiky a našel 
ji v nových zábavných a trendy "Monsterroller" (monster koloběžkách). 
Na koloběžce jsme jako děti řádili všichni, takže je snadné vrátit se do 
dětských let a na koloběžce XXL formátu si užít znovu spoustu zábavy! 
Jedinečnost koloběžky spočívá v širokých balónových pneumatikách 
a kotoučových brzdách. Monster koloběžky jsou určeny pro tzv. downhill 
(sjezd z kopce). Vzhledem k ideální poloze výchozího bodu (K1 Sporthotelu), 
je cesta na 1215m vysoký Fichtelberg hračkou. Hotel se nachází hned vedle 
nástupní stanice lanovky, stačí tedy chytit koloběžku a skočit do lanovky!
Cesta z Fichtelbergu dolů (nejdelší 8km koloběžková trať Německa), vede 
dech beroucí přírodou Krušných hor a končí u Neudorfského nádraží. Dalším 
zážitkem je cesta zpět. Pojedete jednou z posledních parních úzkokolejek 
Saska. Celý výlet vám zabere asi 3 hodiny. Monster koloběžky jsou vhodné 
pro celou rodinu, partu kamarádů nebo firmy.   www.monsterroller.info

Další oceněné stavby

Kaple Maria Sorg

Společenský objekt Dalovice

Klášter premostrátů Teplá
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Karlovarské lesy jsou protkány spoustou cest 
a pěšin. Prostý návštěvník, turista, či lázeňský host, 
zprvu bloudí, ale brzy si najde základní orien-
tační body a zanedlouho cíleně vyhledává zdejší 
zajímavosti. Pokud má čas, pak dokonce pátrá 
i po dalších informacích a nakonec zabředne i do 
historie. A ta je skutečně bohatá. 
Zvláštní kapitolou jsou pak poučení místní. Lesy 
využívají k procházkám, sportují zde a sledují, 
jak se o ně město stará. Historii mají v malíčku 
a svědomitě hlásí, pokud zub času, nebo vandalové 
někde něco poškodí.
V našich článcích se tedy „na skok do lesa“ občas 
podíváme. Jednou, nebo spíš víckrát na altány, 
podruhé na zdejší značené vycházky, potřetí na 
vlastní lesy a jindy pro změnu na památky po slav-
ných návštěvnících. K tomu všemu pak uvedeme 
příslušné historické souvislosti. Materiálů máme 
spousty, ale určitě uvítáme jakoukoliv spolupráci. 
Dotazy, náměty, staré mapy a fotografie. Tento 
systém sběru dat ostatně již fungoval i v rámci 
předchozích seriálů na stránkách KRL.

Dávná historie 
Po všeobecném úvodu nám sice ještě zbyl prostor, 
ale opravdu jen, na „malý skok“ do lesa, a tak se 
letmo podíváme do míst, kde to údajně všechno 
začalo, do Obory.
Karlovarské lesy byly v dávné minulosti součástí 
královské obory při hradu Lokti.  Jan Lucemburský 
připojil v roce 1322 k českému království natrvalo 
Chebsko. To znamená, že do té doby byl Loket 
pohraničním hradem a lesy v jeho okolí se nesměly 
kácet. Neprostupný hvozd pomáhal chránit hranici 
království jako přirozená překážka pro nepřítele. 
V okolí Lokte se už v té době, o pohraniční hvozd 
v plném slova smyslu nejednalo. 
Zanedlouho se král Jan věnoval úpravě majetko-
vých vztahů na Loketsku a v roce 1325 zastavil 
korunní majetek, léno Obora, dnes část karlovar-
ských lesů, loketskému manovi Kojatovi z Otnavic. 
Kojata je patrně prvním známým leníkem na 
Loketsku. Další privilegium vydal Lucemburk svým 

poddaným v roce 1341. Od té doby měli vazalové 
Lokte své statky v dědičném držení, ale bez práva 
odkazovat je nečlenům rodu. Kojata zemřel údajně 
bezdětný a jeho majetek patrně připadl zpět koru-
ně, nebo řádu křížovníků s červenou hvězdou. 
Dlužno podotknout, že k založení lázní u horkých 
pramenů na dolním toku Teplé také možná přispěla 
stoletá válka mezi Anglií a Francií. Boje trvaly 
s přestávkami v období od roku 1337 a mír byl 
uzavřen až v roce 1453. Lucemburkové pomáhali 
Francii a v pověstné bitvě u Kresčaku, 26. srpna 
1346, utrpěl tento rod těžkou ztrátu. Jan Lucem-
burský padl. Karel IV. si odnesl zranění nohy a to si 
pak údajně léčil mimo jiné i u horkých pramenů, 
Wary! 
Historik August Leopold Stöhr se ve svém díle, 
v této souvislosti zmínil o dnes již ztracené 
písemnosti z loketského krajského archivu, kterou 
objevil v roce 1700 písař Nonner. V té se uvádělo, 

že se v roce 1347 Karlu IV. nosilo jídlo k teplému 
prameni v lese.
V roce 1349 upravil panovník právní poměry vaza-
lů Lokte. Zároveň přenesl z Norimberka do Chebu 
ražbu haléřů. Zda se při pobytu v kraji, například 
na lovu, zastavil i u Vřídla můžeme jen spekulovat. 

   Zdá se však, že druhá polovina 14. století přála 
prudkému rozvoji nejen lékařství, ale i lázeňství. 
První zprávy o lázních v různých evropských 
městech spadají do tohoto období. Parní lázně 
měl Baden Baden již v roce 1330, Brémy 1333, 
Hannover 1352, známé jsou horké prameny v Cá-
chách a k roku 1353 se vztahuje zmínka o lázních 
v Sieně a v Emsu. 
V roce 1358 se Karel IV. zdržoval na Karlštejně 
a v září ulehl nemocen. V šedesátých letech byl 
jeho osobním lékařem Reimbotus Eberhardi de 
Castro z Wormsu. Ten mimo jiné doporučoval 
Karlovi lázně léčebné a též relaxační.
Není proto divu, že řada autorů klade založení 
lázeňského města k roku 1358, kdy byl patrně 
dostavěn královský hrad nad Vřídlem, na levém 
břehu řeky Teplé.

• SERIÁL

Na skok do lesa

Historická mapa okolí Karlových Varů

V lesích můžete narazit i na divočáka
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K roku 1369 se zachovala zajímavá zmínka o Obo-
ře a Doubí.  V tomto roce zemřel oborský farář 
Heinrich. Na jeho místo nastoupil kněz Nicolaus, 
syn Jana z Lokte. Patronem tehdy byl Frenclin 
de Quercu, tedy z Doubí. Později se stali patrony 
loketští purkrabí.
A to se již dostáváme k pověstnému roku 1370. 
Karel IV. vydal v Norimberku, dne  14. 8., pro své 
věrné poddané v lázeňské osadě, důležitou listinu, 
tzv. privilegium loketského městského práva. Podle 
historiků panovník v témže roce do lázní i zavítal. 
Nejdříve přijel 10. října do Lokte a zdržel se zde 
několik dní. U pramenů se pak zastavil na pár dní 
v druhé polovině měsíce. 
Uvádíme volný překlad listiny (privilegium měst-
ského práva, stejné jako měl Loket) ze 14. 8. 1370, 
(opis pochází až z 16. století, protože originál se 
bohužel ztratil):
„My Karel, z Boží milosti císař římský, vždy 
rozmnožitel říše a král v Čechách, potvrzujeme 
a oznamujeme veřejně tímto listem všem těm, 
kteří jej vidí nebo číst slyší, že jsme osobně viděli 
a uznali, že naši věrní a milí měšťané teplých lázní 
stále věrně nám, království a koruně české nejpil-
něji přispívali, jak to také svými věrnými službami 
denně dokazují a udělili jsme jim proto ze zvláštní 
milostí na radu našich knížat, pánů a věrných moci 
královské v Čechách a svědomím práva milost 
a činíme tak mocí tohoto listu, že oni bez odmluv 
a překážek od kohokoliv, více však v dobách bu-
doucích mají mít všechny svobody, práva a dobré 
zvyklosti, které naše královské české město Loket 
odedávna spravedlivě mělo a dodržovalo nebo 
ještě v dobách budoucích mít bude. A proto přika-
zujeme všem knížatům, zeměpánům, vladykům, 
purkrabím, úředníkům, rychtářům, purkmistrům, 
soudcům a obcím měst a všem ostatním našim 
a království českého podaným a věrným, kteří nyní 
jimi jsou nebo později budou, aby dříve jmenova-
ným měšťanům a obyvatelům města Karlovy Vary 
a jejich potomkům v těchto svobodách, právech 
a dobrých zvyklostech proti naší dříve jmenované 
milosti nebránili nebo mařit ji nechtěli na žádný 
způsob, ale aby oněch práv věrně dbali a ochraňo-
vali je proti všem, jak je jen možné, aby se vyhnuli 
naší veliké nemilosti.
Rozhodnutí tohoto listu, jenž byl dán v Norimberku 
po narození Krista třináct set let, potom v sedmde-
sátém roce v předvečer úmrtí naší Paní, naší vlády 
římské v roce pětadvacátém, české ve čtyřiadva-
cátém a císařství v šestnáctém roce, je zpečetěno 
naší císařskou majestátní pečetí.“ 
Zda byly v originálu zmíněny vsi Obora a Drahovice 
se již asi nedozvíme, nicméně syn Karla IV. o nich 
píše ve své potvrzovací listině. 
„Přihlédli jsme k věrným službám, které nám dříve 
jmenovaní karlovarští měšťané často ku prospěchu 
a ochotně činili, denně činí a nadále v budoucích 
časech činit mají a chtějí, a proto jsme s rozvážnou 
myslí, dobrou radou a s vědomím práv týmž měš-
ťanům karlovarským a jejich potomkům takovýto 
list, jako je zde slovo za slovem zahrnut, a také vsi 
Obora a Drahovice se vším jejich příslušenstvím1, 
které od dříve jmenovaného našeho otce císaře 
Karla jim byly před dávnými časy dány a které 
vlastnili, potvrdili, stvrdili a obnovili. Potvrzujeme, 

