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zakázka č. 2016101

zakázka č. 2016077

zakázka č. 2016007

Teplička

Drahovice, Vítězná

Bečov nad Teplou, Krásný Jez

Byt 3+1
cena: 1.780.000,-Kč

Chata
cena: 480.000,-Kč

Ordinace + lékárna
sdělíme při osobním jednání

Chalupa 7+kk
cena: 1.990.000,-Kč

Atraktivní prostor v lázeňské zóně,
k bydlení či podnikání. Přízemí
cihlového domu, rekonstrukce před
8 lety, soukromý dvůr s posezením.
UP 85 m², PENB: G

Pohoda u rybníka. 10 minut autem,
busem nebo vlakem od KV. Koupelna
se sprchou , chemické WC, obytné
podkroví, včetně vybavení.
UP 40 m², pozemek 573 m².

Nebytové prostory v přízemí
na viditelném místě. Lékárna a jedna
ordinace pronajaty = pravidelný
výnos. Volná plocha 117 m². Celková
plocha 302 m², PENB: E

Dům vhodný k trvalému bydlení
s velkým rovinatým pozemkem. Klidné
místo bez sousedů. Dobrý technický
stav, dům si upravíte na míru. UP 220 m²,
pozemek 10.166 m², PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Jiří Brož 602 101 077

Makléř: Olga Vrtáčková
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zakázka č. 2016081

Karlovy Vary, Moravská

zakázka č. 2016102

zakázka č. 2016103

zakázka č. 2016098

zakázka č. 2016100

Velký Rybník

Dalovice, Májová

Rybáře, Hybešova

Stará Role, Závodu Míru

Chata
cena: 650.000,-Kč

Byt 1+kk
cena: 430.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč

Větší pozemek s chatou, 7 km do KV,
8 km do Ostrova. 5 minut na pláž,
vlastní studna. Vhodné pro výstavbu
objektu k celoročnímu užívání.
UP 28 m², pozemek 768 m².

Útulný byt ve zvýšeném přízemí,
zateplený cihlo-panelový dům, plastová
okna, koupelna po úpravách,
kuchyňská linka, zděný sklep, klidné
místo. UP 19 m², PENB: G

Byt 2+1
cena: 1.250.000,-Kč
Poslední patro revitalizovaného
cihlového domu s novým výtahem.
Dlažba v předsíni, plastová okna,
dobrý stav, sklep. Možno ponechat
vybavení. UP 58 m², PENB: D

Nová koupelna a kuchyně na míru.
2. patro zatepleného panelového
domu. Šatna, nové podlahy a vnitřní
dveře, balkón, prostorný sklep. Slušní
sousedé. UP 64 m², PENB: D

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Proč si vybrat Loyd-reality?

Od začátku roku jsme prodali 37 nemovitostí, z toho 21 bytů.
Každý sedmý byt v Karlových Varech prodaný přes realitní kancelář prodala Loyd-reality.
Máme rozsáhlou databázi zájemců o byty a prodej bytů probíhá velmi rychle, průměrná doba do rezervace je 1 měsíc.

Zadejte prodej Vašeho bytu do Loyd-reality do konce srpna 2016 a dostanete od nás

SLEVU na provizi ve výši 1 %.
ZDARMA kupní smlouvu od advokátní kanceláře
ZDARMA depozit kupní ceny na zvláštním účtu úschovy
ZDARMA znalecký posudek pro platbu daně z nabytí nemovitých věcí
ZDARMA vyhotovení daňového přiznání daně z nabytí nemovitých věcí

Volejte Reginu Dostálovou 774 930 139 nebo Petru Michlíkovou 777 093 232
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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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 rozdělena 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.
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je sezónní plavčík Bazénového centra KV Areny Jakub Janeba.
05 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Letošní ročník filmového svátku do Karlových Varů
přilákal řadu hvězd a přinesl i celou řadu atraktivních doprovodných akcí.
09 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Na exotické taneční soubory například z indonéského ostrova Západní Jáva či ze Severního Kypru se
mohou těšit návštěvníci tradičního Karlovarského
folklorního festivalu. Chybět nebudou tanečníci
z Itálie či Polska.

16 ZÁMECKÁ VĚŽ Z PÍSKU
Sochař Tomáš Bosambo vytvořil v lázeňském centru
další pískový artefakt, tentokrát 2,5 metru vysokou
kopii Zámecké věže.
20 PREVENTISTÉ SLAVILI 15 LET
Městská policie si připomíná 15. výrocí založení oddělení prevence sociálně patologických jevů
a rizikového chování.
26 TRIATLON SE BLÍŽÍ
Karlovy Vary budou poslední prázdninový víkend
hostit v rámci tradičního městského triatlonového
klání poprvé v historii ETU Premium European Cup
a s ním elitní sportovce z celého světa.

12 SERIÁL NA SKOK DO LESA
Dávnou historii lázeňských lesů a Karlovarska připomene další díl našeho seriálu.

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.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, Ing.
Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá.
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Michal Houdek, tel.: 739 544 444 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL č. 9 je 8. srpna 2016
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• STALO SE / STANE SE
KONCERT KSO NA ROLAVĚ
Karlovarský symfonický orchestr vystoupil 30. června v areálu Rolava, kde s dětskými sbory a sólisty
ZŠ a ZUŠ Šmeralova uvedl pod taktovkou Kryštofa
Marka písně z muzikálu Noc na Karlštejně.

NORDIC WALKING
Součástí oslav 700. výročí narození Karla IV. bude letos
již podruhé kombinace zdravého pohybu a kulturních
zážitků. Obojí čeká na účastníky nordic walking pochodu, tentokráte z Karlových Varů do Lokte. Start je naplánovaný na 14. srpna v 10:00 z autobusové zastávky
Doubí. V Lokti mají aktéři možnost samostatně navštívit
Středověké slavnosti Karla IV.

HRANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
Jak by se Karlovi IV. líbila historie města Karlovy
Vary? To se dozvíte na hrané večerní prohlídce městem 13. 8., kdy Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
provede Karla IV. městem a ukáže mu, co se událo
od dob, kdy podle legendy skolil jelena. Měly Karlovy
Vary svého kata? Jak náročné bylo pohřbívání? Kdo
skutečně objevil zdejší prameny? Jak to bylo s divadlem a Tržní kolonádou? Ne zcela tradiční odpovědi
na tyto otázky okomentuje i sám Karel. Prohlídka
začíná v 19:00 na Šibeničním vrchu a končí kolem
21:00 u Mlýnské kolonády.

NOVÝ STÁNEK S OBČERSTVENÍM
Ve volnočasovém areálu Meandr Ohře byl otevřen
stánek s občerstvením. Návštěvníkům nabízí nealko
nápoje, točené pivo, domácí sladké i slané koláče,
párek v rohlíku apod. Otevřeno je každý den, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.
4

krl° SRPEN

STANOVÉ MĚSTEČKO
V letošním roce se festivalu zúčastnilo více lidí, než
vloni. Ve stanovém městečku na Rolavě se jich ale
ubytovalo o trochu méně než v minulém, jubilejním
ročníku. Celkem tu stálo 1 114 stanů, ve kterých
přespalo 1 979 lidí – nejen z Česka, ale také ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, mezi návštěvníky byli
také Belgičané, Nizozemci, Francouzi, Brit i Američan.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Na červencových farmářských trzích byly vedle čerstvého ovoce a zeleniny k dostání také produkty od
vítězů letošní soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje. Další trhy s čerstvou nadílkou zboží od
farmářů a prvovýrobců najdou zájemci před karlovarskou Tržnicí v pátek 19. srpna.

CARLSBAD CLASSIC 2016
Rallye Carlsbad Classic se po roce opět vrátila do
Karlových Varů. Jedná se o již tradiční lázeňskou
rallye v podobě dvoudenní soutěže klasických automobilů. Ty v rámci soutěže zdolaly více než 300 kilometrů a na trase závodu navštívíly kromě několika
lázeňských měst také mnoho dalších krásných měst
a obcí regionu.
LANOVÉ CENTRUM
Sezona lanového centra na Linhartu je v plném
proudu. Lázeňské lesy zde otevřely novinku v podobě adrenalinové lanovkové trasy. Je tvořená 14 sjezdovými lanovkami, nejvyšší bod trasy se nachází ve
výšce 16 metrů, nejdelší sjezd měří 40 metrů. Trasa
je určena návštěvníkům od 12 let (děti ve věku 12 až
15 let musí doprovázet zákonný zástupce). Návštěvníci mohou také vyzkoušet další tři lezecké okruhy
a procházku v korunách stromů. Nově bylo také otevřeno očerstvení.
Přírodní lanové centrum Sv. Linhart je v průběhu
letních prázdnin v provozu každý den od 12 hodin.
O víkendech dopraví do areálu návštěvníky zvláštní linka MHD č. 24. Na lince platí tarif MHD a jízdní
řád najdete na internetových stránkách Dopravního
podniku Karlovy Vary www.dpkv.cz

• TÉMA MĚSÍCE

Filmový festival nejsou jen desítky filmů v kinech
významných osobností. Vernisáž uvedl hejtman
Martin Havel společně s dokumentaristkou Helenou
Třeštíkovou – bývalou ministryní kultury a galeristkou
Štěpánkou Bergerovou. Přítomen byl i náměstek
primátora Jiří Klsák.
Velmi příjemným zážitkem bylo setkání s mimořád-

Marek Eben a Jean Reno při natáčení pořadu Na plovárně v Thermalu

Slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu
Kdo chce ovšem hned na počátku zažít to pravé
festivalové kouzlo, nenechá si ujít příjezd protagonistů festivalu luxusními limuzínami BMW a vstup do
filmového paláce Thermal po červeném koberci, kde

stojí za to je navštívit. Probíhají na všech možných i
nemožných místech v hodinách denních, večerních i
nočních.
Každoročně zaplní Divadelní náměstí studio České
televize, v němž se střídají hosté jak na běžícím pásu.
Jednou z velmi zajímavých návštěv festivalu byli
bratři Jiří a Otto Bubeníček, světově proslulí baletní
mistři, žijící a pracující převážně v Hamburku. Deseti
posledními vystoupeními v České republice se loučí s
mimořádně úspěšnou aktivní taneční činností, během
níž je uvedla všechna velká světová pódia. Do Karlových Varů přijeli Jiří a Otto společně s producentem a
kameramanem připravovaného dokumentárního filmu
o vystupování obou tanečníků např. v Japonsku,
Spojených státech nebo v Německu. Ve studiu je
přivítala moderátorka ČT Jolka Krásná a přítomen byl
i prezident festivalu Jiří Bartoška.
V rámci filmového festivalu se v galerii Na ochozu
konala velmi zajímavá vernisáž výstavy Balkonových
fotografií architekta Tomáše Třeštíka. Vernisáž navštívilo, kromě početných zástupců veřejnosti i mnoho

nou osobností filmového plátna hercem Jeanem
Reno. Jeho tiskovou konferenci, při které zapůsobil
na všechny přítomné naprosto přímými odpověďmi
čerpané z životních zkušeností, upřímným úsměvem
a přirozenými gesty, umocnilo veřejné natáčení pořadu Na plovárně. Dialog s Markem Ebenem byl dárkem
pro diváky, kteří se přišli podívat do Velkého kinosálu
hotelu Thermal na film Leon. Sice film velmi letitý, ale
mimořádně kvalitní, ve kterém Jean Reno jednoznačně přesvědčil diváky o svém hereckém mistrovství.
Chvíli slávy si v průběhu festivalu užila i Galerie
umění Karlovy Vary. V prvním patře se uskutečnila
vernisáž výstavy „Pocta velikánům 80 let filmu ve
Zlíně“. V poklidném prostředí galerie si hosté mohli
prohlédnout dobové fotografie osobností filmového
plátna i tvůrců filmu, kteří tvořili ve zlínských ateliérech. Na obrazovce instalované v prostorách výstavy
jsou k vidění unikátní archivní filmové materiály, na
kterých jsou zachyceny právě osobnosti spojené s
ateliéry ve Zlíně.
V pobočce Galerie umění, v Becherově vile, připravilo
vedení galerie společně s Barrandov Studiem nejen
zajímavou výstavu, ale také velmi bohatý a atraktivní
program.

více na straně 12

Ministr Bělobrádek, Eva Zaoralová a Marek
Eben
celebrity vítal primátor Petr Kulhánek.
Jsou tisíce návštěvníků festivalu, kteří přijíždějí do
Karlových Varů každoročně proto, aby zhlédli pokud
možno co největší počet filmových produkcí ve
festivalových kinech. Existují ovšem i takoví, kterým
festivalová kina nestačí. Čas mezi filmovými produkcemi vyplňují buď návštěvami rafinovaných lákadel –
stanů a stánků s jídlem a alkoholem, v lepším případě
ovšem navštěvují doprovodné festivalové akce, které
jsou mnohdy na velmi vysoké úrovni a skutečně