stvrzujeme a obnovujeme jim tentýž list  s dříve 
jmenovanými vesnicemi Oborou a Drahovicemi 
a jejich příslušenstvím. Tedy i s lesy
Za první písemný doklad o lesích v okolí Vřídla, 
tedy o lesích města Karlovy Vary se však považuje 
zmínka o lesích v listině Jana Lucemburského (viz 
níže volný překlad z latinského originálu):
„My Jan, z boží milosti král český a polský a hrabě 
lucemburský, chceme, aby zněním této listiny vešlo 

všem ve známost, že maje v oblibě našeho věrné-
ho Kojatu z Otnavic (Otovic), který se dříve vyzna-
menal v našich službách, přivádíme ho do našich 
vážených služeb a k těmto ho silněji skrze milost 
naší štědrosti zavazujeme, jemu, jeho dědicům 
a nástupcům šestnáct lánů, obdělaných i neob-
dělaných, blízko našeho hradu Loket mezi řekami 
Teplá a Ohře u obory (zvěřince) umístěných a le-
žících, s jejich příslušenstvím (poddanými), s poli 
obdělanými i neobdělanými, loukami, které existují 
nebo se jimi mohou stát, s kopci, údolími, rovinami, 
lesy, houštinami, vodami, vodními toky (prame-
ny), zvláštními pastvinami, s lidmi tam usedlými, 
s právem těchto a všemi důchody a výnosy, které 
existují nebo mohou v budoucnu nastat, dáváme, 
potvrzujeme a darujeme skrze Kojatu, jeho dědice 
a nástupce, aby (toto) vlastnili, drželi a dědičně 
měli v držení; dáváme těmto svobodnou a veške-
rou moc k vlastnění, prodeji, výměně a užívání (tj. 
výnosů). Proto tedy ať zmíněný Kojata, jeho dědi-
cové a nástupci drží jako léno zmíněných šestnáct 
lánů s příslušenstvím od nás, dědiců a nástupců 
našich, českých králů, a k našemu hradu Loket ať 
tak jako ostatní obyvatelé tohoto hradu z tohoto 
majetku přispívají a náležité a obvyklé služby ať 
vykazují. Svěřujeme (nařizujeme) proto dohromady 
i jednotlivě všem purkrabím tohoto našeho hradu, 
kteří tu kdy budou, aby zmíněnému Kojatovi, jeho 
dědicům a nástupcům nijak nečinili překážky na 
majetku, a aby nepovolávali před svůj soud lidi na 
těchto majetcích usedlé náležející k soudu Kojaty, 
jeho dědiců a nástupců, vyjma případů trestních, 
totiž smilstva, vraždy, penězokazectví a požáru. Na 
svědectví a věčnou platnost této věci jsme vydali 
tuto listinu a přivěsili na ni naši velkou pečeť.
Dáno v Praze 19. března roku 1325.

Pavel Reiser

• SERIÁL

Jelení skok

Chata Rusalka    Foto 4x Martin Jiřík
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•  RŮZNÉ

Naše Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková 
organizace města pečující o bezmála 900 seniorů 
v Karlových Varech, klade důraz na kvalitní život i ve 
stáří. Pro své klienty proto pravidelně připravujeme 
organizované akce nejčastěji kulturního či vzděláva-
cího charakteru a další činnosti vedoucí k navození 
a udržení dobré psychické kondice.  
V letošním roce již naši senioři navštívili galerii 
umění, účastnili se dne otevřených dveří ve sklárně 
Moser a předpremiéry nové divadelní hry Karel IV. 
aneb strasti otce vlasti, kterou uvedlo karlovarské 
divadlo. S radostí přijali též dárek od Karlovarského 
symfonického orchestru v podobě návštěvy koncertu 
vážné hudby v Grandhotelu Ambassador.  V červnu 
se vypravili na koupaliště Rolava a to hned dvakrát. 
Nejdříve na akci pod názvem Dostaveníčko pro seni-
ory, která krom společenského setkání se s ostatními 
důchodci, nabídla hned několik rozličných hudebních 
zážitků. Poté ještě jednou, aby ze zaposlouchali do 
oblíbené Noci na Karlštejně v podání KSO. Na druhou 
polovinu roku plánujeme hned několik dalších výletů 
a to např. do poslanecké sněmovny ČR, na statek Ko-
zodoj ve Staré Roli nebo opět na koupaliště Rolava, 
které nabídne další Dostaveníčko pro seniory. 
Na půdě domů s pečovatelskou službou či v Domově 
důchodců ve Staré Roli se odehrávají též programy 
pro ty, kterým jejich zdravotní stav nedovolí opouštět 
své domovy.  Těší nás solidární přístup jednotlivců, 
kteří přicházejí zpestřit život důchodců často za 
minimální či nulový honorář. Naše pozvání přijali 
například kouzelník pan Kamil Burda, který na našich 
tvářích vykouzlil hodně úsměvů. Taktéž pan Jan 
Kindl, který nás pravidelně navštěvuje se cvičením 
jógy smíchu a která se v krátkém čase stala mezi se-
niory velmi oblíbenou. Jedním z přání našich klientů 
z domova ve Staré Roli bylo zpívat si za doprovodu 
akordeonu. Pro velký úspěch se chystáme rozšířit 
pravidelné muzicírování i do domů v Rybářích a na 

Růžovém Vrchu. Zazpívat nám a potěšit srdce přišel 
též známý karlovarský sbor Collegium Vocale Jiřího 
Štrunce. Zájem starší generace je však soustře-
děn i na společenská témata. Proto nás v dubnu 
navštívil poslanec hnutí ANO pan Zdeněk Soukup 
v doprovodu náměstka primátora města K. Vary pana 
Michala Riška či mluvčí karlovarské policie paní 
Zdena Papežová, jejímž cílem bylo seznámit seniory 
s prevencí a riziky plynoucími z kriminality páchané 
na seniorech a ostatními zásadami týkajícími se 
ochrany života, osob a majetku.
Naše poděkování patří nově též organizaci INSTAND, 
jejíž dobrovolníci se věnují seniorům individuálně či 
hromadně při domácích i venkovních aktivitách, či 
dalším obětavým jednotlivcům a skupinám jako je 

například paní Jana Dřímalová, vedoucí pravidelně 
jógu pro seniory a zajišťující vystoupení dětí v našich 
zařízeních, paní Alena Hájková vyučující zájemce 
německý jazyk a mnoho dalších. S potěšením sledu-
jeme radost a vděčnost našich klientů za vše, co jim 
můžeme v těchto oblastech nabídnout a jejich trvající 
a někdy i rostoucí zájem o život „venku“, který jak 
zjišťují, jim má stále ještě co nabídnout.
Ředitel MZSS KV Mgr. Milan Martinek děkuje 
všem jednotlivcům o organizacím, kteří s MZSS na 
popsaných akcích spolupracují a umožňují tak svojí 
vstřícností, ochotou a empatií prožívat seniorům 
aktivně společenský a kulturní život. 

Klára Matějková Lepíková, 
pracovník vztahů k veřejnosti

V domech MZSS Karlovy Vary to žije 

Hravé putování pro školní třídy i děti s rodiči vstupuje do 
9. ročníku a nese se v duchu oslav 700. výročí narození 
Karla IV. Až do konce října se děti mohou vypravit za 
prozíravým Karlem, nadaným Fryderykem a tajemným 
panem A. Jak to funguje? Zájemci, ať už skupiny (třídy, 
kroužky, tábory) nebo i jednotlivci (rodiny) si mohou na 
webu Varyby objednat za 20 Kč skládačku s hravými 
úkoly, které pak mohou splnit kdykoliv od června do 
října. Na trase dlouhé cca 4 km čeká účastníky spousta 
zajímavých míst spojených se zakladatelem města, 
českým králem a římským císařem Karlem IV. Účastníci 
poznají domy na Staré louce, zjistí, koho připomíná 
kamenná lavice v lázeňských lesích i kolik schodů vede 
na Vyhlídku Karla IV. 
Pro děti je opět připravena skládačka s hravými úkoly, 
kterou lze získat na www. Varyba.cz nebo v Infocentru 
města Karlovy Vary. Za vynaloženou energii čeká na děti 
v pobočce Infocentra v Lázeňské ulici drobná odměna. 
Letošní 9. ročník Velkého putování velryby Varyby 
probíhá pod záštitou MŠMT a za finanční podpory 
Statutárního města Karlovy Vary. 

Velryba Varyba zavede děti na stopu Karla IV.
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• ROK KARLA IV.

8. duben – 31. srpen 2016 | Hvězdárna
Karlovarská obloha v době Karla IV.
Výstava týkající se světelného znečištění, které se v naší době stalo nežádoucí součástí životního prostředí.

6. květen – 13. červenec 2016 | Infocentrum, Lázeňská 14 | 9:00 – 17:00
Noc na Karlštejně
Filmová výstava dochovaných originálů kostýmů z kultovního fi lmu „Noc na Karlštejně“. 

8. červenec 2016 | Šibeniční Vrch, altán Bellevue | 19:00
Karel ve Varech
Hrané prohlídky ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera – po stopách Karla IV.  

květen – září 2016 
Pískové sochy   
Stavba další pískové sochy (Zámecké věže) proběhne ve dnech 11. – 16. 7. u Morového sloupu. ko
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GENERÁLNÍ PARTNER 
Festivalu světla HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI 

GENERÁLNÍ PARTNER OSLAV 
700. výročí narození Karla IV.

RL0716.indd   1 8.6.2016   14:44:13
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• UMĚNÍ

Na Festival uměleckého skla míří skláři z Čech i zahraničí
Galerie Minea - Carlsart ve spolupráci se Správou 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových 
Varech, Magistrátem města Karlovy Vary a s pod-
porou Krajského úřadu Karlovarského kraje pořádá 
16. Festival uměleckého skla, který se uskuteční 
v prostorách karlovarské Vřídelní kolonády od 2. 
července do 31. srpna 2016. Festival uměleckého 
skla je od roku 2000 koncipován jako pravidel-
ná každoroční přehlídka autorské sklářské tvor-
by, která si již vydobyla renomé mezi sklářskými 
umělci i odbornou veřejností a zároveň je atrak-
tivní příležitostí k seznámení širokého spektra ná-
vštěvníků Karlových Varů se současným českým 
sklářským uměním, zejména v době konání Mezi-

národního filmového festivalu a během letní lázeň-
ské a turistické sezóny. V uplynulých ročnících se 
na přehlídkách sklářské tvorby představilo již více 
než sto sklářských výtvarníků včetně těch nejre-
nomovanějších z domova i ze zahraničí a zároveň 
v letech 2008 a 2009 byly prezentovány i výsledky 
práce vybraných sklářských škol z ČR a zahrani-
čí. Projekt nabízí reprezentativní přehlídku prací 
současných autorů všech věkových skupin, zastá-
vajících různé názory na tvorbu a vyjadřujících se 
prostřednictvím rozmanitých technik a technologií. 
Sklářský festival byl v uplynulých devíti letech ofi-
ciální doprovodnou akcí Mezinárodního filmového 
festivalu a v minulých pěti letech se konal pod zá-
štitou hejtmana Karlovarského kraje a primátorů 
Karlových Varů.
Těžištěm akce je rozsáhlá výstava uměleckého 
skla na karlovarské Vřídelní kolonádě představu-
jící v posledních ročnících dílo cca 50 sklářů z ČR 
a zahraničí v podobě cca 100 exponátů a s poten-
ciálem dalšího rozšíření expozice a doprovodných 
aktivit. V roce 2010 organizátoři plánují rozsah ex-

pozice rošířit.
Festival uměleckého skla je jednou z nejvýznam-
nějších přehlídek současného sklářského výtvar-
ného umění a velkým obohacením kulturní na-
bídky regionu, přičemž jde o událost celostátního 
významu s přesahem do zahraničí nejen vzhledem 
k účasti zahraničních umělců, ale zejména pokud 
jde o strukturu návštěvníků, kteří mají možnost 

se ve veřejném prostoru seznámit se špičkovými 
výsledky oboru. Akce je reflektována v odborném 
tisku a v médiích. Kolekce uměleckého skla z kar-
lovarského sklářského festivalu byla s velkým 
úspěchem a ohlasem představena na přehlídce 
Česká republika – křižovatka Evropy, která se ko-
nala v listopadu 2007 v Pekingu.
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
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a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

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

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

SC-331569/02
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Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  včetně 
soudního ověření

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

KARLOVARSKÉ 
RADNIČNÍ LISTY - 

INZERCE:
t: 777 193 779 

e: karlovy.vary@
mediaas.cz
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Oznamuji otevření nové advokátní kanceláře 
od 1.7.2016 v areálu Dvorana
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• MĚSTSKÁ POLICIE

IX. Sportovní den s Ajaxem si školáci užili

Pomyslnou třešničku na dortu ochutnali 9. 6. 2016 
žáci třetích a čtvrtých ročníků základních škol, kteří 
se sjeli na 9. ročník Sportovního dne s Ajaxem. A že 
se jednalo o pořádný cvrkot, dosvědčuje rekordní po-
čet účastníků, 580 dětí z celkem 17 škol z Karlových 

Varů a okolí doslova zaplavilo venkovní sportoviště 
Základní školy Krušnohorská, kde se akce konala. 
Městská policie Karlovy Vary a Policie ČR připravuje 
tradičně tuto akci pro děti, které jsou zapojeny do 
projektu Ajaxův zápisník. Děti si zde upevňují důleži-

té znalosti, které získaly 
při práci se zápisníkem 
během společných be-
sed se strážníky a policisty ve škole. Důraz je kla-
den na osobní bezpečí a ochranu zdraví a života.  
Na deseti stanovištích tak děti řešily např. dopravní 
situace v podobě křižovatek, pravidla jízdy a povin-
nou výbavu jízdního kola a dopravní značky. Díky 
opileckým brýlím si vyzkoušely, jak vnímá své okolí 
opilý člověk. Na dalším stanovišti se přesvědčily, že 
není jednoduché zasáhnout narkotizační foukačkou 
byť i cvičný cíl a svoji sílů, rychlost a pružnost tes-
tovaly v klasických disciplínách jako je přetahování 
lanem, hod frisbee na cíl nebo skákání v pytlích. Sa-
mozřejmě nechyběly tradiční ukázky výcviku služeb-
ních psů a techniky používané strážníky a policisty. 
Největší aplaus sklidila ukázka zákroku strážníků 
proti pachateli, který se snažil vloupat do zaparkova-
ného vozidla. Profesionální výstup s ukázkou použití 
donucovacích prostředků strhnul všechny přítomné, 
kteří hlasitě povzbuzovali zákrok strážníků. Emotiv-
ní prožitek vedl děti k tomu, že se dotazovaly, zda 
se jednalo o skutečný zákrok nebo jenom o ukázku. 
Také množství dětí na místě prohlásilo, že až vyros-
tou, budou také strážníky a policisty, budou ostatním 
pomáhat a dohlížet na veřejný pořádek.   

Alkohol na denním pořádku
Zkušenost strážníků s alkoholem a tím není myšlena zrovna 
jeho konzumace, je na denním pořádku. O záchytce toho 
bylo napsáno dost a tak další čtyři převozy během víkendu 
pijanů-recidivistů už nikoho ani nepřekvapí. Horší ovšem je, 
když se jedná o alkohol za volantem.
V sobotu, dvě hodiny po půlnoci, si během kontroly v Ry-
bářích strážníci všimli vozidla, kterému nebyla silnice dost 
široká. Rychlá a nebezpečná jízda jednadvacetiletého mladí-
ka ze Sokolova skončila po zákroku strážníků jeho předáním 
policejní hlídce. Mladík totiž nadýchal skoro 2 promile. Je 
pravidlem, že většinu podobných případků strážníci odhalí 
díky chování řidiče za volantem, což jen potvrzuje fakt, že 
alkohol chování řidiče skutečně ovlivňuje
 

  

Mobilní obchůzková služba
Portfolio činností mobilní obchůzkové služby je velmi 
široké. Nejpodstatnější pro tento typ služby je pochopi-
telně kontakt s občany v přidělených městských částech. 
Krátká zastávka na dětském dni během kontroly Počeren 
tak splnila hned dvě funkce. Prevenci a děti měly na chvíli 
o zábavu postaráno. 

Prodej "parfémů" je stále v kurzu
 ... a to i přes skutečnost, že pouliční prodejci mají se 
strážníky problém. Ti jim totiž nic nedarují a každé takové 
jednání postihují. Někdy pomůže "velký bratr" v podobě ka-
merového systému, někdy občané, které praktiky pouličních 
prodejců obtěžují a někdy náhoda. Ta sehrála důležitou roli 
v případu, kdy vedoucí přestupkového oddělení v civilu stál 
ve frontě, kde jej oslovila žena s nabídkou parfémů. Toho již 
za pár okamžiků zalitovala, neboť strážník se prokázal prů-
kazem a na místo přivolal své kolegy. Ti přestupek vyřešili 
na místě blokovou pokutou ve výši 1.000  Kč.
Inu, náhoda je blbec a v životě o ní není nouze.

 Pestrá služba
Rozsah činností strážníků je mnohdy opravdu pestrý, jak 
ukazují poslední případy. Při kontrolní činnosti v městské 
části Dvory si strážníci všimli dobře známé osoby. Upoutal je 
ale především fakt, že dvaačtyřicetiletý Slovák nastupoval 
do vozidla na místo řidiče, ale přitom nevlastní řidičské 
oprávnění. Vozidlo se podařilo strážníkům během krátké doby 
zastavit a následná kontrola prokázala, že se nespletli. Případ 
tak bude mít dohru, neboť si jej na místě převzala Policie ČR. 
Další dva případy se odehrály téměř současně. V pravé 
poledne přijali strážníci oznámení na podezření z týrání 
psa. V městské části Tuhnice pak skutečně strážnice-psovod 
objevila fenku křížence v zuboženém stavu, která se bez 
lidské pomoci nebyla schopna postavit na nohy. Majitel psa 
se před strážníci zamkl v bytě. Na místo by přivolán veterinář, 
který fenku prohlédl a rozhodl o umístění do útulku, kam ji 
strážnice převezla. Případ byl okamžitě předán Policii ČR. Zde 
patří velké poděkování občanům, kteří nebyly lhostejní k osu-
du psa a učinili oznámení. Městská policie jim tímto děkuje. 

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y První žena na 
operačním středisku

Někteří lidé, kteří volají na městskou policii, se zara-
zí a na chvilku odmlčí. Překvapí je, že slyší příjemný 
ženský hlas. Pětadvacetiletá Nikola Záhorová je totiž 
první ženou, která za čtvrt století slouží v operačním 
středisku. "Vždy se mi líbily uniformy a chci pomáhat 
lidem," objasňuje motivy, které ji k městské policii 
přivedly. Stejně jako její kolegové musela projít nároč-
ným výběrovým řízením.
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• INZERCE
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Hledáte výjimečné a zároveň 
dostupné bydlení?

Právě jste ho našli.

Rezidence Severní - Ostrov u Karlových Varů

 kompletní občanská vybavenost
 centrum města 5 minut chůze

 bydlení v čisté přírodě 
 dokončení výstavby 31.5.2017

Prodej bytů zahájen!
telefon: +420 608 558 138

e-mail: ronald.majer@nextreality.cz

investor a zhotovitel výhradní prodejce

Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
Bezplatná linka 800 888 789 www.kalibra.cz

NABÍDKA PRO
PŘÍJEMNĚJŠÍ LÉTO
• sítě proti hmyzu • vnitřní stínění

• žaluzie a venkovní rolety
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• KULTURNÍ SERVIS

1. 7.
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního diva-
dla. Pohádka O Lesíčkovi – jak mu uletěly včelky do Bavorského 
lesa.
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert skupiny No Distance Paradise.
20:00 - 04:00 Grand Café Septime
20:00 - 02:00 Klub Crux. Fonkienz.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Opening Party – Hip Hop Night – DJ Wich, DJ Sid, DJ Jacub.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag
DJ M-sonic Sax-rich, MCj Bassbaras.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Mawson – kapela z Toužimi hrající rock, vlastní tvorba.
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. Zahájení 
festivalu v Papasu – DJ Danny Phoenix.
21:00 - 04:00 Klub Peklo
TROPICAL ISLAND party. DJ Beny Bass (Retro Praha, SaSaZu).
22:45 - 01:00 Slavnostní zahájení
Po úspěchu loňského velkého zahajovacího koncertu bude i roz-
jezd 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 
spojen s hudbou a tradičním ohňostrojem. Výjimečné zážitky 
a zábavu letos slibuje přehlídka nejslavnějších filmových melodií 
v podání Českého národního symfonického orchestru. 
23:00 - 03:00  Music Bar KaKaDu
Milan Krajíc and Friends a host kapela Oranžáda 