Beseda s baletními mistry Jiřím a Ottou Bubeníčkovými
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO TŘETINY
SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2016
Volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu
Parlamentu ČR (dále jen „Senát“) se konají v pátek 7.
října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Voliči s trvalým bydlištěm v Karlových Varech si mohou v případě pochybností ověřit, zda jsou zapsáni ve
stálém seznamu voličů na evidenci obyvatel v přízemí
budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská
2035/21 do 7. října 2016, a to v těchto úředních hodinách: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od
13.00 do 17.00 hodin.
KDE LZE HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Ve volbách do zastupitelstev krajů lze na voličský průkaz hlasovat pouze ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Karlovarský kraj zahrnuje území okresů
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.
Ve volbách do Senátu může lze na voličský průkaz hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby
do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu.
Seznam obcí volebního obvodu č. 1, kde se volí
do Senátu:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov, Bochov, Boží Dar,
Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní
Blatná, Hory, Hroznětín, Chodov (okres Karlovy Vary),
Chyše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek,
Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Pila,
Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stráž
nad Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina,
Valeč, Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká
Pec, Žlutice.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voliči, kteří nebudou volit ve volebním okrsku, kde

jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle
místa svého trvalého pobytu.
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech mohou
žádost o vydání voličského průkazu doručit magistrátu
města některým z níže uvedených způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno
od správního poplatku), nebo
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče na adresu: posta@mmkv.
cz, nebo
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Statutárního
města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče),
a to nejdéle do 30. září 2016 do 16.00 hodin, nebo
d) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská 2035/21
– 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle do 5. října 2016
do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným
občanským průkazem.
Upozornění: V době mezi prvním a druhým kolem
voleb do Senátu je možné o voličský průkaz požádat
pouze osobně.
Žádosti o voličský průkaz pro oboje volby vyřizují:
• Bc. Martina Košíková, kancelář č. 316, tel. 353 118
223
• Jan Drobil, kancelář č. 314, telefon 353 188 289
v těchto úředních hodinách:
• pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
(středa 5. října 2016 pouze do 16.00 hodin)
• úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hodin
• pátek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30 hodin.
VÝDEJ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Voličský průkaz:
• může volič převzít osobně, nebo
• může být vydán osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• může být zaslán do vlastních rukou voliče na adresu
místa trvalého pobytu, případně na jinou adresu, kte-

rou volič uvede v žádosti.
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze
vydat bezprostředně po podání žádosti. Voličský průkaz je možné vydat nejpozději dne 5. října 2016 do
16.00 hodin.
V případě voleb do Senátu se vydává voličský průkaz
pro každé kolo voleb zvlášť. Voličský průkaz lze vydat
nejdříve dne 22. září 2016 a nejpozději dne 5. října
2016 do 16.00 hodin. Mezi prvním a druhým kolem
voleb do Senátu lze OSOBNĚ požádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo voleb, a to nejpozději do
12. října 2016 do 16.00 hodin.
Důležité upozornění: Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI PRO VOLBY DO SENÁTU
Přihlášky k registraci pro volby do Senátu za volební
obvod č. 1 je možné podat Magistrátu města Karlovy Vary – odboru vnitřních věcí v budově Moskevská
2035/21 (3. patro), nejpozději v úterý 2. srpna 2016
do 16.00 hodin.
Úřední hodiny:
pondělí a středa:
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
úterý a čtvrtek:
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

(v úterý 2.8.2016 do 16.00 hodin)
pátek:	
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
K přihlášce k registraci je nutné v souladu přiložit:
a) doklad o státním občanství kandidáta, kterým je občanský průkaz, nebo cestovní pas ČR, nebo osvědčení
o státním občanství ČR, které není starší jednoho roku,
nebo listina o nabytí nebo udělení státního občanství
ČR, která není starší jednoho roku
b) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že
souhlasí se svou kandidaturou
c) určení zmocněnce, podává-li přihlášku politická
strana, politické hnutí nebo koalice
d) petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta, která musí být podepsána alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu č. 1
e) potvrzení o složení kauce ve výši 20.000,- Kč na
zvláštní účet vedený u České národní banky v Plzni.
Vzory příloh uvedené pod písm. b), c), d), které je nutné připojit k přihlášce k registraci, jsou k dispozici na
www.mmkv.cz v rubrice „VOLBY“.

Zvýšený komfort zajistí opravy chodníků a výstavba přechodů
Bezpečnější překonání frekventované komunikace
v ulici Pražská zajistí nový přechod se středovým
ostrůvkem, který vznikne v příštích týdnech v blízkosti
křižovatky s ulicí Na Vyhlídce.
Město také připravuje výstavbu nového přechodu pro
chodce v ulici Moskevská, který byl často předmětem častých podnětů obyvatel města a debat na při
diskusních fórech. Přechod bude situován do prostoru
u křižovatky s ulicí Sládkova, jeho součástí bude
i středový ostrůvek a nové lampy veřejného osvětlení.
Zároveň dojde k přesunu autobusových zastávek tak,
aby byla maximálně zajištěna bezpečnost chodců
a silničního provozu.
6
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Pokračují také opravy chodníků. Hotová již je výměna
povrchu chodníků v ulici Závodu míru ve Staré Roli.
Na přání obyvatel byl na spojovacích cestách, které
jsou součástí nedávno zrevitalizovaného prostranství,
nahrazen písečný povrch asfaltovým.
Opraveny byly chodníky v Sedleci v Otovické ulici,
v Lidické v Drahovicích a v Severní v Rybářích.
Během září a října se opravné práce přesunou do dalších částí města. V Tuhnicích se bude pracovat v ulicích
Západní, Bečovská a Brigádníků, v Bohaticích v ulici
U Trati. Připravuje se také oprava schodiště v drahovické Východní ulici a vybudování pakovacího zálivu
a přechodu pro chodce v ulici Svobodova ve Staré Roli.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Blokové čištění a noční mytí komunikací
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 blokových 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 vypracovala
společnost AVE sběrné suroviny, a.s., která úklid provádí. Změny v rozpisu blokových čištění způsobené vyšší
mocí, poruchami techniky apod. jsou vyhrazeny.

1. 8.

2. 8.
3. 8.

4. 8.

5. 8.
8. 8.

9. 8.

10. 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
Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská,
Nádražní
Komunikace: U Imperiálu, Jarní,
Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova,
Petřín
Noční mytí: Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradská), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové
Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Komunikace: Scheinerova, Tyršova,
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky, U Spořitelny
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská,
Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala,
Sedlecká, Merklínská
Komunikace: Strmá, Pod Lesem,
U Podjezdu, Studentská, Počerny
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

11. 8.

12. 8.

15. 8.

16. 8.

17. 8.

18. 8.

19. 8.

22. 8.

23. 8.

MHD
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria,
Požární, Mládežnická (u křižovatky
s Čankovskou), Krušnohorská u domu
č. 2, U Koupaliště (před Severkou vlevo),
Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato
u Horního nádraží
Komunikace: Kostelní, Rolavská,
Nezvalova, Javorová, Jabloňová,
Palackého, Spojovací
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
Komunikace: Svahová, Moskevská –
část, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská,
Horova, Varšavská část, Chebská od
Kauflandu k Chodovské ulici
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
Komunikace: Smetanova, Školní,
Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská,
Kryzánkova
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř.,
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní
křižovatky po Drahomířino nábř.)
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na
Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Vrázova, Myslbekova,
Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská,
Moskevská – část

24. 8.

Komunikace: Nákladní, plato Horní
nádraží, U Solivárny, Ostrovský most,
Jáchymovská, Rosnice – Čankov, Ke Hřišti,
Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní,
p.p.č.573/1 za kostelem
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
25. 8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova,
Borová, Počernická, Na Kopečku, Rohová,
Ak.Běhounka, Zlatá, Tisová, K Lukám,
Marie Rovenské, Hornická kolonie, Nad
Dvorem
26. 8. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr.
Halase, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky,
Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní
29. 8. Komunikace: Celní, Majakovského,
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé,
Dělnická, Buchenwaldská – část
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
30. 8. Komunikace: kpt. Jaroše, ul. L. máje,
Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla
Kučery, Adolfa Heimanna, V. Meerwalda,
V Lučinách, Lipová
31. 8. Komunikace: Vrázova, Chelčického,
Jízdárenská, Moskevská – část u MěP,
Wolkerova, Charkovská, Krymská
Noční mytí: Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradská), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD
1. 9.
Komunikace: Požární, Mládežnická,
U Koupaliště, Čankovská
7
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Nadace města Karlovy Vary žádá zakladatele o podporu
Nadace města Karlovy Vary žádá město o systematickou podporu. Předseda správní rady nadace Jiří Vaněček na společném jednání s primátorem města Petrem
Kulhánkem informoval o aktuální situaci nadace, kterou město založilo před deseti lety. V jejím statutu je
zakotvena například podpora kultury, sportu, vzdělávání, zdravotní a humanitární péče, v současnosti ale
nadace díky nevelkým finančním zdrojům zvládne
každoročně podpořit pouze omezený počet projektů.
Dosud si nadace obstarávala veškeré prostředky sama,
bez aktivní účasti města, a ročně se jí dařilo získávat
a rozdělit desetitisíce až statisíce korun. Obě strany
vyjádřily vůli začít úzce spolupracovat a koordinovat
finanční podporu v uvedených oblastech, vyměňovat

si informace o podpořených a nepodpořených projektech, řešit některé projekty společně a pokud možno
nastavit trvalou finanční podporu od zakladatele nadace, statutárního města Karlovy Vary.
„Pokud nadace města Karlovy Vary bude mít ve svém
zakladateli trvalou oporu, bude moci podstatně zviditelnit a zefektivnit svou činnost. Jsou to spojené nádoby. Pokud s pomocí města budeme moci pravidelně
plánovat a vyhlašovat granty, bude to pro nadaci i významná marketingová podpora. Nepochybuji o tom, že
větší zviditelnění nadace a její činnosti bude pozitivním
signálem jak pro stávající, tak pro možné budoucí
podporovatele, které bychom rádi získali,“ uvedl Jiří
Vaněček.

„Otázku Nadace města Karlovy Vary jsme již několikrát
v minulosti principiálně řešili, zda ji zachovat či zrušit.
Sama nadace nás jako město v tuto chvíli nic nestojí
a své podporovatele hledala správní rada sama. Na svoji činnost vydává minimální administrativní náklady, což
ale zároveň znamená, že nevynakládá žádné prostředky
na svoji propagaci a zviditelnění. Pokud jsme se dosud
rozhodli činnost nadace zachovat, souhlasím s tím, že
je potřeba nastavit podmínky pro její standardní fungování. Nadace nese jméno města a proto bych byl rád,
aby se jí zároveň s podporou města dostalo i odpovídající prestiže. Na jednání městské koalice navrhnu trvalý
rámec podpory naší nadace a její začlenění do návrhu
rozpočtu města,“ doplnil k jednání primátor.

Město přistaví velkoobjemové kontejnery
V ulicích města budou v průběhu září rozmístěny kontejnery
na objemný odpad. Přistaveny budou na obvyklá místa ve
všech čtvrtích města. Velkoobjemové kontejnery budou
k dispozici ve třech etapách, vždy v sobotu (10., 17. a 24.
září).
Ve dnech 9. a 10. září také proběhne dvoudenní mobilní
sběr nebezpečného odpadu.
Sběrné dvory přijímají pouze roztříděný odpad
Mimo termíny svozu odpadu mohou obyvatelé města objemný odpad, vyřazené elektrozařízení a nebezpečný odpad
odevzdat také ve sběrných dvorech. V této souvislosti
upozorňujeme, že kbelíky od interiérových barev nejsou
nebezpečným odpadem. Případné zbytky se mohou vylít
a prázdné obaly odložit do žluté nádoby na separaci.
Odpad odkládaný na sběrném dvoře je ale nutné roztřídit na
jednotlivé složky. Tato povinnost vyplývá z městské vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. Obsluha dvorů není
povinna neroztříděný odpad přijmout a následně je třídit na
jednotlivé druhy. Dalším důvodem je i zbytečné znehodnocování odpadů a znemožnění jeho recyklace.
Upozorňujeme také, že v případě odložení odpadu před brá-

nu sběrného dvora v době nepřítomnosti obsluhy, dochází
k porušení městské vyhlášky (Obecně závazná vyhláška
Statutárního města Karlovy Vary č. 14/2007 o nakládání
s komunálním odpadem), za což může být udělena sankce.
Sběrné dvory a místo pro odkládání nebezpečných složek
komunálního odpadu a objemného odpadu
Sběrný dvůr Růžový Vrch
Adresa: Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská
Provozní doba:
Pondělí – Pátek		
09,00 – 17,00
Sobota			ZAVŘENO
Neděle			
09,00 – 13,00
Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: v ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí Celní
(naproti je Prima)
Provozní doba:
Pondělí
08,00 – 11,00, 12,00 – 17,00 		
Úterý
ZAVŘENO
Středa
08,00 – 11,00, 12,00 – 17,00
Čtvrtek
08,00 – 11,00, 12,00 – 16,00

Pátek
08,00 – 11,00, 12,00 – 16,00
Sobota
09,00 – 15,00		
Neděle
09,00 – 12,00
Sběrný dvůr Dvory
Adresa: 1. máje, v prostorách fotbalového hřiště Provozní
doba:
Pondělí – Pátek
09,00 – 17,00
Sobota		
09,00 – 15,00
Neděle		
ZAVŘENO
Sběrné místo Dvory – Chebská ul.
Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí (výkupna
druhotných surovin)
Provozní doba:
Pondělí – Neděle
08,00 – 18,00
Vzhledem k omezené kapacitě sběrných dvorů a sběrného
místa je možno odložit maximální množství odpadu, které
se vejde do jednoho přívěsného vozíku za osobní auto. Není
možné zde odkládat odpad z rekonstrukcí nemovitostí nebo
vyklízení pozůstalostí apod. Na sběrném místě v Chebské
ulici je možné za finanční úplatu odložit stavební odpad (ne
bytová jádra či střešní krytinu).

Stavba okružní křižovatky si vyžádá dopravní omezení
Křižovatka ulic Stará Kysibelská, Blahoslavova a Kollárova se změní na okružní. Výstavba kruhového objezdu
bude zahájena počátkem srpna, termín dokončení byl
stanoven na konec dubna roku 2017.
Stavební práce si vyžádají uzavírky a dopravní omezení nejen v místě křižovatky, ale také v jejím okolí,
a dotknou se také provozu MHD, konkrétně linek 6, 24
a noční linky 51.
Okružní křižovatka bude mít vnější poloměr 14 metrů,
šířka vozovky okruhu je navržena na 5,5 metru. Jednotlivá ramena budou oddělena dlážděnými ostrůvky.
Součástí stavby bude také překládka inženýrských sítí,
instalace nového veřejného osvětlení a vybudování nových osvětlených přechodů pro chodce. Zároveň bude
vybudován úplně nový přístupový chodník, schodiště
a vstup do areálu přilehlé ZŠ J. A. Komenského.
Realizace kruhového objezdu si vyžádá nezbytné úpravy zeleně. V lokalitě bude pokáceno zhruba 20 stromů,
které ale budou nahrazeny následnou výsadbou nové
zeleně. Památný dub, který v lokalitě budoucí okružní
křižovatky roste, zůstane zachován. Kvůli minimálně
stoletému stromu vysokému zhruba 20 metrů byl upraven projekt plánovaného chodníku.
Uzavírky a dopravní omezení
Výstavba okružní křižovatky si vyžádá úplnou uzavírku
8
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v ulicích Stará Kysibelská, Kollárova a Blahoslavova.
Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ulicemi Lidická a Bezručova nebo přes Drahovickou spojku na silnici I/6. Na místních komunikacích
v dané v lokalitě také dojde k úpravě provozu, zejména
k zákazu zastavení v ulici Blahoslavova z důvodu jejího zjednosměrnění. Přechodná úprava provozu včetně
objízdných tras bude řádně vyznačena přechodným dopravním značením.
Změna v trasách a jízdních řádech linek MHD
Linka číslo 6 z centra pojede po své trase až do zastávky Drahomíra, dále nově zastaví na zastávce Prašná.
Další zastávkou bude po projetí objízdné trasy Stará
Kysibelská, následovat bude zastávka Východní. Trasa
linky skončí na dočasné konečné stanici Blahoslavova-Úvalská u panelových domů v ulici Úvalská. Zpět pojede
autobus z ulice Úvalská přes Východní, Starou Kysibelskou a dále na svou trasu. Noční linka číslo 51 pojede po
trase: Garáže MHD - Mattoniho nábřeží – Blahoslavova
– Úvalská – Východní - Stará Kysibelská – Lidická – Gagarinova – Národní – Slavie – Nemocnice – Drahomíra
- Vítězná - Tržnice a dále po původní trase. Zastávka
Drahomíra bude obsloužena až po zastávce Nemocnice.
Tyto změny se dotknou jízdního řádu uvedených linek.
Vzhledem k tomu, že objízdná trasa je delší a časově

náročnější, dochází u linky číslo 6 k mírným časovým
posunům odjezdů autobusů po celé trase. Na lince číslo
6 dojde k prodloužení intervalů – ve špičce z 15 minut na
17 minut, mimo dopravní špičku z 20 minut na 23 minut,
o víkendech z 30 minut na 35 minut. U noční linky dochází k přesměrování, aby mohly být obslouženy zastávky původní. Upraven bude i jízdní řád linky číslo 24 na
Linhart tak, aby navazoval na spoje linky číslo 6 v Doubí.
Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na internetových
stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. www.dpkv.cz. Telefonické informace získají cestující na
číslech 353 505 353 nebo 353 224 166. Aktualizován
bude i portál jízdních řádů IDOS. V přepravní kanceláři
v Zeyerově ulici budou poskytovány veškeré podrobné
informace. Výlukové jízdní řády budou k dostání zdarma
v tištěné podobě od 3. srpna.
Provoz MHD bude monitorován, aby se zamezilo dopravním problémům, zejména na začátku nového školního
roku. Cestující veřejnost bude o změnách včas informována v souvislosti s přesným zahájením stavby. Na
označnících budou vylepeny výlukové jízdní řády.
Město a Dopravní podnik Karlovy Vary se všem obyvatelům dotčené lokality, cestujícím MHD a řidičům omlouvají za dočasné omezení, snížení komfortu a komplikace
spojené s výstavbou okružní křižovatky.

• KULTURA

Anketa určila 8 hlavních problémů města
Kde vidí obyvatelé města jeho největší problémy?
To napovědělo letošní Fórum města Karlovy Vary,
které se konalo v dubnu v Alžbětiných lázních. Jeho
účastníci naformulovali 15 nejpalčivějších problémů,
jejichž vyřešení vidí obyvatelé města jako klíčové pro
zvýšení kvality života v Karlových Varech. Výsledky
veřejného diskusního fóra byly následně prověřeny
anketou, která probíhala na v Karlovarských radničních listech, webu magistrátu města, na facebookových stránkách místní Agendy 21 Karlovy Vary.
Anketní lístky byly také distribuovány prostřednictvím
Infocentra města. Do hlasování se zapojilo celkem
84 respondentů.

Osm TOP problémů, na jejichž prioritě se shodli
účastníci fóra i respondenti ankety:
• Bezdomovci u Tržnice
• Koupaliště s čistou vodou
• Parkování ve městě
• Cyklistika v Karlových Varech (podpora zdravého
životního stylu)
• Čistota ve městě (psí exkrementy, žvýkačky, chodníky)
• Linkové vedení MHD – návaznost (včetně vláčku)
• Vřídelní kolonáda - přestavba nebo obnovení původní litinové kolonády (dle petice)
• Náměstí

Vyjmenovaným tématům a jejich řešení se nyní budou věnovat představitelé města a příslušné odbory
magistrátu. Výsledky budou vyhodnoceny na Fóru
města Karlovy Vary na veřejném projednání v roce
2017.

Karlovarský folklorní festival se blíží
Karlovarský folklorní festival vstupuje do třetí dekády své existence. Za tu dobu se stal neodmyslitelnou
součástí kulturního dění v Karlových Varech i celém
kraji. I letos přivítá folklorní soubory z celého světa,
představí divákům mnoho krásy a zajímavostí a možná i poučí o vlastních či exotických národních tradicích.
Festival nabízí kulturní vyžití pro každou věkovou
kategorii i pro toho nejnáročnějšího diváka. Hledá-li
někdo exotickou podívanou, jistě si vybere ze široké nabídky zahraničních souborů. Kromě tanečníků
a hudebníků ze všech koutů Čech a Moravy se mohou
návštěvníci těšit například na umělce z indonéské-

kontaktu s umělci ze všech koutů světa a navazují
přátelství bez ohledu na národnost, rasu nebo náboženství, která trvají mnohdy na celý život. Festival tak
otevírá dveře mezinárodnímu kulturnímu porozumění.
Akce, která začala skromně a nenápadně někdy
v polovině devadesátých let se těší stále větším úspěchům. Veškerou organizační práci mají na svědomí
členové karlovarského souboru písní a tanců Dyleň,
jejich rodiny a přátelé, všichni pod taktovkou manželů
Hankových. Za ta léta získal festival mnoho ocenění
a diplomů, například titul Kulturní událost karlovarského kraje za rok 2010, stal se členem prestižní
mezinárodní organizace IOV, navštívila ho obrovská

ho ostrova Západní Jáva. Přivítáme již třetí soubor
ze Severního Kypru. Z evropských států se můžeme
těšit na Itálii a Polsko. Samozřejmě nebude chybět
oblíbené Slovensko. Organizátoři nezapomínají ani na
nejmenší diváky, a proto nechybí ani pořady určené
přímo dětem. Hlavním cílem celé akce je však posílit
kladný vztah diváků k národním tradicím a oživovat
lidovou hudbu a tance. Diváci přicházejí do přímého

spousta zajímavých souborů i významných hostů. Téměř každoročně organizátoři obohatí program novým
pořadem a zvýší počet zúčastněných souborů nebo
zvětší vzdálenost, ze které soubory přijíždějí.
Karlovarský folklorní festival roztančí nejen všechny
městské kolonády, hlavní promenády a nejkrásnější
sály, ale nabízí i pořady v Mariánských a Františkových Lázních, Jáchymově, Ostrově, Bečově nad Teplou

a Lokti. Právě večerní koncerty v okolních městech
budou probíhat první tři dny festivalu. V Karlových Varech zahájíme festival pořadem Wonderful Indonesia
hned v úterý 6.9. v 19:30 v nádherném koncertním
sále hotelu Imperial.
V pátek 9.9. už vypukne festival naplno, lidové muziky budou slyšet na každém kroku. Oficiální zahájení
v 16:30 na prostranství před LH Thermal návštěvníkům nabídne ochutnávku pravého folklorního veselí,
které bude vládnout městu po celý víkend. Pátkem
zároveň začínají kolonádní koncerty, které budou probíhat až do neděle během celého dne a na všech karlovarských kolonádách. Ve 20:00 začíná v lázeňské
léčebně Mánes jedinečná Folkorpárty, kde si mohou
návštěvníci zazpívat a zatančit společně s účinkujícími v neformální a otevřenější atmosféře.
Sobota 10.9. roztančí doslova celé město. Lidové muziky budou k potkání na kolonádách, v Becherově vile,
na prostranstvích před LH Thermal, Hlavní poštou či
GH Pupp. V 16:00 projde městem Slavnostní krojovaný průvod, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout
všechny účastníky festivalu pěkně pohromadě. Festival pak vyvrcholí v 19:30 ve Velkém sále LH Thermal
Galaprogramem, kde se představí všechny zúčastněné soubory s tím nejlepším, co ve svém repertoáru
mají.
V neděli 11.9. mohou návštěvníci přijít od 9:30 posnídat se soubory na Tržní kolonádu a vychutnat si poslední vystoupení souborů v centru Karlových Varů.
Odpoledne už se všichni přesunou do nádherných
prostor přírodního amfiteátru pod hradem Loket. Od
12:30 se mohou ti nejmenší fanoušci folkloru zapojit
do Folklorní stezky, která nabídne zábavu i ponaučení.
Ve 14:30 pak začne poslední pořad 21. Karlovarského
folklorního festivalu - Mezinárodní folklorní odpoledne, kde se všichni společně rozloučíme s uplynulým
kulturně stráveným týdnem.
Malou památku, tradiční pokrmy nebo umělecké výrobky si budou moci návštěvníci zakoupit od středy
7.9. na Jarmarku lidových řemesel před LH Thermal
a Hlavní poštou nebo od pátku 9.9. na Podzimních
porcelánových slavnostech u GH Pupp.
Nenechte si ujít pestrobarevnou podívanou a přijďte
si s námi zatančit a zazpívat! Těšíme se na Vaši návštěvu. Více informací najdete na našem webu www.
kffestival.cz nebo na našich facebookových stránkách.
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hyde park
Některé názvy míst v Karlových Varech se neustále
mění, jiné zůstávají, mění se i naše návyky
Když jedeme vlakem, všichni říkáme, že jedeme
z Dolňáku nebo Horňáku. K oběma nádražím se
dostaneme přes Chebák nebo Telmaňák (Ostrovský
most), dolnodrahovičtí půjdou přes Lumumbu (slepý
most do Bohatic). Stále stejným místem setkání je již
po desetiletí krámek na rohu Varšavské a Zeyerovky
- nyní u knihy u Tržnice. Mladí říkají:,,Sejdem se na
Tržnici." Další takový meetpoint se nalézá u Hlavní
pošty. Hlavní autobusový uzel označujeme Tržnice.
V Rybářích u 26 let nedostavěné mototechny říkáme
u Koníčka, ačkoli tato restaurace byla dávno zbořena
před stavbou průtahu městem. Když už jdete náhodou
do Pionýráku (Becherova vila), tak jdete Gotvaldovkou
(Krále Jiřího). Turisté starších ročníků se ptají na
Gagarinovu kolonádu (Vřídelní). Do divadla Vítězslava
Nezvala (Městské divadlo) také občas zajdeme. Trojka
nese název Vintsor, Nároďák je nyní Ambasádor,
Pětka Alžbětinky, Lázně I. jsou opět, jako za časů
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necenzurované názory politiků a občanů města