2. 7.
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla.  Pohádka O vodníku Pačískovi.
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert skupiny Yellow Sisters.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag. Black Party.
20:00 - 04:00 Grand Café Septime
DJ Flux mejdan až do rána.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Hip Hop Night – koncert: AK – Sergei Barracuda & Pastor, DJs 
Local crews.
20:00 - 02:00 Klub Crux. Manaworld DJs.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Artur – západočeská kapela hrající rock s melodiemi 
postavenými na kytarovém zvuku a vokálním projevu.
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. DJ Maniac 
21:00 - 04:00 Klub Peklo
GLOW IN THE DARK – bude hrát rezidentní DJ z 4Events Beny 
Bass a jako speciální host DJ Marinos Caswell.
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu
DJ Smoke Brothers a host saxofonista Jan Kučera, sk. Oranžáda 
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc

3. 7. 
14:00 - 20:00 Festivalový dostihový den. Letní cena klisen 
a 4. ročník Poháru Josefa Váni na jednom z nejkrásnějších 
dostihových závodišť.
14:00 - 15:30 85 minut. Barrandov Studiozve na posezení 
a diskusi se slavnými českými herci, režiséry a producenty.
14:45 - 16:45 Respekt Madam vs. SUPERMARKET wc. 
Workshop pro děti od 5 do 13 let.
15:00 - 17:00 Čaj o třetí - Dům České televize

15:00 - 16:30 Respekt Madam vs. Vladimír 518. Komento-
vaná procházka po Thermalu.
Sraz na komentovanou prohlídku je v 15.00 u pošty, T. G. Masa-
ryka 559/1, doba trvání prohlídky je 90 minut.
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního diva-
dla. Karlovarské hudební divadlo – pohádka O červíku Ervínovi 
z oříšku.
18:00 - 20:00 Hlavní stan Lobkowicz
18:00 - 19:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert skupiny November 2nd.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag
Cocktail Night.
20:00 - 04:00 Grand Café Septime
DJ Friky (Frikolora) mejdan až do rána.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Hip Hop Night – koncert Sharlota, CZ DJs.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Koncert – Charlotta, pop-rock K. Vary, Praha.
20:00 - 02:00 Klub Crux. 
Blue Condition.
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. Latino/Vocal/
Disco/House Night – DJ Sunbeam.
21:00 - 22:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra
21:00 - 04:00 Klub Peklo.HELL PARTY 
22:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
William Carp – nejlepší hity od oldies až po současnost.
23:00 - 01:00 Filmové překvapení v Letním kině.
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc.
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu
Ali & Band a host Daniel – blues night party.

4. 7. 
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Divadlo Letadlo – pohádka Do vesmíru.
18:00 - 04:00 Grand Café Septime
Chris Kaufman & DJ ROXTAR 
18:00 - 19:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Skupina Zrní – speciální akustický koncert.
20:00 - 02:00 Klub Crux. Red Hot Chili Peppers Californica-
tion Tribute Band.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag
Music Night.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. U mě dobrý – akustická pochoutka známých českých 
písní.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Up Side Down Special – DJs: Nimrod, Marcos, Funspeed, 
Tokátko, Lemixx, Deffo, Mcj BassBaras.
21:00 - 22:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra
21:00 - 04:00 Klub Peklo
RED CARPET night – červený koberec z ulice přímo k nám 
do klubu. Doporučený dress code: SEMI FORMAL. Za pultem 
bude hrát rezidentní DJs Tony Lai (K.Vary) a Beny Bass (Praha) 
z 4Events.
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. Saxofon Night – 
živý saxofon + DJ Alesh.
22:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
William Carp – nejlepší hity od oldies až po současnost.
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu
Milan Krajíc and Friends, host rapper Kory (hip-hop).
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc

5. 7. 
14:00 - 15:30  Setkání s Allanem Starským. Barrandov 
Studio pozvalo do Karlových Varů vzácného zahraničního hosta, 
scénografa Allana Starského, držitele amerického Oscara za 
snímek Schindlerův seznam. 
15:00 - 17:00 Čaj o třetí - Dům České televize
15:00 - 16:30 Respekt Madam vs. Adam Gebrian. Komen-
tovaná procházka po Thermalu.
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Divadlo Letadlo – Průzkumníci v lese.
16:30 - 20:00 „Říkáme to po svém“
Podvečer plný netradiční zábavy projektu Chodící lidé. Uslyšíte 
hudbu tlumočenou do znakového jazyka, zjistíte, že i lidé 
s pohybovým postižením mohou krásně tančit, a seznámíte se 
s výtvory vítězů celostátní výzvy „Řekni to po svém“.
17:00 - 18:30 Diskuse Respekt Madam: Jedno umění. 
18:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
DJ Andrew Cuberten – nejlepší hity od oldies až po současnost.
18:00 - 19:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra

18:00 - 04:00 Grand Café Septime
Chris Kaufman & DJ ROXTAR  19:30 - 21:00 
Dům České televize – místo, kde jsou filmy doma. Bratři Orffové 
– mimořádný festivalový koncert.
20:00 - 21:30 Letní scéna Karlovarského hudebního diva-
dla. Jan Psohlavec a Doom folk, Kryštůfek Robin a jeho přátelé.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag. Deep House Party.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Hip Hop Night – koncert Rest & DJ Fatte, IdeaFatte DJs.
20:00 - 02:00 Klub Crux. Funky Monx.
21:00 - 22:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet. Film-
café kino Drahomíra
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. Deep House 
Night – DJ Carlos.
21:00 - 04:00 Klub Peklo. WE LOVE KARLOVY VARY – 
večer bude ve znamení České republiky. Za pultem bude 
hrát rezidentní DJ Beny Bass z 4Events a zahltí vás českými 
i celosvětovými hity.
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu
DJ Silent Cut, host saxofonista Milan Krajíc.
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc

6. 7.
15:00 - 16:30 Respekt Madam vs. Rostislav Švácha. 
Komentovaná procházka po Thermalu.
15:00 - 16:00 Kino bez bariér 2016
Ochutnávka road movie DOKOLAKOLEM aneb HUSTO-KRUTO-
-PŘÍSNÝ, KULE RVOUCÍ odpoledne o cestě třech dacanů k jezeru 
Bajkal. Mlýnská kolonáda
15:00 - 17:00 Čaj o třetí - Dům České televize
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního diva-
dla. Sváťovo Dividlo z Litoměřic – loutkové divadlo O Koblížkovi.
18:00 - 04:00 Grand Café Septime
Chris Kaufman & DJ ROXTAR Live vysílání rádia a mejdan až 
do rána.
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert kapely Blue Effect.
20:00 - 24:00 Festivalový večer města Karlovy Vary přine-
se tradiční open air koncert v Letním kině. Tentokrát se mohou 
diváci těšit na jednu z nejosobitějších českých zpěvaček Anetu 
Langerovou. 
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag
Dance music.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice
Dubstep & Reggae Night – DJ T-Zer, DJ LitBoi.
20:00 - 02:00 Klub Crux. Ben Dover.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Soul Keeper – heavy metal (Praha).
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. Electro Swing 
Night – DJ Danny Phoenix.
21:00 - 04:00 Klub Peklo
FROM MIAMI TO IBIZA. Za pultem bude hrát rezidentní DJ Beny 
Bass z 4Events.
22:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
DJ Andrew Cuberten – nejlepší hity od oldies až po současnost.
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc
7. 7. 
15:00 - 17:00 Čaj o třetí - Dům České televize
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního diva-
dla. Sváťovo Dividlo z Litoměřic – loutkové divadlo O pejskovi 
a kočičce.
18:00 - 04:00 Grand Café Septime
Chris Kaufman & DJ ROXTAR Live vysílání rádia a mejdan až 
do rána.
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert skupiny Peter Pan Complex.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice. Drum ’n’ Bass Night – CZ 
DJs.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Lončas Gang – hrající americké country, bluegrass, folk 
až po rock.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag
Electro Fusion Night by Andrew Cuberten.
20:00 - 02:00 Klub Crux.Royal Hi-Fi.
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. A Little Bit of 
Everything night – DJ Star(k).
21:00 - 04:00 Klub Peklo. AMERICAN PARTY. Hraje  DJ 
Beny Bass z 4Events americké pecky, ale neopomene ani 
českou klasiku.
22:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
Patricio Lourentt – nejlepší hity od oldies až po současnost.
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc

8. 7.
14:00 - 15:30 Křest nové knihy Pavla Jirase
15:00 - 16:30 Respekt Madam
Komentovaná procházka po Thermalu.
16:00 - 17:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 

MFF



23

• KULTURNÍ SERVIS

divadla. Divadlo Letadlo – Výprava za ledním medvědem.
18:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
Afro Caribbean Party – DJ Paul Beevans – reggaeton, zumba, 
samba. Emongo show – Afro tanečnice & Bongoman Patrick.
18:00 - 19:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet.
19:00 - 22:00 „Karle, to to dopadlo“
Hraná prohlídka města. Herci Pouličního divadla Viktora 
Braunreitera provázejí Karla IV. městem a představují mu vše 
zajímavé, co se událo od dob, kdy dle legendy skolil jelena 
u Vřídla. Trasa prohlídky Šibeniční vrch, Ondřejská kaple, park 
u Vřídla, Divadelní náměstí, Tržní kolonáda, Mlýnská kolonáda.
19:30 - 21:00 Dům České televize – místo, kde jsou filmy 
doma. Koncert skupiny Vltava.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag. Best ’90s Night.
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice. Hip Hop Night – koncert 
Zverina / SK.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. Tajfun – nadšená kapela hrající rock, vlastní tvorba.
20:00 - 02:00 Klub Crux. Delicious.
21:00 - 04:00 Klub Peklo. 4Events 6th anniversary.  
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. 
DJ Rockstar.
21:00 - 22:00 Koncert Prague Jazz Swing Quartet.
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu. DJ Scamp – Summer 
Party.
24:00 - 01:00 Večerníčky ČT na dobrou noc

9. 7. 
20:00 - 05:00 Beat ’n’ Juice. Final Party – DJ Maniac, DJ Flux.
20:00 - 01:00 Music bar ZigZag. Deepness – DJs: Kazi, 
OriAkaIro.
20:00 - 21:00 Letní scéna Karlovarského hudebního 
divadla. 
Lebedy – alternativní elektroakustický rock se špetkou folku 
a kapkou citronu – namíchat a protřepat!
20:00 - 04:00 Grand Café Septime. DJ Friky (Frikolora).
20:00 - 02:00 Klub Crux. Milan Krajíc a přátelé.
20:00 - 21:00 Koncert kapely The Prostitutes.
21:00 - 04:00 Klub Peklo. CLOSING PARTY 
21:00 - 03:00 Premium music club Papas. 
Bye Bye Night – DJ Sunbeam.
22:00 - 03:00 Barracuda Cocktail Bar
DJ Andrew Cuberten – nejlepší hity od oldies až po současnost.
23:00 - 01:00 Filmové překvapení v Letním kině
24:00 - 04:00 Music Bar KaKaDu DJ Scamp – KaKaDu 
Festival Party.