prohnilého mocnářství, Císařské lázně. Na Staliňák
(nám. M. Horákové) už nechodíme s mávátky, náměstí
bylo zrušeno. Nakupovat už nechodíme do sámošek,
chodíme do večerek nebo jezdíme do velkokrámů na
periferii. Které dítě si dnes chodí hrát na Bílou skálu,
na Kočičák, do Břízek, na Tajňák, na Divadélku... PS
Termálu jsme také řikali Termix, ten bazén tu dost
chybí. Libor Huml z Rybář
Filmový festival - jiný pohled
Navštívila jsem letošní filmový festival, ne kvůli
filmovým hvězdám a filmům. Byla jsem se podívat,
zda nedošlo k poškození pomníku US Army, který
byl několikráte při minulých festivalech poškozen.
Letos tento pomník přečkal festival bez úhony.
Hůře ale dopadl pomník naproti, pomník obětem
obou světových válek. V těsné blízkosti před ním
byl instalován prodejní festivalový stánek. Za ním,
v těsné blízkosti sochy, se utvořilo klidné intimní
místo pro vykonávání lidských potřeb. Přistihla jsem

tam muže, kterému socha posloužila jako opěrný
bod pro vykonání nutné potřeby vyprázdnit se. Po
zemi byly papírky po dámských návštěvnicích, dále
se zde povalovaly kelímky atd. Šla jsem na recepci
hotelu Thermal toto nahlásit, aby zajistili úklid. Zde
jsem potkala redaktory regionálních televizí, pány
Štětinu a Bruštíka, ti mi přislíbili, že věc nahlásí
a zajistí uklizení. Druhý den jsem se šla opět podívat
na zmíněný pomník, nic neubylo, naopak přibylo.
Ještě, že tato socha má zakrytou tvář. Může tak
v tichosti slzet a smutnit nad kulturou národa, který
dal světu Komenského, Smetanu, Dvořáka, Masaryka,
Vrchlického, Seiferta...
Možná, že nemám ten správný politický nadhled,
možná, že nemám ten správný ekonomický přehled,
kolik korunek do městské pokladny přinese festival, ale
za jakou cenu. Na jednu stranu festival prezentujeme
jako celosvětový kulturní zážitek, na druhé straně také
ukazujeme skutečnou kulturu národa.

Květoslava Hybešová, členka ČsOL

• INZERCE / RŮZNÉ

Hledáme
junior grafika
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
Své portfolio a CV zasílejte na info@mediaas.cz

www.firemni-akce.events . info@firemni-akce.events

www.mediaas.cz

Venkovní bazén láká ke koupání
Léto je tu a s tím přichází i čas koupání pod širým
nebem. KV Arena již loni otevřela svůj venkovní
bazén a tento rok není vyjímkou. Novinka v podobě samostatného vstupu do venkovního areálu od
začátku července. Jedná se o nový bezobslužný
vstup, kde se sami zákazníci odbaví vstupenkou
z nového terminálu. Platba je možná zatím pouze
v hotovosti, v blízké době přibude možnost platby
také platební kartou. Areál venkovního bazénu
je v provozu každý den a to v době od 09:00 do
19:00. A cena? Celodenní vstupné vyjde pro dospělého na 90 Kč, studenti, senioři a ZTP 70 Kč,
děti do 10 let mají vstup zdarma. Po 15 hodině je
navíc vstupenka ještě o 30 korun levnější.
Návštevník venkovního bazénu dojde k platebnímu terminálu, kde si sám zvolí druh vstupného.
Po přiložení vydané vstupenky k turniketu je pak
vpuštěn do areálu venkovního bazénu.
Dále se pak návštěvník dostává po chodníku
směrem k ¨převlíkárně ¨, kde se může v soukromí
převléct do plavek. Hned naproti se nachází venkovní bufet s občerstvením a posezením.
Velká plocha areálu nabízí travnatý povrch, tudíž
nedochází k situacím, že zde nenajdete vhodné
místo pro opalování. Samotný bazén je rozdělen
do tří částí. Nabízí 3 plavecké dráhy o délce 25
metrů, dále pak dětský bazén a dětské brouzdaliště.
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Ohlédnutí za mezinárodním filmovým festivalem
Jednu z nejzajímavějších besed v průběhu festivalu
absolvovali ti, kteří si přišli poslechnout světového
scénografa Allana Starskiho a filmového architekta
Jindřicha Kočího. Dvojici doplnil neméně atraktivní
moderátor, sám ředitel Barrandov Studia Petr Tichý.
Allan Starski spolupracoval s takovými velikány
filmové režie, jakými jsou Andrzej Wajda, Roman
Polanski, Agniezska Holland nebo Steven Spielberg.
Spolu s architektem Jindřichem Kočí pohovořili velmi poutavým způsobem mimo jiné o své spolupráci
na Polanského filmu Oliver Twist, který se natáčel
na Barrandově. Posluchači v sále Becherovy vily
přímo viseli aktérům besedy na rtech. S nebývalým zájmem zhlédli bohatý fotografický materiál,
kterým Allan Starski a Jindřich Kočí umocnili své,
místy až velmi napínavé vyprávění o celém průběhu tvorby dekorací. Od přesvědčování Romana

Aneta Langerová vystoupila s Karlovarským symfonickým orchestrem

Allan Starski

Polanského o správnosti volby Barrandov Studia,
přes první náčrty staveb, až po náročnou a pro
Barrandov typickou, naprosto dokonalou realizaci
staveb historické části Londýna poloviny 19. století
pro jmenovaný film Oliver Twist.
S ubytováním bývá na festivalu problém. Město
vychází návštěvníkům vstříc zřízením kempu v prostoru areálu koupaliště Rolava. A nejen to, v kempu
bylo koupit lístky do festivalových kin, vypůjčit si
kolo v půjčovně SPECIALIZED a svézt se speciální
festivalovou autobusovou linkou do centra města.
Vše ještě podtrženo tím, že v bezprostředním sousedství kempu lze nakoupit v malém Tescu a využít

i jeho parkoviště.
Skvělý kulturní zážitek prožili ti, kteří přišli 6.7. do
Letního kina na společný koncert Karlovarského
symfonického orchestru a Anety Langerové. Aneta
Langerová potvrdila svým kultivovaným projevem,
že spojení se symfoniky pozitivně zvýraznilo její
poetické texty písní i její bezchybnou interpretaci s vlastním kytarovým doprovodem. Nadšení
posluchači tleskali po ukončení koncertu ve stoje
a několikrát Anetu Langerovou vyvolali zpět na jeviště. Poděkování za kulturní zážitek patří zcela jistě
i hráčům Karlovarského symfonického orchestru.

Text a fota Jan Prudík

KMD zahájilo předplatné na druhou část sezóny
Karlovarské městské divadlo zahájilo předplatné na
podzim a zimu 2016. Nabízí inscenace nejlepších českých divadelních scén za velmi výhodných podmínek
a především jistotu vstupenky a stálého místa.
Skupina A se zaměřuje jako vždy především na žánr
komedie. Hned v září ji odstartuje černá, Tarantinovská
komedie Divadla Kalich Zabiják Joe v režii Petra Svojtky. V sestavě populárních herců, například Igora Chmely nebo Ivany Jirešové, nechybí nová hvězda českého
filmu a divadla, mimořádně talentovaná Anna Fialová.
Repertoár Divadla Radka Brzobohatého je vždy zárukou
kvalitní a vkusné zábavy. Platí to i francouzské komedii
Tři letušky v Paříži, v níž lásky přilétají a odlétají. V hlavní roli úspěšného architekta, jemuž monogamie opravdu nic neříká, se představí Jaromír Nosek.
Legendární Studio Ypsilon tentokrát vsadilo na klasiku,
Babičku Boženy Němcové. Režisér Arnošt Goldflam
prozrazuje, že je to ale Babička v rožni Ypsilonky. Co
s kultovním dílem provedli Jana Synková, Jiří Lábus,
Lilian Malkina, Jan Jiráň a další tváře Ypsilonky v představení Babička se vrací aneb Dichtung und Wahrheit
12
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stojí opravdu za zhlédnutí.
Divadlo Palace zase oživilo slavnou televizní inscenaci Jiřího Hubače Nezralé maliny. V křehké komedie
o lásce, přátelství, ale i stáří, nazvané Stará dobrá kapela, účinkují Václav Postránecký, Svatopluk Skopal,
Zdena Herfortová, Naďa Konvalinková a další herecké
osobnosti.
Téma stárnutí a přátelství je rovněž námětem tragikomedie Ředitelská lóže, vyprávějící příběh dvou zapomenutých herců, dožívajících v domově seniorů. Vzpomínají na svou kariéru i lásky, ale projevují i vzájemnou
rivalitu. V titulních rolích excelují Stanislav Zindulka
a Alois Švehlík.
Skupina B je opět zaměřena na různé žánry. Bude zahájena v říjnu novou inscenací slavného brněnského
Divadla Husa na provázku Leoš aneb tvá nejvěrnější
v režii Vladimíra Morávka. Věnoval ji fascinujícími životu
a dílu geniálního skladatele Leoše Janáčka.
Pražské Divadlo Ungelt se pochlubí s pikantní komedií
Kurtizána o skandálním vztahu stárnoucí ženy a znuděného mladého muže. V hlavní roli doslova září Chantal

Poullain, jejími partnery jsou Regina Rázlová a Igor Ozorovič.
Publikum skupiny B bude mít přednostní šanci zhlédnout i další nový projekt Cirku La Putyka Airground,
v němž se opět prolínají prvky cirkusového umění s živou hudbou a tanečními a pěveckými čísly.
Divadelní spolek Kašpar nastudoval nejslavnější milostný příběh v historii. Zdařilou inscenací Romea a Julie
v režii Jakuba Špalka společně uctíme 400. výročí narození Williama Shakespeara. Recenzenti ocenili především výkony Matouše Rumla, Terezy Rumlové, Jana
Potměšila, Martina Hofmanna nebo Ilony Svobodové.
Na prosinec je připravena premiéra dalšího ambiciózního projektu Činohry Karlovarského městského divadla,
Západočeského divadla v Chebu a Karlovarského symfonického orchestru v režii Zdeňka Bartoše. Společně
nastudují muzikál pro celou rodinu na motivy populární
filmové komedie Adéla ještě nevečeřela.
Předplatné je možné zakoupit do 31. 8. 2016, cena
v obou skupinách činí pouze 1500 Kč.
Další informace www.karlovarskedivadlo.cz.
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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 významných akcí, které by mohly kandidovat na titul
nejlepší šermířská sezona.“



„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především
několikanásobný mistr republiky a reprezentant
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prskavec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka,
M. Rubeš, K. Valhová a další.
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou
bezpochyby
pro jeho
vitalitu,
neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme
získali 37dobrou
titulů,
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• SERIÁL

Na skok do lesa
V předchozím článku jsem se pokusil vysvětlit, jak
se z části lesů, které původně patřily ke královské
oboře spravované z Lokte, staly lesy patřící nově
založenému lázeňskému městečku.
Vraťme se však, v rámci hledání souvislostí, ještě
na chvilku do 14. století. Lucemburkové se stále
snažili posilovat svou moc a také hledali zdroje
příjmů. Pevně připoutali k Čechám nově získané
Chebsko. V roce 1347 potvrdil Karel IV. městu Cheb
jeho privilegia a přidal ještě další. V roce 1349 byla
do Chebu přenesena ražba haléřů z Norimberku.
Navíc v témže roce panovníkova kancelář potvrdila
příslušnost hradu Seeberg k Čechám. Hrad pak
spravovalo město Cheb. Zároveň se v té době
poddal českému králi rytíř Rüdiger ze Sparnecku
a nabídl mu celé své území (klášter ve Waldsassenu a další svá panství, což byla například Plesná).
Karel IV. tyto kraje připojil natrvalo jako léno
k zemím Koruny české.
Stále ve stejném roce se mladý král musel zabývat
zajímavou žádostí majitele panství Bečov, Boreše
z Rýzmburka. Nakonec ji vyřídil kladně a Boreš získal právo, dolovat na svých statcích zlato a stříbro.
Na Zelený čtvrtek v roce 1350 postihl velký pogrom chebské židy. Téměř všichni byli zavražděni,
jen několik jich uteklo do Kynšperka. Král přijel do
Chebu zhruba za týden po této krvavé lázni a udělil
městu vysokou pokutu.
V roce 1355 se panovník opět zabýval Loketskem
a Chebskem. Křížovníkům s červenou hvězdou

Hrad Karla IV. v 17 století (dnešní Zámecká věž) 
téměř liduprázdné a poměrně lesnaté. Cestovat
zde můžete jen pěšky, popřípadě na koni a také
se musíte ještě před setměním dostat někam, kde
budete mít zajištěn bezpečný nocleh. Takových
zastávek mezi Prahou a Norimberkem, kam Karel
IV. také často jezdil, muselo být určitě více.
V této době bylo na území v hranicích dnešního
českého státu zhruba padesát královských a sotva
480 vrchnostenských měst. Ta většinou měla jen
asi tři stovky obyvatel. Odhaduje se, že celkově na
území žili asi necelé dva miliony lidí. Praha měla

repro archiv LLKV

na počátku vlády Karla IV. snad 20 tisíc obyvatel
(na konci jeho panování byla už velká, jako tehdejší
Barcelona a měla asi 40 000 obyvatel). Rozlohou
se pak stala dokonce třetím největším městem
Evropy (po Římu a Konstantinopoli). Před koncem
14. století byla Praha jediným velkoměstem na
sever od Alp.
Lázně u Lokte, kterým dal Karel IV. v roce 1370
dokonce výsady městského práva, zpočátku tedy
vypadaly, spíš jako vesnice.
Na hustotu obyvatelstva ve středověku měly vliv

Tři kříže
potvrdil donaci na faru v Sedlci a předal jim též
špitál s kaplí v Chebu.
Z výše uvedeného vyplývá, že Karel IV. často řešil
záležitosti obyvatel nově získaných území a také
sem poměrně často jezdil. Lze předpokládat, že se
při této příležitosti dostal i do lesů královské obory
při hradu Lokti. Vzhledem ke zraněním, která v životě utrpěl, jak v bitvě u Kresčaku, tak i při častých
rytířských kláních se zdá nanejvýš pravděpodobné,
že se asi také rád zastavil u teplých pramenů.
Zvláště pak později, když už jej začala trápit dna.
Koneckonců, proč by tu jinak nechal stavět hrad.
Nakonec dovolte ještě jednu vsuvku. Představte
si, že žijete v době, kdy některé části krajiny jsou
14
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Okolí lázní v roce 1810 	

repro archiv LLKV

• SERIÁL
nejen války, ale hlavně nemoci a hladomory. A pak
navíc přišla ještě jedna, a jak se později ukázalo,
velmi zničující pohroma. Ve druhé polovině století
se do Evropy dostala dosud neznámá, morová
epidemie. Některé oblasti postihla velmi výrazně,
takže se téměř vylidnily. Například v roce 1380 tato
nemoc zasáhla obyvatelstvo Teplé a okolí. Opat
ze zdejšího kláštera nakonec musel povolat nové
kolonisty.
Přes všechna tato a podobná protivenství nové
lázeňské městečko vcelku vzkvétá. V roce 1396 se
na jakémsi pergamenu poprvé objevuje pojmenování „Vari“. Jiní písmáci dál používají název „Teplé
lázně u města Lokte“, další „Warmpad“ a objevuje
se i tvar „Wary“.
Král Václav IV. přidal městu, v roce 1401 (6. 7.),
privilegium azylu. Uvnitř města nesměl být stíhán
jakýkoliv zločinec a za měšťana mohla být přijata
i osoba poddaná feudální vrchnosti. Šlechta a ani
města, nesměla proti lázním vojensky vystupovat.
Město v té době mělo už asi 40 domů. Zároveň král
potvrzuje lázním vlastnictví vsí Drahovice a Obora.
K těmto vsím údajně patřilo asi 25 lánů lesa
(zhruba 470 hektarů). Jak s tímto lesem měšťané
nakládali, můžeme odhadovat pouze z pozdějších
zpráv. A ty jednoznačně hovoří o nedostatku dřeva.
První známý údaj o stavu lesa pochází až z roku
1571. Fabián Sommer vydal v Lipsku knihu, ve
které popisuje karlovarské lázně a mimo jiné píše,
že Buková hora byla pojmenována podle množství
rostoucích tam buků.
Původní hustě zalesněné okolí Vřídla se se za dvě
století určitě výrazně proměnilo. Mnoho dřeva

Buková hora	

Holé stráně v okolí dnešní Goethovy rozhledny	
padlo jednak na stavbu Karlova hradu a další
stromy tesaři zpracovali na stavby v podhradí. Na
prvních rytinách města jsou pak kopce v jeho okolí
už takřka holé.
Další zprávy o lesích pak hovoří jen o majetkových transakcích. Například v roce 1485 daroval
Jeroným Šlik, novému karlovarskému kostelu část

repro archiv LLKV

lesů ze svého panství.
V této souvislosti kronikáři zmiňují, že kněz z fary
u kostela svatého Linharta v Oboře se přestěhoval na faru u svatostánku, který stál přímo nad
Vřídlem. Uzavření oborské fary bylo zřejmě jasnou
předzvěstí zániku celé této osady.

Pavel Reiser

repro archiv LLKV
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Pod Zámeckou věží vznikla její písková kopie

V lázeňském centru Karlových Varů vyrostl další
pískový monument. Sochař Tomáš Bosambo, který v květnu vytvořil na Mlýnské kolonádě sochu
Karla IV. v nadživotní velikosti, tentokrát na Tržišti
ztvárnil jednu z typických karlovarských dominant
- Zámeckou věž s částí Tržní kolonády. Stejně jako
v případě pískové sochy zakladatele města, také
věž s kolonádou vznikla přímo na místě. Na bezmá-

la 2,5 metru vysokou sochu s průměrem 2,4 metry
spotřeboval sochař zhruba 18 tun písku.
V srpnu ještě Tomáš Bosambo vytvoří z písku Korunovační klenoty, které budou vystavěny ve Smetanových sadech.
Životnost jednotlivých děl je zhruba dva měsíce.
Projekt pískových soch je součástí karlovarských
oslav 700. výročí narození Karla IV.

BigMat KV Downtown 2016
Již 3. ročník extrémního závodu na horských kolech
se bude konat 3. září v centru Karlových Varů na třídě T. G. Masaryka. Organizátoři akce, členové PIRATA.CZ, slibují, že letošní ročník bude ještě „vostřejší
“ a zajímavější než ročník loňský.
Hlavní závod, tedy extrémní sjezd, povede stejně
jako v loňském roce ze Sokolské louky, přes Svahovou ulici a bude končit na třídě T. G. Masaryka. Právě
tato ulice se dočká největších změn. Více skoků, více
překážek a to i velmi netradičních pro městské sjezdy – downtowny. Jde však o finálový závod Czech
Downtown Tour 2016. Z tohoto důvodu by měl závod
prověřit opravdovou kvalitu jezdců. Letos se můžete těšit na ty nejlepší z nejlepších, kteří v Čechách
z kopce jezdí, takže se je, na co těšit.
Součástí akce bude opět dětský závod, Freestyle
BMX exhibice a nově bude zařazený Whip contest,
což je závod o nejlepší motokrosový trik – whip, provedený na sjezdovém kole. Akce se může účastnit
kdokoli. Nevyžadujeme žádné licence, avšak každý
by měl zvážit své technické dovednosti (skoky až 15
m dlouhé). Do dětského závodu budeme rozřazovat
do dvou základních kategorií –šlapadla a odrážedla
a dále dle věku.
Bližší info na www.kvdt.cz nebo na www.czech-downtown.cz

Karlovarské památky otevřou dveře
Dny otevřených dveří památek města Karlovy Vary,
které se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví
2016, představí veřejnosti místa a objekty spojené
s Karlem IV. O prvním zářijovém víkendu (3. a 4. 9.)
můžete vyrazit do míst zaniklé středověké vesnice
Obora v areálu sv. Linhart nebo na Vyhlídku Karla
IV., navštívit místa, kudy skutečně vedly kroky zakladatele města (Zámecká věž a Tržní kolonáda).
Součástí programu bude také vycházka za sochami
Karla IV.
Právě u příležitosti dne otevřených dveří památek
bude veřejnosti poprvé odhaleno a zpřístupněno
gotické sklepení věže.
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Součástí všech prohlídek bude odborný výklad
a také doprovodný program. Vstup na všechny památky bude zdarma.
Plánovaný program Dnů evropského dědictví 2016
3.9.2016,10:00-12:00
Zaniklá středověká vesnice Obora (areál sv. Linhart)
3.9.2016, 14:00-16:00
Vyhlídka Karla IV.
4.9.2016, 10:00-12:00
Vycházka za sochami Karla IV.
4.9.2016, 14:00-16:00
Zámecká věž, pramen Karla IV.

Festival světelných instalací
Významné budovy města a další se v prvních zářijových dnech obléknou do světelného hávu. Stane se
tak v rámci Festivalu světelných instalací. Jedna z vrcholných akcí oslav narození Karla IV. se uskuteční
2. a 3. září, vždy ve večerních hodinách.
Audiovizuální show postavená na kombinaci světelných a zvukových efektů se odehraje na Mlýnské
kolonádě, Alžbětiných a Císařských lázních. Díky
efektům ožije řeka Teplá, ve Dvořákových sadech se
objeví laserové bludiště a promluví strom. Na fasádách budov, vodních vějířích a zeleni se bude zrcadlit
odkaz Největšího Čecha a zakladatele města Karla IV.
Festival naváže na videomappingovou show na fasádě Alžbětiných lázní, která sklidila velký ohlas v rámci
oslav Zahájení lázeňské sezony 2016. Podrobný program přineseme v zářijovém čísle KRL a v průběhu
srpna bude zveřejněn také na stránkách projektu
700.karlovyvary.cz a na webu magistrátu www.
mmkv.cz.

• ROK KARLA IV.

14. srpen 2016 | autobusová zastávka Doubí

13. srpen 2016 | Šibeniční vrch, altán Bellevue

KAREL VE VARECH

Hraná prohlídka ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera – po stopách Karla IV.
do 30. srpna 2016 | Zámecká věž

KARLOVY VARY VE FILMU

Výstava připomíná město jako velice atraktivní a hojně
využívanou ﬁlmovou lokaci. Z více než 120 titulů byla vybrána
přibližně dvacítka těch nejznámějších.

PO STOPÁCH KARLA IV.,
KARLOVY VARY – LOKET

Nordic Walking pochod z Karlových Varů do Lokte, kde
probíhají Středověké slavnosti Karla IV.
2. – 3. září 2016 | centrum města

FESTIVAL SVĚTELNÝCH INSTALACÍ

Audiovizuální show Královská cesta Karla IV. – 700 let s námi.
3. září 2016 | svatý Linhart

KARLOVARSKÁ OBLOHA V DOBĚ KARLA IV.

PŘÍBĚHY Z OBORY – JAK TO BYLO
DOOPRAVDY

do září 2016 | centrum města

3. – 4. září 2016 | centrum města, sv. Linhart

Stavba další pískové sochy proběhne 1. srpnový týden
u Alžbětiných lázní.

Zveme vás objevit neobjevené v Oboře sv. Linhart, projít se
místy, kudy stopy Karla IV. skutečně vedly (Zámecká věž a Tržní
kolonáda), prohlédnout si Vyhlídku Karla IV.

Výstava týkající se světelného znečištění, které se v naší době
stalo nežádoucí součástí životního prostředí.

PÍSKOVÉ SOCHY

GENERÁLNÍ PARTNER
OSLAV 700. výročí narození
Karla IV.

RL0816.indd 1

GENERÁLNÍ PARTNER
Festivalu světla

Hraná prohlídka ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera – po stopách Karla IV.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

vo
da
kv
a

do 31. srpna 2016 | Hvězdárna

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

4.7.2016 15:29:23
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Zámecká věž ukáže Karlovy Vary ve filmu
Město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se společností Barrandov Studio a.s. výstavu „Karlovy Vary
ve filmu“. Lázeňské město patří dlouhá léta mezi filmaři vyhledávané lokality. Natočeny zde byly desítky
snímků a mnohé z nich připomene panelová výstava,
která bude instalována v prostorách Zámecké věže
(na Zámeckém vrchu).
Expozice bude přístupná do konce srpna. Návštěvníci mohou zároveň využít vstup na ochoz věže, který
skýtá zajímavý pohled na město. Vstupné na výstavu
činí 25 korun.
Výstava „Karlovy Vary ve filmu“ připomíná město
jako velice atraktivní a hojně využívanou filmovou lokaci. Nemá za cíl zmapovat podrobně všechny filmové či televizní projekty, které alespoň zčásti vznikly
v Karlových Varech a okolí. Z více než 120 titulů byla
vybrána přibližně dvacítka těch nejznámějších.
Pracovníci barrandovského Fundusu dohledali
k jednotlivým filmům či seriálům dochované kostýmy, rekvizity, dokumenty z natáčení apod. Skládání
mozaiky trvalo několik měsíců, protože kostýmní
a rekvizitní sklady a depozitáře na Barrandově uchovávají nepřeberné množství exponátů. Vybrat užší kolekci artefaktů byl složitý úkol. Svůj bohatý příběh má
každý jeden dochovaný exponát a většina z nich se
dodnes aktivně využívá při natáčení nových projektů.