KMD karlovarské městské divadlo

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

1. - 9.7. Mezinárodní filmový festival – projekce 
 http://www.kviff.com  

27. 7. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ  
  A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců 
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební 
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje 
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna 
Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala  a dalších a za 
poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných umělců. 
Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, umělec-
kým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.   
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

6. 7. 20:00 Letní kino
ANETA LANGEROVÁ A KSO - NA RADOSTI
Aneta Langerová v doprovodu vlastní kapely a Karlovarského 
symfonického orchestru představí především písně z nového CD 
Na Radosti.
Martin Kumžák - dirigent

15. 7. 21:00 přírodní amfiteátr v Lokti
DAGMAR PECKOVÁ & KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHES-

TR - KOUZLO NOCI
Operní koncert: Offenbach, Bizet, Massenet, Glinka, Rossini, 
Saint-Saëns, Nováček, Gershwin
KOLONÁDNÍ KONCERTY
12. 7. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
14. 7. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
15. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Trio Piacere
16. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
17. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio
19. 7. 16:30 Mlýnská kolonáda
Beaconsfield School Orchestra (Velká Británie)
20. 7. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kammerchor des Markgräfin- Wilhelmine-Gymnasiums Bayreuth 
(Německo)
21. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
22. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
23. 7. 16:00 Tržní kolonáda
Jazzový most z Prahy do EU 2016
24. 7. 15:00 Mlýnská kolonáda
Komorní sbor z Tudor Grant School (Velká Británie)
26. 7. 16:30 Mlýnská kolonáda
Youth Orchestra of the Netherland (Holandsko)
27. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
28. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
29. 7. 15:00 Tržní kolonáda
Trio Piacere
30. 7. 15:00 Mlýnská kolonáda
City of Belfast Youth Concert Band (Severní Irsko)
31. 7. 15:00 Mlýnská kolonáda
Brass KVartet

Změna programu vyhrazena.
Kolonádní koncerty se konají v případě, že teplota vzduchu je 
minimálně 16°C.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. 7. - 10.7.       51. MFF  Karlovy Vary 
11. 7. 19:30 Teorie tygra 
12. 7.   19:30 Legenda o Tarzanovi 
13. 7.   19:30 Legenda o Tarzanovi  
14. 7.   17:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí
14. 7.   19:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
15. 7. 17:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí
 19:30 Pan Dokonalý 
16. 7.   14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
 17:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí
 19:30 Lucie: Příběh jedný kapely  19:30
17. 7.   14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
 17:00 Legenda o Tarzanovi  
 19:30 Pan Dokonalý  
18. 7.   19:30 Tohle je náš svět  
19. 7 19:30 Moje země nikoho
20. 7. 19:30 Queen:  Hungarian  Rhapsody 
21. 7.   19:30 Julieta 
22. 7.   19:30 Julieta 
23. 7. 14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí 
 17:00 Teorie tygra  
 19:30 Zhasni a zemřeš
24. 7.  14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí 
 17:00, 19:30 Jonas Kaufmann  
  Večer s Puccinim /La Scala
25. 7. 19:30 Učitelka  
26. 7.   17:00 Příběh lesa - projekce pro seniory
 19:30 Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne  
27. 7. 19:30 Teorie tygra
28. 7.   19:30 Krotitelé duchů  
29. 7.   17:00 Krotitelé duchů 
 19:30 Jason Bourne
30. 7.   14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí 
 17:00 Krotitelé duchů
 19:30 Jason Bourne
31. 7.  14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí 
 17:00, 19:30 Seznamka

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
Ve dnech 2. - 9. 7. otevřeno denně 10 – 19 hodin

VÝSTAVY:
 2. 7. - 28. 8. Jiří Balcar 
  Filmové plakáty malbou a koláží
(vernisáž 2. 7., 17:00)
Jiří Balcar (1929 – 1968), malíř, grafik a typograf, kromě svého 
bohatého grafického díla vytvořil i velký soubor filmových plakátů. 
Výstava pořádaná v rámci MFF přiblíží právě filmové plakáty a pře-
devším jejich originální předlohy, tvořené kombinací klasických 
malířských a kreslířských technik s koláží a montáží.

4. 7. - 28. 8. POCTA VELIKÁNŮM - 80 let filmu ve Zlíně 
(vernisáž 4. 7., 17:00)
Jubilejní expozici tvoří fotografie klíčových zlínských osobností, které 
byly u založení zlínského studia v roce 1936. Výstavu fotografií A. 
Hackenschmieda, J. Lukase, P. Hrdličky, J. Novotného ad. doplní také 
fotoreportáž z prvního filmového festivalu pořádaného v baťovském 
Zlíně v letech 1940 – 1941 pod názvem "Filmové žně". 
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-
ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 
Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 
K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.  

GALERIE SUPERMARKET

Galerie SUPERMARKETwc, 
podchod u Dolního nádraží, Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz
tel.: 774 232 048

Otevírací doba během festivalu od 10:00 do doby, než vyjdou 
hvězdy… 
2. 7.  17:00 Opening party tradiční festivalové výstavy
 z cyklu Design a život, tentokrát na téma beton. 
Představí české a zahraniční designéry a výrobce, jejichž betonové 
výtvory nepostrádají kreativitu, krásu i eleganci. Protihlukové stěny 
i šperky z materiálu, který Vás mile překvapí ...to víme na beton. 

2. 7. 17:00 Top RoofTop fest 2016
Na střeše galerie Supermarket WC zahrají hudební skupiny Kristýna 
Canela Procházková, I love you Honey Bunny, Glajstr Duo, Electric 
Lady, Teepee, Waste (DE).

3. 7.  14:45 THERMAL NA DOTEK 
 Workshop a komentovaná prohlídka,  dětské festivalové centrum 
hotel Thermal
Zveme Vás na jedinečné setkání v hotelu Thermal. Dominantou 
Karlových Varů Vás provede Vladimír 518 a prozradí Vám, jak tuto 
stavbu vnímá on. Děti se mezitím mohou pobavit na workshopu 
inspirovaném architekturou manželů Machoninových. Právě 
jejich vnoučata, která celou akci spolu se sdružením PROTEBE 
organizují, se v rámci Iniciativy Respekt Madam snaží o záchranu 
a popularizaci hotelu Thermal.  Aktuální info: www.facebook.com/
respektmadam

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
Ve dnech 3. - 9. 7. otevřeno denně 10 – 19 hodin

VÝSTAVY:
3. 7. - 18. 9. Barrandov Studio – víc než studio 
Výstava k 85. výročí Barrandov Studia představí významné filmové 
a televizní projekty, na kterých studio spolupracovalo v posledních 
letech. Tuzemské i zahraniční projekty, např. seriály Borgiové, Tři 
mušketýři, První republika, koprodukční filmy Rudý kapitán či Já, 
Olga Hepnarová, budou prezentovány prostřednictvím originálních 
kostýmů, rekvizit a nábytku. 

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

DALŠÍ AKCE:
3. 7. 14:00  15:30 85 minut
Posezení a diskuse s českými herci, režiséry a producenty, kteří 
v barrandovských ateliérech ztvárnili nezapomenutelné filmové 
role a vytvořili filmy patřící do zlatého fondu české kinematografie. 
K tematice 85. výročí založení Studia Barrandov budou diskutovat 
85 minut.

5. 7. 14:00  15:30 Setkání s Allanem Starskim
Významný scénograf Allan Starski, držitel Oscara za snímek 
Schindlerův seznam, spolupracovník Andrzeje Wajdy, Agniezsky 
Holland, Stevena Spielberga ad., bude s architektem Jindřichem 
Kočím a vedoucím dekorací Barrandov Studia Štěpánem Červeným 
hovořit mj. o své spolupráci na filmu Romana Polanského Oliver 
Twist, který se natáčel na Barrandově.

úterý – pátek 14:00 - 16:00 
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)

červenec: 
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 
928 844)

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

VÝSTAVA: 5 LET A 6 MĚSÍCŮ.1.670 FOTEK. 1 BALKÓN
Vernisáž  3.7.2016 V 16:00
Výstava fotografa Tomáše Třeštíka: Portréty známých i neznámých 
osobností na balkóně letenského ateliéru.
VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCE ČERVENCE.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.

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, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

Vážení čtenáři,
upozorňujeme vás, že v těchto termínech budou pobočky
Městské knihovny KV v letních měsících 2016  U Z A V Ř E N Y

I. P. Pavlova 7 
Čítárna     4. –  8. 7., 25. 7. – 5. 8.
Dětské oddělení     4. - 22.7.
Půjčovna pro dospělé  4. -  8. 7., 25. 7. – 5. 8.

Pobočky
Čankovská     4. – 8. 7., 15. 8. – 26. 8.
Drahovice      25. 7. – 5. 8.
Růžový Vrch      1. – 8. 7., 25. – 29. 7., 22. – 26. 8.
Stará Role    22. 8.  – 2. 9.
Tuhnice         4. – 8. 7., 8. – 19. 8.
Vyhlídka        11. – 22. 7., 1. – 5. 8.

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO        9:00 - 16:00 
ÚT         9:00 - 16:00
STŘ      Zavřeno

ČT        9:00 - 16:00
PÁ Zavřeno 
SO      9:00 - 12:00   pouze čítárna, tel. 353 221 365/23

Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 16:00
STŘ      Zavřeno
PÁ      Zavřeno

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
 Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 16:00
STŘ     ZAVŘENO
PÁ      ZAVŘENO

PLÁŠŤ PRO KARLA IV.
Nejen návštěvníci knihovny mohou zanechat svou stopu v historii 
a pomoci tak vytvořit rekordně dlouhý plášť pro Otce vlasti před 
čítárnou MěK KV

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz

Změna provozní doby v době hlavních školních prázdnin 
červenec/srpen

Hlavní budova Dvory
pondělí – pátek                9:00 – 19:00
sobota, neděle                zavřeno

KAVÁRNA v hlavní budově
červenec                   zavřeno

srpen
pondělí – čtvrtek           9:00 – 17:00
pátek              9:00 – 15:00

Pobočka Lidická
PO  + ČT            12:00 – 18:00
ÚT, ST, PÁ, SO, NE    zavřeno

V zavíracích dnech mohou čtenáři k vrácení knih využít Biblioboxy 
Herbie v Městské tržnici
a před hlavním vchodem knihovny ve Dvorech.

Výstavy
Vstupní chodba Dvory
10. 6. – 27. 7. HENDIKEP NENÍ PŘEKÁŽKOU 
Výstava výtvarných prací klientů a členů Parkinson-help z. s.
Vystavující:
Jana Večlová - enkaustika, americká enkaustika, powertex, 3D 
přání
Ing. Václav Veselý - perokresby
Jana Patočková  - malba

Půjčovna pro dospělé Dvory
15. 6. – 27. 7. PROSTĚ KRÁSNÁ 
Výstava fotografií z charitativního projektu.
Cílem projektu bylo SPLNIT VELKÝ SEN a dát možnost okusit 32 
mentálně a zdravotně postiženým ženám a dívkám z domova Pra-
men zažít jedinečný pocit „zájmu, péče, krásy a pocitu důležitosti“, 
jaký prožívají většinou pouze modelky nebo celebrity. Udělat jim 
radost a díky kalendáři pro rok 2016 a velkoformátovým fotografiím 
získat finance pro zpestření života všech klientů jejich domova.

7. 7. – 26. 8. KRAJINY KARLOVARSKA 
Krajiny Karlovarska - výstava fotografií Stanislava Wiesera.
Rozmanitá krajina Karlovarského kraje, zvedající se z rovinatých 
poloh horního Poohří do okolních hor, nemůže být zachycena na 
fotografiích v jednom výstavním souboru. Autor z mnoha snímků, 
pořízených za více než půlstoletí svého působení v kraji, vybral ty, 
které charakterizují údolí Ohře, Smrčiny a Krušné hory, Slavkovský 
les a Tepelskou vrchovinu a také Doupovské hory.

Herní klub
A-klub Dvory:

červenec – každý čtvrtek  
15:00  HERNÍ KLUB 

srpen – každý čtvrtek  
15:00  HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není 
stanovena
Změna programu vyhrazena!

FARMÁŘSKÉ TRHY

Pořádá KV City Centrum, Moskevská 21, Kar. Vary, www.kvcity.cz

15. 7.  11:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
Po zimě opět nabídnou trhovci před Městskou tržnicí své výpěstky 
a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti lety, se 
těší velké oblibě. Další termíny famářských trhů:   19.8., 16.9., 
21.10., 18.11. a 16.12. 2016.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Hvězdárna Františka Krejčího, K letišti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz

Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně 
od 13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595 a možná ještě ten večer 
pro Vás
připraví obloha zajímavý program! Pokud ne, v den, kdy to bude 
přicházet v úvahu, obdržíte od nás nezávaznou informační sms 
s možností se daný den pozorování zúčastnit…..

180 MINUT ASTRONOMIE
Ve středu 15:00 – 20:00, sobotu 16:00 – 20:00, 
neděli 15:00-18:00 
Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné oblo-
hy. K dispozici veřejnosti je také výukový Simulátor průletu sluneční 
soustavou a nové programy v rámci projektu Sáhni si na vesmír. 
Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup hodinu před 
koncem otvírací doby

120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI
každou sobotu od 14:00 hodin 
Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný 
především pro děti a jejich rodiče. Doporučený
věk dětí od 5 let.

Letní tábory na hvězdárně v roce 2016
Přihlášky na http://astropatrola.cz/tabory-objednavka.htm

ČERVENCOVÝ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR
17. – 23. 7. 2016
„OBJEVUJ S NÁMI TAJEMSTVÍ PLANET A MĚSÍCE“
Tábor pro děti a mládež se zaměřením na noční pozorování 
Měsíce, planet Jupiter, Saturn a Mars. Zejména planeta Mars bude 
krátce po opozici a bude možno si detailně prohlížet povrchové 
útvary, které před několika stovkami let astronomové považovali 
za vodní kanály. Všechny objekty si účastníci tábora zkusí třeba 
vyfotografovat a se získanými daty budou dále pracovat. Poznáme 
řadu povrchových útvarů na Měsíci a pokusíme se najít marsovské 
měsíce Deimos a Phobos a také sledovat pohyby čtyř nejjasnějších 
měsíců Jupitera a Saturnova měsíce Titanu.
Maximální kapacita tábora je 14 dětí. Ubytování je zajištěno ve 
stanové základně postavené přímo v areálu, stravování probíhá 
v objektu hvězdárny. Maximální počet účastníků je stanoven 
s ohledem na možnosti hvězdárny a kapacitu pozorovací techniky. 
Příspěvek na letní tábor činí 3400,- Kč.
LETNÍ EXPEDIČNÍ TÁBOR 31. 7. - 11. 8. 2016
„VYFOŤ SI SVOJI MLHOVINU“
Expediční tábor je zaměřen na odbornější astronomickou práci.
Začátečníci se mohou seznamovat s prací astronomického 
odborníka, především astrofotografa, ale také se seznámí s výsledky 
sledování meteorického roje Perseid, který tentokrát kromě televiz-
ních kamer budeme
sledovat pomocí radaru, zařízení monitorujícího stav zemské 
ionosféry (SID monitor). Ze získaných dat mohou astronomové 
vyčíst mnoho zajímavého a i účastníci se s těmito výsledky budou 
moci seznamovat, případně si s námi jednoduchý detektor vyrobit 
a provozovat jej po skončení expedičního tábora třeba doma.
Expediční astronomický tábor není klasickým letním táborem, 
ani jej nechce suplovat. Jde o akci, která je zaměřena na denní 
i noční pozorování oblohy a účastníky seznamuje se zpracováním 
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napozorovaných dat.
Expedice má svá věková omezení účastníků z důvodu odborného 
zaměření akce. Nejmladší účastník by
měl mít vychozenou alespoň 4. třídu ZŠ. Nejstarší účastníci mohou 
být i starší 18. let.
Maximální kapacita je 10 dětí. Ubytování a stravování je zajištěno 
v budově hvězdárny. Příspěvek na
expediční tábor za osobu činí 4000,- Kč.

RADIOKLUB OK1KVK  

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00
Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz

Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program od 
14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium Bible: 
středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

KARLOVY VARY
23/09/2016

 K V  A R É N A

30 LET VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY
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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary ovládli Keňané 

Keňská dominace a překonání dvou rekordů zá-
vodů, takový byl Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
2016. Nejmladší ze závodů RunCzech běžecké ligy 
ovládl favorizovaný Abraham Akopesha, ženám 
vládla v novém nejrychlejším čase závodu člen-
ka RunCzech Racing Teamu Joyceline Jepkosgei. 
Český rekord si připsal Milan Kocourek, nejrych-
lejší Češkou se stala Petra Kamínková, která tak 
na lázeňské kolonádě obhájila své loňské vítěz-
ství. V rámci závodu se poprvé běžela zbrusu nová 
kategorie – Běh o pohár Karla IV. ovládli běžci ze 
Sokolova. 
V premiérovém ročníku nového poháru se hrálo 
o nejrychlejšího běžce a běžkyni z celého Karlovar-
ského kraje. Mezi muži i ženami nakonec vládli zá-
vodníci ze Sokolova. S časem 1:17:20 byl nejrych-
lejší Pavel Procházka a za 1:29:58 brala první místo 
Eva Hejnicová. Pro pořádek, úplně nejrychlejší že-
nou z Karlovarska byla Ivana Sekyrová (1:22:16), 
ale jelikož byl Běh o pohár Karla IV. určený pouze 
amatérským běžcům, cenu přebrat nemohla.
Jak s průběhem nové kategorie, tak s celým zá-
vodním víkendem byl navýsost spokojený ředitel 
organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. 
„Myslím, že se čtvrtý ročník Mattoni 1/2Maratonu 
Karlovy Vary povedl nad očekávání. Byli jsme svěd-
ky skvělých výkonů elitních atletů i tisícovek dalších 
běžců. Už teď se do lázeňského města těším na dal-
ší ročník,“ říká.
Mezi elitními atlety se čtvrtý ročník závodu oceně-
ného zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace 
atletických federací IAAF od začátku vyvíjel podle 
očekávání. Hned po startu závodu se na čele vy-
tvořila sedmičlenná skupinka, ta se ale po pátém 
kilometru začala trhat. Po polovině trati se tak na 
čele usadila keňská trojice ve složení Abraham Ako-
pesha, Evans Kirui a Wilson Too.
Na patnáctém kilometru nasadil k úniku favorizova-
ný Akopesha. Jeho pronáslodavatelé závod nezaba-
lili, především Kirui šlapal svému soupeři mohutně 
na paty, ale nejvíce sil si na závěr nechal právě 
Akopesha. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary ovlá-
dl v čase 1:02:08. „Z vítězství mám velkou radost, 
ale bylo to hodně těžké. Sice se mi povedl nástup, 
ale oba mí soupeři mě pak začali stahovat. Otáčet 

se a vidět, jak se blíží, je hodně náročné. Nakonec 
jsem to ale zvládl,“ líčil Akopesha s tím, že mu 
k vítězství pomohly i zkušenosti z předchozích půl-
maratonů. Oba dva jeho pronásledovatelé na této 
trati totiž debutovali – Evans Kirui finišoval v čase 
1:02:27, Wilson Too v čase 1:02:48.
Ženský závod měl mnohem jednoznačnější průběh. 
Už v první třetině se na čele osamostnila dvaa-
dvacetiletá keňská běžkyně Joyciline Jepkosgei 
a skvělým výkonem si doběhla nejen pro vítěz-
ství, ale rovněž pro nový rekord závodu. S časem 
1:09:07 jej pokořila o čtyři vteřiny. „Jsem velmi 
šťastná, že se mi tu podařilo zvítězit. Ze začátku 
jsem okolo sebe měla nějaké soupeřky, ale když 
jsem se na osmém kilometru ohlédla, byly pryč. Tak 