Výstava bude otevřená do 30.8. denně mimo pondělí
od 10:00 do 16:00 hodin

Prezentované tituly:
Buldoci a třešně
Casino Royale
Cirkus Humberto
Dny zrady
Edith Piaf
Florenc 13:30
Kopytem sem, kopytem tam
Kouzelné galoše
Král Ubu
Missing
Pan Tau
Poslední prázdniny
Přísně tajné premiéry
Red Tails
Rytíři ze Šanghaje
Smrt krásných srnců
Tarzanova smrt
Tři vejce do skla
Uličnice
Veni, vidi, vici
Vrchní, prchni
Zítra vstanu a opařím se čajem

Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb
ní večerní program je velmi exkluzivní. Koná se v sále
Grandhotelu Pupp od 19.00, kde společně s Exhibicí
mistryň Unie mažoretek, vystupují i dechové orchestry.
Samozřejmě jsou karlovarská veřejnost i lázeňští hosté
srdečně zváni.
S festivalem se rozloučíme nedělním dopoledním matiné od 9.30 hod., kde společně vystoupí jak mažoretky,
tak i orchestry.
Pořadatelem festivalu je Festivalová a organizační kancelář or-fea, Praha, Těšnov 9, Praha 1,
tel: 224813580, e-mail: incoming@orfea.cz, Ivana
Sládková – mobil 603 24 29 62, www.or-fea.cz

Poslední prázdninový víkend 2016 se Karlovy Vary
již potřetí stanou hostitelem Mezinárodního festivalu
amatérských dechových orchestrů.
Festival se koná ve spolupráci s Unií mažoretek České republiky a souběžně s Exhibicí mistryň Unie mažoretek, která se v Karlových Varech koná více než
deset let. Vystoupení mažoretkových skupin doplňují
koncertní přehlídku dechových orchestrů. Všechny
zúčastněné soubory se pak sejdou při společném slavnostním průvodu městem a to v sobotu 27. 8. 2016 od
14.00 hod.
Festivalu je pravidelně udělována záštita primátora
města Karlovy Vary, který také pozdraví zástupce zúčastněných orchestrů na magistrátu Karlovy Vary
Dechová hudba je velmi vhodným žánrem pro rozšíření kulturní nabídky v lázeňských městech a mezi lázeňskými hosty velice oblíbeným. V Karlových Varech
dosud podobná akce chyběla, proto jsme rádi, že se
18
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uskuteční již třetí ročník festivalu a že se stal tradicí
a významnou součástí kulturního života města. Díky
účasti zahraničních orchestrů může festival přispět
také k propagaci města Karlovy Vary ve světě a zároveň být zdrojem příjmů pro město stejně jako pro
místní ubytovací a restaurační zařízení a provozovatele
turistických služeb. V neposlední řadě slouží podobná
akce k rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů prostřednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.
Letošního ročníku se zúčastní 4 zahraniční dechové orchestry a to z Itálie, Německa, Polska a Rakouska. Po
loňské účasti Dechového orchestru ze sousedního Kynšperku nad Ohří, letos český orchestr bohužel nepřivítáme. Máme ale již zájemce na další ročník festivalu.
Hlavním místem konání festivalu je krásná Mlýnská
kolonáda, kde budou orchestry vystupovat se 45. minutovým programem v pátek 26. 8. 2016 odpoledne
a v sobotu 27. 8. 2016 v průběhu celého dne. Sobot-

Program festivalu
PÁTEK 26.8.
14.00 - přijetí zástupců zúčastněných orchestrů primátorem města Karlovy Vary panem Ing. Petrem Kulhánkem (pouze pro účastníky
Koncerty orchestrů na Mlýnské kolonádě od 17 hodin
SOBOTA 27.8.
Koncerty orchestrů na Mlýnské kolonádě od 12 hodin
14.00 - slavnostní průvod orchestrů a mažoretek
Trasa: Masarykova ulice, (od Muzea Jana Bechera
– ulice T.G. Masaryka) k poště - zastávka na hraní
a pochod mažoretek, cca 10 min), k hotelu Thermal zastávka na hraní a pochod mažoretek, cca 10 min),
příchod na Mlýnskou kolonádu
Vystoupení orchestrů a mažoretek na Mlýnské kolonádě od 14.45 hodin
Koncerty zúčastněných orchestrů a vystoupení mažoretek v Grandhotelu Pupp od 19 hodin
NEDĚLE 28.8.
Vystoupení orchestrů a mažoretek před hotelem Thermal od 9.30 hodin

• PR

Zveme vás do nově otevřeného prezentačního
a poradenského centra Elements v Karlových Varech
Moderní centrum koupelen, bytového interiéru a vytápění s názvem Elements se otevřelo obyvatelům
Karlovarského kraje na adrese Mostecká 157, Otovice. Pod záštitou společnosti GIENGER BOHEMIA s.r.o.,
která letos slaví krásných 20 let působení na trhu.

Elements je novým projektem největší velkoobchodní
skupiny v oboru technických zařízení budov na světě,
která je již desítky let férovým partnerem spokojených stavitelů a odborných firem. Základem úspěchu
společnosti je zejména pečlivý výběr sortimentu,
mezi který patří koupelny, vytápěcí systémy a technologie, rozvody, domovní technika, obklady, dlažby.
Zákazníci centra Elements mají k dispozici řešení
většiny českých i zahraničních výrobků, přičemž
mnohé značky jsou vyráběny v Evropě pouze pro GC
skupinu. Studio zároveň nabízí produkty ve většině
kategorií a cenových úrovních, ze kterých si vybere
každý. Pro snadnější orientaci jsou výrobky rozděleny dle výhod na flexibilní (což obnáší šíři portfolia
konkrétní série a možnost jeho využití), designové
(produkty a značky navržené světovými designéry),
ekologické (dohlížející nejen na životní prostředí, ale

také ekonomiku a úspornost) a chytré (s vhodným
poměrem kvalita – cena – výkon).
Pokud plánujete realizaci koupelny, vytápění či interiéru, navštivte centrum Elements a získejte informace
o nejnovějších trendech v oblasti technických a designových řešení. Poskytnuto Vám bude zázemí pro
důkladnou přípravu Vaší stavby ve spojení s projektantem, architektem a profesionální montážní firmou.
Odborníci studia Vás provedou současnými trendy

dle Vašich představ a potřeb. Cílem firmy není prodat za každou cenu, ale snahou je pomoci k úspoře
na celku. Pracovníci Elements čerpají ze zkušeností,
a proto nemáte-li vybranou realizační firmu, získáte
zde kontakt na ověřeného odborníka ze široké škály
partnerů pro zajištění úspěšné komplexní realizace,
stavby či rekonstrukce. Věřte, že pokud se svěříte do
rukou zdejších zkušených specialistů, uvidíte, že výsledek bude stát za to!
(PR)
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• MĚSTSKÁ POLICIE

15 let oddělení prevence Městské policie

O 15 let jsou starší strážníci - preventisté Městské policie Karlovy Vary i jejich první posluchači ze základní
školy Dukelských hrdinů. Dukla byla pilotní školou, na
níž se na jaře 2001 rozběhl program primární prevence
sociálně patologických jevů a rizikového chování, zaměřený na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže,
s názvem Street Law. Od té doby preventivní činnost
strážníků začala nabírat na objemu. Postupně byl vytvořen ucelený provázaný program, který je zacílen na
děti předškolního věku v mateřinkách, dále pokračuje
přes první a druhý stupeň základních škol až po školy
střední, případně VOŠ. Za celou dobu svého působení městští strážníci zrealizovali 5.780 besed, kterých
se zúčastnilo přes 144.500 dětí. V současné době je
do programu zapojeno 18 mateřských, 11 základních
a 8 středních škol v Karlových Varech. Preventivním
vzdělávacím programem tedy procházejí všechny
děti, které tato zařízení navštěvují. Předškolákům jsou
věnována témata: Děti a městská policie, Ajaxův kufřík a Včas, umět a znát, je napořád. Druháci a třeťáci

pracující s Ajaxovo zápisníkem, jehož prostřednictvím
se učí zvládat nástrahy silničního provozu, ale také se
dovídají, jak předcházet šikaně nebo závislostem. Žáci
druhého stupně základních škol a středoškoláci řeší
prostřednictvím již zmíněného programu Street Law
otázky nemorálního a protiprávního jednání v lekcích
týkajících se např.: domácího násilí, přestupků v dopravě, majetkových přestupků a trestných činů, drogové závislosti, šikany a kyberšikany.
15letá praxe preventistů už došla tak daleko, že
i mladí nastupující strážníci připomínají svým starším
kolegům-preventistům témata besed, při kterých se
společně setkali na základní škole. Pro některé to byl
prvotní impulz vedoucí k rozhodnutí stát se ochráncem veřejného pořádku a posílit řady městské policie.
Za tu řadu let, se na oddělení prevence vystřídalo
8 strážníků, z nichž tři, Pavel Torma Jalůvka, Pavel
Dawidko a Kamila Hofmanová jsou „původní a trvalí“. Jejich skupinu před téměř čtyřmi lety posílila
a omladila Magda Kovářová. Společně se věnují cílovým skupinám, které byly dále rozšířeny o seniory
a zdravotně postižené. Pro Magdu Kovářovou a Pavla
Dawidka jsou doménou základní a střední školy, Pavel
Torma Jalůvka se věnuje seniorům (projekty Senior
akademie, besedy v domovech důchodců, spolupráce se Svazem důchodců ČR), organizacím sdružujícím zdravotně postižené občany (např. Tyfloservis)
a energii čerpá především při besedách v mateřských
školách. Vedoucí oddělení Kamila Hofmanová zastává
funkci manažera prevence kriminality, koordinuje ve
městě aktivity organizací, které se ve městě zabývají
prevencí kriminality a protidrogovou prevencí, zpracovává projekty v rámci dotačních titulů ministerstva
vnitra a připravuje doplňkové akce oddělení prevence pro cílové skupiny. Pravidelně dochází na besedy
k dětem do Střediska výchovné péče.
A co dostali strážníci preventisté k jubileu jako dárek?
Nadělili si ho sami. Ve spolupráci s Městskou policií
Sokolov, Ostrov a Chodov vytvořili novou metodickou
pomůcku pro práci strážníka-preventisty s názvem
„Notes strážníka Pavla“. Stejný název nese i celý

projekt, se kterým se
strážníci chystají vstoupit do druhých a třetích
ročníku základních škol
od září letošního roku. Při vyplňování notesu čeká na
děti plno zajímavých a důležitých informací týkajících
se ochrany života, zdraví a osobního bezpečí. Uvedené znalosti a dovednosti si budou děti osvojovat
zábavnou formou za asistence strážníků, kteří se na
nový projekt již také těší. Mgr. Kamila Hofmanová

Městská policie
hledá strážníky
Zajímá Vás práce bezpečnostních složek a záchranného systému? Cítíte se být povolán/a ke
službě občanům? Máte zájem přispět k udržování veřejného pořádku ve městě? Jste občan
ČR a je Vám více než 21 let? Jste fyzicky i psychicky způsobilý/á? Pak byste měl/a svůj zájem
projevit přímo u nás ve výběrovém řízení.
Požadavky:
- trestní bezúhonnost a spolehlivost dle zákona
o OP
- české státní občanství
- minimálně 21 let
- vzdělání středoškolské, zakončené maturitní
zkouškou
- tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
Nabízíme:
- zajímavé profesní uplatnění
- odpovídající platové ohodnocení
- možnost odborného růstu dle pracovního zaměření
- dovolenou v délce 5 týdnů
- nadstandardní úrazové pojištění
- pojištění právní ochrany
- příspěvek na životní pojištění
- příspěvek na stravu
- možnost studia na VŠ
Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení Městské policie Karlovy Vary, Moskevská 34
do 31.3.2016. Kontakt: Alice Justýna Jánská,
tel. 353 118 903, e-mail: a.janska@mpkv.cz.
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• INZERCE

NABÍDKA PRO
PŘÍJEMNĚJŠÍ LÉTO
• sítě proti hmyzu • vnitřní stínění
• žaluzie a venkovní rolety

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
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
10. 8. 19:30 Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie
o hledání vlastní identity z dílny
známého britského komediografa Willyho Russella, jehož
muzikál Pokrevní bratři obletěl celý svět. Je
určena nejen ženám středního věku, které pomalu ztrácejí
životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou
zábavu. Herečka ztvárňuje Shirley, ale zároveň všechny
postavy jejího mikrosvěta. Hra získala
řadu cen, třeba Cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii
a cenu TONY za nejlepší hru.
Hraje: Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč
11. 8. 19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu
a jeho základním repertoárem jsou skladby mistrů swingové hudby Glenna Millera, Dukea Ellingtona,
Counta Basieho, Bennyho Goodmanna, George Gershwina
aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté
vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová
24. 8. 19:30 SPIRITUÁL KVINTET – koncert
Spirituál kvintet si v roce 2015 připomněl neuvěřitelných
55 let své činnosti. Na prknech Karlovarského
městského divadla tak tentokrát zazní nejen repertoár
posledních let, ale také řada vzpomínkových
písniček z časů dávno minulých, písniček, z nichž některé
dávno zlidověly. Přijďte si je poslechnout či
rovnou zazpívat. Koncerty Spirituál kvintetu se často stávají
společným muzicírováním kapely a publika.
Ten karlovarský jistě nebude výjimkou.
Účinkují: Jiří Tichota – kytara, Zdeňka Tichotová – zpěv,
Veronika Součková – zpěv, Jiří Cerha –
zpěv, Jiří Holoubek – kytara, zpěv, Dušan Vančura – kontrabas, zpěv, Pavel Peroutka – zpěv,
kontrabas.
27. 8. 20:00 Jiří Seydler: KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI - Nádvoří hradu Loket
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího
středu – tedy z Čech – a usiluje o to z místa, kde si léčí
zraněné stehno – tedy z loketského hradu, který je
plný vzpomínek na jeho matku Elišku Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl
zdánlivě všeho, co si muž může přát – je císařem římským
a potřetí se oženil s o dvacet let mladší Annou
Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice velí,
potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila
mezi lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě
následníka trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV.,
objevení karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava
je první částí dlouhodobého projektu
inscenací o historii i současnosti Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter,
František Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie
Domesová, Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár,
Magdaléna Hniličková/ Tereza Pachtová,
Martin Jurajda/ Jiří Švec
30. 8. 19:30 FRANK SINATRA STORY - koncert
G. Gershwin, D. Ellington, C. Porter, I. Berlin, K. Shaw …
Forte o.p.s.
Výběr skladeb sahá od známých hitů velikána jazzového
zpívání Franka Sinatry přes jeho stylové podání
jazz standardů až po latinské rytmy. Program je postavený
na sólovém zpěvu Jana Jirmáska jr.
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a čtyřhlasém pěveckém projevu swingujícího kvartetu
doprovázeného vynikající jazzovou rytmikou.
Strhující program zasvěcených hudebníků staví na perfektně vypracovaných aranžmá, které jsou
proloženy živelně improvizovanými pasážemi a je inspirován nejen stylem proslulého zpěváka, ale i
světově proslaveného kvartetu Manhattan Transfer.
Účinkují: VOCAL BAND Quartet (Karolína Kučerová, Vlasta
Vodičková, Jan Zapf, Jan Jirmásek),
HENRY BAND (Jindřich Henry Volf, Roman Hasnedl, Ali
Siládi), Miroslava Lendělová
Dramaturgie, scénář, nastudování a produkce: Jindřich
Volf st.

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.

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

8. 8.
9. 8.

kolonádní koncerty
2. 8.
15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
3. 8.
15:00 Mlýnská kolonáda
Brass Kvartet
4. 8.
15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
5. 8.,
15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
6. 8.
15:00 Tržní kolonáda
Duo Rondo
9. 8.
15:00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio
10. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
11. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
12. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
13. 8. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio
14. 8. 15:00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio
16. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
17. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
18. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
19. 8. 15:00 Tržní kolonáda
Riccio Quartetto
20. 8., 15:00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio
23. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
23. 8. 17:30 Tržní kolonáda
Rosa Coeli & Vocal Band Quartet
24. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
24. 8. 17:30 Tržní kolonáda
Rosa Coeli & Vocal Band Quartet
25. 8. 15:00 Tržní kolonáda
Trio Piacere
26. 8. Mlýnská kolonáda
Festival dechových hudeb
27. 8. Mlýnská kolonáda
Festival dechových hudeb
27. 8. Mlýnská kolonáda
Festival dechových hudeb
30. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
31. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO

10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.

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

14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

19:30 Než jsem tě poznala
19:30 Lucie: Příběh jedný kapely
19:30 Než jsem tě poznala
19:30 Teorie tygra
19:30 Sezn@mka
14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
17:00 Sezn@mka
19:30 Učitelka
14:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
17:00 Učitelka,
19:30 Než jsem tě poznala
19:30 Lucie: Příběh jedný kapely
17:00 Carol (Projekce pro seniory)
19:30 Sezn@mka
19:30 Sezn@mka
19:30 Komorná
19:30 Než jsem tě poznala
14:30 a 17:00 Tajný život mazlíčků
19:30 Julieta
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Teorie tygra
19:30 Pavarotti zpívá Verdiho Requiem
19:30 Ikarie XB 1
19:30 Učitelka
19:30 Lily Lane
19:30 StarTrek: Do neznáma
19:30 Mělčiny
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Strašidla
19:30 Mělčiny
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Strašidla
19:30 Sezn@mka
19:30 Teorie tygra
19:30 Teorie tygra
19:30 Julieta
19:30 Tohle je náš svět
19:30 Sousage party – Buchty a klobásy
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Můj kamarád drak
19:30 Můj kamarád drak
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Můj kamarád drak
19:30 Božská Florence
19:30 Božská Florence
17:00 Teorie tygra (Projekce pro seniory)
19:30 Ben Hur
19:30 Ben Hur

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)
VÝSTAVY:
2. 7. - 28. 8.
Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou
a koláží
Jiří Balcar (1929 – 1968), malíř, grafik a typograf, kromě
svého bohatého grafického díla vytvořil i velký soubor
filmových plakátů. Výstava přiblížuje právě filmové plakáty
a především 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
Jubilejní expozici tvoří fotografie klíčových zlínských osob-
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ností, které byly u založení zlínského studia v roce 1936.
Výstavu fotografií A. Hackenschmieda, J. Lukase, P. Hrdličky, J. Novotného ad. doplňuje také fotoreportáž z prvního
filmového festivalu pořádaného v baťovském Zlíně v letech
1940 – 1941 pod názvem "Filmové žně".

začátečníky přiblíží možnosti práce v tomto materiálu.

Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové
fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků
českého moderního 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.

srpen: 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)

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

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 26. 8. JAN HÍSEK - GRAFIKA
Výstava představuje výběr z grafického díla mimořádného malíře, grafika, kreslíře a ilustrátora Jana Híska.
Vystavoval v řadě tuzemských i evropských galerií, také ve
Spojených státech.

GALERIE SUPERMARKET
Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží,
Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz
tel.: 774 232 048
do 30. 9. Tradiční výstava 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.

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
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
4. 8.
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,15:30
Mimořádné prohlídky Becherovy vily a výstavy
Barrandov – víc než studio
Komentovaná prohlídka přiblíží historii budovy a rodů
Becherů a také aktuálně probíhající výstavu. Předchozí
rezervace není nutná.
11. 8. 11:00 -14:00 Keramická dílna pro děti
Modelování z keramické hlíny na volné téma i pro úplné

9:00 – 16:00
ZAVŘENO
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
MUZEUM KARLOVY VARY

GALERIE DRAHOMÍRA

dobu:
PO, ÚT, ČT
STŘ 		
PÁ 		

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

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
UZAVŘENY
I. P. Pavlova 7
Čítárna			
Dětské oddělení
Půjčovna pro dospělé	
Pobočky
Čankovská		
Drahovice		
Růžový Vrch		
Stará Role		
Tuhnice			
Vyhlídka			

25. 7. – 5. 8.
25. 7. – 5. 8.
15. 8. – 26. 8.
25. 7. – 5. 8.
22. – 26. 8.
22. 8. – 2. 9.
8. – 19. 8.
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

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
srpen
pondělí – čtvrtek
pátek

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Pobočka Lidická
PO + ČT
ÚT, ST, PÁ, SO, NE

12:00 – 18:00
zavřeno

V zavíracích dnech mohou čtenáři k vrácení knih využít
Biblioboxy Herbie v Městské tržnici
a před hlavním vchodem knihovny ve Dvorech.
Výstavy
Půjčovna pro dospělé Dvory
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:
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
19. 8.
11:00 SRPNOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Trhovci opět nabídnou před Městskou tržnicí své výpěstky
a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti
lety, se těší velké oblibě. Další termíny famářských trhů:
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
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• KULTURNÍ SERVIS
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 oblohy. 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
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 televizních 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 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),

Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.

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

ARMÁDA SPÁSY
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) vždy první pátek
v měsíci
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

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
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

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.

Řadové domy Tašovice
JIŽ V PR
ODEJI!
krl° SRPEN

+420 777 334 566
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• PRO TURISTY

Turistická karta KarlovyVARY° CARD
Infocentrum města Karlovy Vary nabídne od srpna
návštěvníkům města novinku – turistickou kartu.
Karlovarská KARTA° by měla turistům zpříjemnit
pobyt nejen ve městě a představit atraktivní cíle.
Městské karty se stávají čím dál tím oblíbenější
u cestovatelů a tak nově od srpna budou mít příležitost i návštěvníci města Karlovy Vary a blízkého
okolí využít všechny možnosti, které karta nabízí.
KarlovarskáKARTA° je založena na systému předplacených služeb. Návštěvník po zakoupení karty
získává vstup do více než 40 objektů v Karlovarském kraji zdarma, více než 10 slev na různé aktivity a možnost využít služeb Dopravního podniku
Karlovy Vary zdarma (lanovky, autovláček, vyhlídková linka, linky MHD). Ke každé kartě získá klient
průvodce Karlovými Vary. Karlovarská karta je k dispozici ve variantě individuál/dospělý a rodina. Platnost karty je možné vybrat na 2, 4 nebo 7 dní. Kartu
lze zakoupit nejvýše 3 měsíce dopředu. V roce 2016
jsou prodejními místy pobočky INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary (T. G. Masaryka, Lázeňská), v roce
2017 uvažujeme o možnosti rozšíření prodejní sítě
na různá místa v regionu.
cena
individuál
rodina (2+2)

2 dny
4 dny
7 dní
800 Kč 1100 Kč 1700 Kč
1800 Kč 2600 Kč 4000 Kč

Seznam akceptačních míst
Karlovy Vary
1. Podzemí Vřídla
2. Karlovarské městské divadlo – sleva
3. Karlovarský symfonický orchestr – sleva
4. Galerie umění Karlovy Vary
5. Interaktivní galerie Becherova vila
6. Muzeum Karlovy Vary – od r. 2017

Cena karty KarlovyVARY° CARD zahrnuje městskou dopravu
v Karlových Varech, jízdu Lanovkou Diana, jízdu autovláčkem,
vyhlídkovou jízdu historickým autobusem, bezplatné vstupy
do cca 40 návštěvních míst a slevy až 50 % na vstupy
do dalších objektů a na poskytované služby.
The price of the KarlovyVARY° CARD includes public transport
in Karlovy Vary, a ride on Diana funicular, a ride by miniature
train, a viewing ride on a historical bus, free admission
to about 40 sights and tourist attractions, discounts
up to 50 % on admission to further buildings and on provided
services.
Der Preis der KarlovyVARY° CARD schliesst in sich Folgendes ein Stadtverkehr in Karlsbad, Fahrt mit der Seilbahn
Diana, Fahrt mit Minizug, Aussichtsfahrt mit historischem Bus,
kostenlose Eintritte in ungefähr 40 Touristenattraktionen,
Ermässigungen bis zu 50 % auf Eintritte in weitere Gebäude
und auf angebotene Dienstleistungen.
Стоимость карты KarlovyVARY° CARD включает
проезд городским транспортом в Карловых Варах, поездку
фуникулером Диана, поездку малым автопоездом,
обзорную езду старинным автобусом, бесплатный
вход в 40 мест, открытых для посещения, скидки
до 50 % на вход в прочие места и на предлагаемые услуги.

800 CZK

dospělý ● adult ●
Erwachsener ● взрослый

1800 CZK

rodina ● family ●
Familie ● cемья

1100 CZK

dospělý ● adult ●
Erwachsener ● Взрослый

2600 CZK

rodina ● family ●
Familie ● cемья

2 DNY | DAYS
TAGE | ДНЯ

4 DNY | DAYS
TAGE | ДНЯ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jan Becher Muzeum
Muzeum Moser & Sklářská huť
Muzeum voskových figurín
Motýlí dům
Vánoční dům
KV Arena – Bazénové centrum
Alžbětiny lázně – solná jeskyně
Přírodní lanové centrum Svatý Linhart – sleva
Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary
Volnočasový areál Rolava – půjčovna sportovních potřeb
Infocentrum města Karlovy Vary – trackingové
hole, suvenýry – sleva
Cyklocentrum TVR – půjčovna jízdních kol –
sleva
České dráhy – půjčovna jízdních kol – sleva
Nordic Walking Karlovy Vary – sleva
Dronte s.r.o. – půjčovna kanoí a raftů – sleva

Teplou – sleva
37. Klášter premonstrátů Teplá – Hroznatova akademie
38. Městské muzeum Mariánské Lázně
39. Park Boheminium Mariánské Lázně – sleva
40. Státní zámek Kynžvart
41. Muzeum Cheb
42. Hrad Cheb – sleva
43. Galerie výtvarného umění v Chebu & Retro
museum Cheb
44. Art Centrum Galerie 4 Cheb
45. Městské muzeum Františkovy Lázně
46. Aquaforum Františkovy Lázně
47. Národní přírodní rezervace Soos
48. Hrad Seeberg
49. Muzeum Žlutice
50. Státní zámek Valeč
51. Zámek Chyše
52. Železniční trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně – sleva
53. Muzeum lázeňských pohárků Loket

Region
22. Hrad Loket – sleva
23. Muzeum tajných spolků
24. Statek Bernard Královské Poříčí – centrum tradičních řemesel
25. Muzeum Sokolov – sokolovský zámek
26. Hornické muzeum Krásno
27. Národní kulturní památka Důl Jeroným
28. Muzeum Jáchymov
29. Štola č. 1 Jáchymov
30. Letohrádek Ostrov
31. Klášterní areál Ostrov
32. Stará radnice Ostrov
33. Hrad a zámek Horní hrad – sleva
34. Návštěvnické centrum Thun 1794 Nová Role
35. Státní hrad a zámek Bečov
36. Muzeum historických motocyklů Bečov nad