jsem ještě víc přidala a přes krizi ke konci se mi 
navíc podařil i rekord,“ usmívala se v cíli nadšená 
vítězka a členka RunCzech Racing Teamu, která se 
poprvé v životě představila na závodě v Evropě. Za 
ní doběly dvě etiopské běžkyně, s časem 1:11:10 
finišovala Ayantu Gemechu, jako třetí doběhla Bek-
elech Daba (1:11:42).
Rekord závodu padnul rovněž mezi Čechy, kde si 
pro vítězství v sólo závodě doběhl Milan Kocourek. 
S časem 1:06:51 ale příliš spokojený nebyl. „Re-
kord by se dal určitě ještě alespoň o minutu zlep-
šit.V Karlových Varech je trať těžká, dneska bylo 
navíc velké teplo a skoro celý závod jsem běžel 
úplně sám. Atmosféra tu i tak byla úplně fantastic-
ká, fandili jak diváci u trati, tak běžci, které jsem 
míjel,“ pochvaloval si Kocourek. Na stupně vítězů 
se vedle něj postavili Ondřej Fejfar (1:08:17) a Vít 
Pavlišta (1:08:41), kterého limitovalo nedávné zra-
nění achillovky. 
Českou vítězku netřeba dvakrát představovat. Petra 
Kamínková je (nejen) karlovarskému publiku velmi 
dobře známá. Olomoucká vytrvalkyně přijela na zá-
pad Čech obhajovat svůj loňský triumf, což se jí také 
v čase 1:17:55 s přehledem podařilo. „Chtěla jsem 
sice běžet o trochu rychleji, ale i tak jsem spokoje-
ná, podařilo se mi porazit skvělé běžkyně. Radost 
mám z každého vítězství v závodech RunCzech,“ 
řekla v cíli Kamínková. Jako druhá doběhla s dvěmi 
maratony v nohách v posledním měsíci téměř do-
mácí Ivana Sekyrová (1:22:16), třetí skončila Tereza 
Korvasová (1:24:12).
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary běželo celkem 3 
786 závodníků. Dalších 2 024 běžců se zúčastnilo 
dm rodinného běhu.
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Dne 8. 6. 2016 se uskutečnil tradiční turnaj kroužků 
z 1.- 5. tříd v košíkové, které probíhají na sedmi kar-
lovarských základních školách. Turnaj se uskutečnil 

na ZŠ Konečná a zúčastnila se ho více než stovka 
mladých baskeťáků včetně Základní školy z Nejdku.
Dvanáct družstev ve dvou věkových skupinách sved-

lo tuhé sportovní boje. Všichni příkladně bojovali o co 
nejlepší výsledek a ukázali svým trenérům, co se za 
další sportovní rok naučili.
Opět pak byli všichni odměněni drobnými dárky 
a sladkostmi, které předala předsedkyně sportovní 
komise Karlovarského kraje a poslankyně parlamen-
tu ČR Markéta Wernerová. Trenéři pak určili k odmě-
nění také hráče s největším zlepšením za poslední 
rok.
Dík patří vedení ZŠ Konečná za poskytnutí tělocvičen.
Tato akce i vedení pravidelných kroužků po celý rok 
je finančně podpořeno městem Karlovy Vary a Karlo-
varským krajem – Živým krajem.

• SPORT

Naše červencové trasy:

2. 7. Karlovarsko: Obnovované lázně Kyselka  
2. 7. Česká Lípa – S batohem na zádech 
 povodím Ploučnice (týden)
9. 7. Chebsko: Starý Hrozňatov 
16. 7. Saské Švýcarsko: Stolová hora Lilienstein  
23. 7. Střední Poohří: Hadí farma v Osvinově 
30. 7. Bavorsko: Vlakem do Passau, 
 města na soutoku tří řek
30. 7. Slovensko – Gemer a Slovenský kras 
 (týden)

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.

Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary, 
www.turiste.webpark.cz 
e-mail: fjw@volny.cz; telefon: 603 209 270 

TURISTIKA

Turnaj kroužků košíkové na karlovarských základních školách

Karlovarsko čeká další evropská
volejbalová lahůdka
Sportovní příznivci v karlovarském regionu mají ještě 
v živé paměti medailisty z mistrovství světa či olym-
pijských her, kteří se představili v Hale míčových 
sportů. Hvězdný tým Perugie dokázali volejbalisté 
Karlovarska potrápit, teď vyhlížejí dalšího soupeře 
v pohárové Evropě. „Neváhali jsme, sportovní a mar-
ketingová stránka převládla nad tou ekonomickou,“ 
prohlásil manažer VK ČEZ Karlovarsko Jan Meruna 
po podání přihlášky do evropského Challenge Cupu 
2016/17.
Účast v mezinárodních pohárech je pro klub ekono-
micky náročná, plusy ale přeci jen převažují. „Z výkon-
nostního hlediska byl start v pohárech přínosem, hráči 
měli konfrontaci nejen s extraligou, ale i s evropským 
volejbalem,“ kvitoval Meruna. „A pro vedení klubu 
bylo důležité vidět organizaci utkání a marketingovou 
práci klubů. Sami si uvědomujeme, že bez podpory 
města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a společnosti 

NEMOS by klub tyto poháry hrát nemohl.“ Volejbalisté 
Karlovarska se v uplynulé sezoně utkali dvakrát s Pe-
rugií a dvakrát s rumunským týmem Galati.
Volejbalová Evropa tak registruje další klub, který se 
v soutěžích objevuje opakovaně. Pro Českou republi-
ku a především pro karlovarský region jde o vítanou 
reklamu. „Pro hráče i vedení týmu jsou to zkušenosti 
a pro Karlovarský kraj propagace na mezinárodním 
poli,“ potvrdil čestný prezident klubu Josef Novotný. 
„Bude to určitě pamlsek pro příznivce volejbalu. Ne-
víme, které týmy k nám přijedou, každopádně to bude 
zajímavá podívaná.“
Třetí nejhodnotnější klubová soutěž Challenge Cup 
neboli Vyzývací pohár začíná až na konci října. Jméno 
prvního soupeře se tým Karlovarska dozví po letních 
prázdninách. „Konkurence ve volejbalové Evropě je 
obrovská, úspěchem bude postup z každého kola,“ 
upozornil Josef Novotný.
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• SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ / KV ARENA

Svět záchranářů jede i přes prázdniny
 Svět záchranářů, jehož 
lektoři celý školní rok pilně 
učili především žáky škol 
a školek, jak předcházet 
nebezpečím a rizikům, 
která na ně číhají v běž-
ném životě, pojede i přes 
prázdniny. Otevřeno bude 

pro veřejnost vždy od 13 do 17 hodin od pondělí 
do soboty. Jedinou výjimkou je týden, kdy se 
bude u nás konat Příměstský tábor a to v termínu 
18. – 22. 7. 2016. Děti mají program napláno-
vaný až do odpoledne a proto prosíme veřejnost 
o shovívavost, protože tento týden bude brána 
Světa záchranářů pro ně zavřená. Příměstský tá-
bor se uskuteční i v srpnu a i tam nastává stejná 
situace, tedy, že bude zavřeno. Tentokrát půjde 
o termín 8. – 12. 8. 2016. V ostatní dny jsme vám 
přes prázdniny k dispozici a budeme velmi rádi, 
když navštívíte naše moderní dopravní hřiště, kde 
vám nově kromě kol, můžeme zapůjčit i minikáru. 
Nově si také můžete u nás vyzkoušet záchranář-
skou stezku, při které plníte různé úkoly týkající 
se rizik a nebezpečí. Ta je rozmístěna po celém 
našem areálu a určitě nebudete litovat, pokud se 
do ní společně s dětmi zapojíte. 
Přejeme vám všem krásné prázdniny. Užijte si 
slunečné dny a především prázdniny bez úrazů 
a krizových situací.

Ceník služeb:
VSTUPNÉ 
dospělí  30 Kč
děti      20 Kč 
(do 18ti let s doprovodem odpovědné osoby)

PŮJČOVNÉ 
kolo (60 min.)  30 Kč
odrážedlo/odstrkávadlo/koloběžka (60 min.) 20 Kč 

cyklistická helma    10 Kč 
minikára dětská / dospělá (30 min.) 50 Kč 

ZÁCHRANÁŘSKÁ STEZKA (I., II.)    50 Kč

Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku 
Vzdělávacích programů "na klíč", kde je nutné se 

předem domluvit na podmínkách programu dle 
jeho personální a materiální náročnosti.
Máte-li jakýkoli dotaz, pak se neváhejte na nás 
obrátit na telefonních číslech: 608 953 862, 777 
572 576, případně na email: info@zachranny-
kruh.cz. Jsme rovněž na facebooku jako „Svět 
záchranářů“.
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V červnu oslavila své 90. narozeniny paní Vlasta 
Dušková. „Já za to nemůžu, že je mi devadesát“, 
vítala gratulanty s vtipem sobě vlastním. „Ale as-
poň dostanu pusu“, přidala rodačka z Dukovan. 
Paní Vlasta vystudovala rodinnou školu a učitelský 
ústav a svou profesní kariéru zahájila jako učitelka 
v Rožnově pod Radhoštěm. „Ale dlouho jsem neu-
čila. Pak si mě totiž našel manžel a odvedl si mě 
do Karlových Varů, kde pracoval v muzeu,“ vzpo-
míná na příchod do našeho města. Krátce na to se 
mladí manželé stali rodiči dcery. K práci učitelky už 
se paní Dušková nevrátila. Našla uplatnění v se-
kretariátu ředitele lázní a jako jeho pravá ruka zde 
působila až do důchodu. Karlovy Vary si zamilovala, 
mezi její nejoblíbenější místa patřil Zámecký vrch, 
Diana a Malé Versailles. V mládí se věnovala baletu, 
později v sobě objevila literární talent, který rozvíjí 
dodnes. „Píšu povídky a říkanky na nejrůznější té-
mata,“ chlubí se paní Vlasta. Gratulantům dokonce 
dala nahlédnout do své sbírky básniček. Jsou milé, 

vtipné, místy i lechtivé. Přesně vystihují povahu 
a náladu autorky, šarmantní dámy, která si potrpí 
eleganci, ráda se hezky obléká a pečuje o sebe. 

Nezbývá než oslavenkyni složit poklonu a popřát jí 
neutuchající inspiraci při psaní povídek a básní, stá-
le pevné zdraví a pohodu do dalšího žití.

• LIDÉ

Vlasta Dušková oslavila 90. narozeniny

Milan Hejcman rád pomáhá na zahradě

Vydařený koncert varhanistky Michaely Káčerkové

Milan Hejcman se narodil 5. 6. 1926 ve Dvoře Krá-
lové n.L. Zde absolvoval dvouletou průmyslovou 
školu chemickou. Místo do textilní továrny byl ten-
krát totálně nasazen do zahradnictví, kde pracoval 
2 roky do konce války. Vzdělání si doplnil na Vyšší 
textilní škole v Brně. Poté nastoupil jako závod-
ní chemik ve Vlnařských závodech a fezárnách ve 
Strakonicích. Po roce byl odveden k výkonu zá-
kladní vojenské služby. V roce 1951 aktivován za 

vojáka z povolání. Prošel pak různými funkcemi 
v různých posádkách, až  se v roce 1964 dostal do  
K. Varů, kde vojenskou službu v roce  1981 ukončil.. 
odchodem do důchodu  Pracoval pak dál  u Pozem-
ních staveb v K. Varech jako vodohospodář,  požár-
ní technik v keramzitce a panelárně ve Vintířově 
a v Karl. pekárnách.Odtud přešel do hotelu Kriváň 
jako pomocník v recepci. do svých 71 let. V domě, 
kde bydlí, byl předsedou výboru Společenství vlast-

níků do věku 83 let.
Oženil se  v r. 1951, manželka však zemřela v  
r. 1994. Nyní má radost ze svých dvou dcer, pěti 
vnoučat a čtyř pravnoučat. Měl rád turistiku, plavá-
ní, lyžování, jízdu na kole a bruslení. Hrál i hokej. Od 
mládí rád pomáhal na zahradě, což mu vydrželo do 
současnosti. Dobré zdraví do dalších let přeje osla-
venci jménem celé rodiny 

E. Pospíchalová

Mezinárodní varhanní  festival  Johanna Caspa-
ra Ferdinarda Fischera, jehož druhý ročník 
probíhá v karlovarském regionu letos  od 20. 
května,  je prvkem, který zde  doposud chyběl. 

Velmi rychle si však našel svůj okruh posluchačů.                                                                                                                                      
Jeho koncerty jsou vždy zážitkem s hlubokým 
duchovním rozměrem. A nebylo tomu jinak na ani 
nedělním koncertě 29. května v kostele sv. Petra 

a Pavla  Církve československé husitské v Karlo-
vých Varech s varhanistkou Michaelou Káčerkovou 
a procítěně promlouvajícím Alfrédem Strejčkem.                                                                                                                          
Samotný koncert pak zahájil s citlivostí sobě  
vlastní  Mgr. Jiří Klsák , náměstek primátora měs-
ta Karlovy Vary, který zároveň převzal záštitu nad 
tímto ročníkem festivalu.
Příjemným překvapením pak bylo vystoupení 
a doprovod kytaristy Štěpána Raka, který podtrhl 
autenticitu a krásu tohoto okamžiku.
Na festivalových koncertech se nejedná pouze  
o vystoupení varhaníků, ale představují se zde 
renomované zahraniční  soubory provozující  tzv.  
autentickou ( poučenou)  interpretaci  staré hud-
by- ať už  to byl německý soubor Rastatter Hof-
kapelle na zahajovacím koncertě v Ostrově nebo 
Komorní orchestr Berlín/Praha, který vystoupil na 
závěrečném koncertě festivalu v neděli 19. červ-
na  opět   v kostele sv. Petra a Pavla  v Karlových 
Varech. 
Společnost Josefa Hercla si velice váží toho, že 
festival tak navazuje na tradici kvalitních hudeb-
ních projektů, děkuje všem jeho podporovatelům 
a přeje úspěšnou přípravu dalších ročníků tohoto 
festivalu.
 Lucie Kábelová,
 předsedkyně Společnosti Josefa Hercla



30   krl° ČERVENEC 2016

sprava85.cz

Luštěte s námi
o 12 x 500,-Kč!

řížovka KRL 65x45 6_2016.indd   1 17.6.2016   12:12:34

 

BOBKO,
ECKERT,

IRRA,
KITRAU

KRKY PODLE ČÁST VOZU
VĚCNÁ
INFOR-
MACE

LYŽE 
(ZAST.)

ŽENSKÉ
JMÉNO

KRUTO-
VLÁDA

VYHYNULÝ
PŠTROS

CHEM.ZN.
CERU KARABÁČ KLEŠTĚNEC

INICIÁLY
HERCE

JELÍNKA
PULS DOLOVATI URAZITI

CHŮZÍ

SLOVEN-
SKY

ROHLÍK

ZNAČKA
KOŇSKÉ

SÍLY

ZPŮSOB 
TISKU

Z PLOCHY

ČESKÝ
KERAMIK

JMÉNO
HEREČKY

PREISSOVÉ

DOMÁCÍ
PTÁK

SPZ 
ROKYCAN

1. DÍL 
TAJENKY

DROBNÉ
RTY

SLOVEN-
SKY

STRÝC
OSOBNÍ

ZÁJMENO

BÝVALÁ
MPZ NDR

ASFALT

SLOVENSKY
JAK

ZKRATKA
SPOJENÝCH

NÁRODŮ

CHEM.ZN. 
ANTIMONU

TĚŽKOST

PŘEDLOŽKA

POHYBOVAT
SE 

VZDUCHEM

ČESKÝ
OBCHODNÍK

S ENERGIÍ

JM. HERCE
RACKA

OSTYCH

SEVERO-
ATLANT.

SMLOUVA
RANNÍ
VLÁHA

JMÉNO
PSA

BABYLÓN.
BŮH MORU

A ZKÁZY
VÝKON
ATLETA

VELKÉ
BŘICHO

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

TEČKA

HLAS
KVOČNY

BÝVALÝ 
NĚMECKÝ 
KANCLÉŘ

SPANILÁ

SÍŤ 
OBCHODŮ

PRO 
KUTILY

OHRADA
PUCHÝŘKY
NA ÚSTNÍ
SLIZNICI

SLONÍ
ZUBY

ČÁST
VOZU

MILOVNÍCI
KRÁSNA

SPZ 
SOKOLOVA

DĚTSKÁ
ZDRAVICE

KOPIE

PŘEDLOŽKA

EDUARD
(DOMÁCKY)

UPRAVIT
LŮŽKO

JMÉNO
MALÍŘE
BORNA

HUDEBNÍ
DÍLO KILOMETR

NEJVĚTŠÍ
ČESKÝ

AUTOBAZAR

DOTAZ
NA POČET

ZNOJ

LABUŽNÍK

OBNOS

KOMÍHÁNÍ
(MN. Č.)

SPZ 
BRNO-

VENKOV

SOUČÁST
PÁNSKÉHO

OBLEKU

NÁMĚT

ŘECKÉ
PÍSMENO

MPZ 
NIZOZEMSKA

NÁPLŇ
DÝMKY

ČÁSTI
MOLEKUL

ČESKÁ
ŘEKA

SVĚTELNÉ
REKLAMY

JEMNÝ
LIKÉR

CHEM.ZN. 
ARZENU

OKRUH
PŮSOBENÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

STAŠKOVO
JMÉNO

NEMLUVIT
PRAVDU

ANGLICKY
NEHTY

RUSKÝ
SOUHLAS

POHOVKA

SMALT

DRUH
KVĚTENSTVÍ

CIZOPASNÍCI
VE VLASECH

NÁZEV
SYKAVKY
BÝVALÁ

ZKR.
NAŠÍ MĚNY

VÚDCE
ARGONAUTŮ

ZKRATKA
PRO

EKOLOGII

SADA

INICIÁLY
ZPĚVAČKY

VONDRÁČKOVÉ

ANGLICKÝ
ZÁPOR

AMERICKÝ
ASTRONAUT

SRSTKOVY
INICIÁLY

LÍHNUTÍ

EVROPAN
(SLOVENSKY)

ZKRATKA 
GONIOM.
FUNKCE

2. DÍL 
TAJENKY

TLUSTÝ
(ANGL.)

KANCELÁŘ.
ZKRATKA STOPY SYROVO SLOVO

POCHOPENÍ

• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

?

Soutěžní křížovka o 6000 Kč na tento měsíc s novým správcem Vašeho domu správa85.cz. 

Odpověď na otázku ukrytou v tajence křížovky najdete na našich stránkách www.sprava85.cz. Správné odpovědi posílejte do 15.7.2016 na email: 
info@sprava85.cz. Dvanáct vylosovaných výherců si mezi sebou rozdělí částku 6000 Kč (12 x 500 Kč). 

Výherce zveřejníme dne  16.7.2016 na www.sprava85.cz  a na našem facebookovém profilu. Víte, že u Správa85 platíte pouze 85 Kč/byt/měs.? 

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 118 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 241, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 118 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 118 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 118 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor právní 
Mgr. Vojtěch Burda
353 118 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
3535 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí 
Bc. Jana Reischlová – pověřená řízením odboru
353 118 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz, 

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774,  U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 118 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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• INZERCE

Požadujeme vzdělání v oboru
 znalost Adobe Ai a Ps
 vysokou míru samostatnosti
 kreativní a aktivní přístup
 pečlivost a zodpovědnost

Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci
 moderní pracovní prostředí
 firemní PC s nejnovějším softwarem
 mladý, přátelský kolektiv

*k životopisu prosím připojte také své portfolio 

Nabízíme krátkodobou brigádu 3-5 h denně

 možnost prodloužení spolupráce

 práci v odpoledních hodinách

 pracovní dobu dle vašich možností

 jednosměnný provoz

 nástup ihned

 * vhodné pro studenty, matky na
 mateřské dovolené a důchodce

Hledáme
junior grafika

Hledáme
uklízeče

(brigáda)