Kolik můžete uspořit? ● How much can you save?
Wieviel können Sie ersparen? ● Сколько можете сэкономить?
Karlovy VARY° CARD

4

DNY
DAYS
TAGE
ДНЯ

Doprava – 4 dny ● Transport – 4 days ● Verkehr – 4 Tage ● Транспорт – 4 дня

FAMILY
FAMILIE
СЕМЬЯ (2+2)

ADULT
ERWACHSENE
ВЗРОСЛЫЙ
Plné ceny
Full prices
Übliche Preise
Полные цены

KarlovyVARY°
CARD

Plné ceny
Full prices
Übliche Preise
Полные цены

1100
220

KarlovyVARY° CARD

RODINA

DOSPĚLÝ

0

2600
880

VEŘEJNÁ DOPRAVA

PUBLIC TRANSPORT

KarlovyVARY°
CARD

0

1. DEN ● 1st DAY ● 1. TAG ● 1. ДЕНЬ
Podzemí Vřídla ● Underground of the Thermal Spring ● Untergrund des Sprudels ●
Подземелье Гейзера

160

0

580

0

Jan Becher Museum ● Ян Бехер Музей

120

0

240

0

Museum Moser ● Музей Мозер

180

0

390

0

Muzeum voskových ﬁgurín ● Museum House of Wax ● Museum House of Wax ●
Музей восковых фигур

150

0

395

0

Návštěvnické centrum Thun 1794 Nová Role ● Visitor Centre Thun 1794 Nová Role ●
Besucherzentrum Thun 1794 Nová Role ● Центр для посетителей Thun 1794 Нова-Роле

140

0

320

0

Hroznatova akademie kláštera premonstrátů Teplá ● Premonstratensian Monastery Teplá –
Hroznata Academy ● Prämonstratenserkloster Teplá – Hroznata Akademie ● Монастырь ордена
премонстранцев Тепла – Академия имени Грознаты

150

0

430

0

0

MUSEUMS
SPORT
GALERIES

MUZEA

FREE

MONUMENTS

PAMÁTKY

REGIONAL PRODUCTION

2. DEN ● 2nd DAY ● 2. TAG ● 2. ДЕНЬ

SPORT
GALERIE

TRADIČNÍ VÝROBA

3. DEN ● 3rd DAY ● 3. TAG ● 3. ДЕНЬ
Vyhlídková autobusová linka ● Viewing bus ● Aussichtsbuslinie ● Экскурсионная автобусная линия
Karlovy Vary – Bečov – Loket – Karlovy Vary

80

0

210

Státní hrad a zámek Bečov ● State castle and chateau Bečov ● Statliche Burg- und Schlossanlage
Bečov ● Государственный замок и дворец Бечов

80

0

215

0

Bazénové centrum ● Swimming Centre ● Schwimmzentrum ● Плавательный центр
KV Arena

130

0

320

0

Lanovka Diana ● Diana Funicular ● Seilbahn Diana ● Фуникулер Диана

80

0

170

0

Motýlí dům ● Butterﬂy House ● Schmetterlingshaus ● Дом бабочек

80

0

220

0

Autovláček ● Miniature train ● Minizug ● Мини-автопоезд

80

0

240

4. DEN ● 4th DAY ● 4. TAG ● 4. ДЕНЬ

1700 CZK

dospělý ● adult ●
Erwachsener ● Взрослый

4000 CZK

rodina ● family ●
Familie ● cемья

7 DNÍ | DAYS
TAGE | ДНЯ

Rodina (2 dospělí a 2 děti do 15 let) ● Family (2 adults and 2 children up to 15 years
of age) ● Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder bis zu 15 Jahren) ● Семья (двое
взрослых и двое детей до 15 лат)

Vánoční dům ● Christmas House ● Weihnachtshaus ● Рождественский дом
CENA CELKEM ● FINAL PRICE ● PREIS INSGESAMT ● ИТОГОВАЯ ЦЕНА

Ušetříte ● You will save ● Ersparen Sie ● Сэкономите

0

70

0

240

0

1720 CZK

1100 CZK

4850 CZK

2600 CZK

620 CZK

2250 CZK

ANOTHER
DISCOUNTS
UP TO 50%

www.karlovyvaryCARD.cz
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• SPORT

Poslední prázdninový víkend bude centrum
Karlových Varů opět žít triatlonem
Poslední prázdninový víkend bude centrum Karlových Varů opět žít triatlonem!
Letošní ročník Carlsbad International School
CITY TRIATHLONu bude mít ve své škále zbrusu
nový závod. V pátek 26. srpna rozzáří karlovarské
kolonády, nábřeží a parky čelovkový běh pro
rodiny s dětmi a širokou veřejnost „CITY NIGHT
RUN“. Sobota bude patřit závodům pro děti,
mládež a také hobíky a handicapované závodníky.
V neděli budou Karlovy Vary hostit poprvé v historii ETU Premium European Cup a s ním elitní
triatlonisty z celého světa.

Karlovarské radniční listy se ptaly ředitele závodu
Vladimíra Malého na triatlonové novinky: „Určitě
musím začít akcí „CITY NIGHT RUN”. Tento pohodový
závod si odhlasovala široká veřejnost již na jaře
a společně si chceme 26.srpna užít jedinečnou noční
kulisu Karlových Varů. Večerní běh startuje ve 21
hodin a přijít mohou rodiče s dětmi jakéhokoliv věku,
vítáme také kočárky, seniory, prostě tenhle noční běh
bude patřit všem. Registrace je možná v pátek 26. 8.
v naší závodní kanceláři v LH Thermal. Vstupné bude
dobrovolné a chceme ho věnovat opět sportovcům
– plavcům Kontakt bB Karlovy Vary. Takže světýlka
rozsvítíme vlastně pro naše handicapované sportovní
kamarády.“
Karlovy Vary stoupají na triatlonovém žebříčku
prestižních akcí stále výš. Co pro Vás jako organizátory znamená udělení Premium Cupu?
“Zaprvé skvělé hodnocení pro CITY TRIATHLON Karlovy Vary, naše náročné tratě, zvládnutou organizaci
a kvalitní zázemí. Za to musím poděkovat svým
spolupracovníkům, všem partnerům a také dobrovolníkům. Premium Cup byl pro rok 2016 přidělen
v Evropě pouze dvěma městům Karlovy Vary a Constanta-Mamaia. Jinde se jedou klasické Evropské
poháry. Premium Cup je povinným krokem na cestě
ke světovému poháru, znamená dvojnásobné prize-money pro závodníky a tudíž očekávám radikální
změnu v kvalitě startovacího pole.”
Naznačil jste, že Premium Cup je povinným stupínkem ke Světovému poháru.
„Ano, naším cílem je podat kandidaturu na Světový
pohár pro rok 2017. K tomu je ale třeba ještě hodně
práce. Chci poděkovat České triatlonové asociaci,
která nás na cestě za tímto cílem také podporuje.
Máte nějaký triatlonový sen?
„Víte, Česká republika je malá země, ale mezi
triatlonisty máme zvuk. Snem, kterého se třeba dožiji
já nebo můj syn, budou dva světové poháry – Karlovy
Vary a Praha. Pak už zbývá jen zopakovat Mistrovství
26
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Evropy, které Karlovy Vary hostily hned 2x.“

Dopravní omezení:

Sobotní program CIS CITY TRIATHLONu otevřou v 10
hodin děti v rámci WITTE Automotive Baby Duathlonu. Pak budou následovat závody ČP žactva od 13:00,
dorostu, juniorů, OPEN pro veřejnost, týmových štafet
a handicapovaných.
OPEN závod přinese návrat jedné velké tradice – handicapový závod mužů a žen. Konstelace
upravených pravidel a letošních statusů závodů nám
povoluje obnovit Karlovarskou tradici z devadesátých
let, kdy závodníci vystartují v rozdílu času prvního
muže a první ženy z předchozího ročníku, který loni
činil přibližně 11 minut. Na absolutního vítěze čeká
speciální cena.
V neděli 28.8. v 10:00 odstartují elitní ženy na
olympijských tratích 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky
a 10 km běhu. Více než sedmdesát mužů uslyší startovní výstřel v 15 hodin na koupališti Rolava, odkud
zamíří na pověstné lázeňské okruhy na kolech a poté
podobně jako jejich ženské protějšky dopoledne také
desítku běhu v srdci největších českých lázní.
Celý triatlonový víkend se koná za podpory
Města Karlovy Vary, CIS, Karlovarského kraje. Záštitu
převzala ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová,
PhD.

26.8. pátek:
18:00-23:30 nábřeží osvobození, Zahradní ulice;
20:45-22:30 Mlýnské nábřeží, Tržiště, Vřídelní,
I. P. Pavlova, Karla IV.

26.8. pátek:
21:00 CITY Night Run
27.7. sobota:
10:00 WITTE Automotive Baby Duathlon
13:00 Český pohár triatlonu žactva 8-11let
14:00 Český pohár triatlonu žactva 12-13let
15:00 Český pohár triatlonu žactva 14-15let
17:50 OPEN Race ŽENY
18:00 OPEN Race MUŽI
18:10 TÝMOVÉ ŠTAFETY+PARATRIATHLON
20:00 Slavnostní vyhlášení
28. 8. neděle:
10:00 Evropský pohár- ŽENY
15:00 Evropský pohár- MUŽI
18:00 Slavnostní ceremoniál
Chcete se přidat?
Organizátoři stále hledají brigádníky.
Kontaktovat je můžete na emailu:
brigadnici@citytriathlon.cz.

27.7. sobota:
12:50
Závod ČP
UZAVÍRKA ULIC Třebonská, Mlýnská, cyklostezka
podél řeky Rolavy
15:00
Uzavírka se rozšiřuje o ul. Třebonskou
(kolem garáží)
16:00
Konec uzavírek závod ČP
17:45-19:00 UZAVÍRKA NÁJEZD- Cyklistika Třeboňská, Mlýnská, Hraniční, Rosnická, Merklínská,
Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský
most, most Osvobození, most 1. Máje;
18:00-21:00 - UZAVÍRKA OKRUH- Cyklistika
Most 17. Listopadu, nábřeží Osvobození, Karla
IV., I. P. Pavlova, Vřídelní, Jánský most, Tržiště,
Zámecký Vrch, Petra Velikého, Křížíkova (obousměrně!), Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T. G.
Masaryka,
18:10:-21:30 - UZAVÍRKA BĚH
Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská,
Tržiště, Dvořákovy sady
28. 8. neděle
10:15-10:45; 15:15-15:45
UZAVÍRKA NÁJEZD - Cyklistika
Třeboňská, Mlýnská, Hraniční, Rosnická,
Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní,
Ostrovský most, most Osvobození, most 1. Máje;
10:20-12:15; 15:20-17:15
UZAVÍRKA OKRUH - Cyklistika
Most 17. Listopadu, nábřeží, Osvobození, I. P.
Pavlova, Karla IV., I. P. Pavlova, Vřídelní, Jánský
most,
Tržiště, Zámecký Vrch, Petra Velikého, Křížíkova
(obousměrně!), Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera,
T. G. Masaryka,
11:20-12:45; 16:20-17:45
UZAVÍRKA BĚH
Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská,
Tržiště, Dvořákovy sady

• SPORT
TENIS

Oficiální celorepublikové turnaje Českého tenisového svazu
13.-15.08.
616152
Lokomotiva Karlovy Vary
starší žákyně
startovné 200 Kč
				
27.-29.08.
716256
Lokomotiva Karlovy Vary
mladší žáci
startovné 200 Kč
					
03.-05.09.
816263
Lokomotiva Karlovy Vary
mladší žákyně
startovné 200 Kč
					
TK Lokomotiva Karlovy Vary, z.s.
TEL: +420 737 269 209
tenis.loko@seznam.cz
www.teniskv.cz

TK Lokomotiva Karlovy Vary pravidelně pořádá Tenisovou školičku

FOTBAL
1. FC KARLOVY VARY - ROZPIS UTKÁNÍ SRPEN, ZÁŘÍ
DIVIZE A
KOLO

DAT.

DEN

ČAS

1.

14. 8.

NE

10:30

MUŽI A

SOKOL ČÍŽOVÁ

HŘIŠTĚ
DVORY

2.

28. 8.

NE

10:30

MUŽI A

ARITMA PRAHA

DVORY

5.

11. 9.

NE

10:30

MUŽI A

ADMIRA PRAHA

DVORY

7.

25. 9.

NE

10:30

MUŽI A

TATRAN SEDLČANY

DVORY

13.

21. 8.

NE

14:00

MUŽI B

FK SKALNÁ

DVORY

TURISTIKA

2.

4. 9.

NE

14:00

MUŽI B

SK KRASLICE

DVORY

Naše srpnové trasy:

4.

18. 9.

NE

14:00

MUŽI B

SLAVOJ KYNŠPERK

DVORY

I. B TŘÍDA

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
2.

3. 9.

SO

10:00

DOROST U 19

B. SEDLO/CHODOV

LOKO KV

4.

17. 9.

SO

10:00

DOROST U 19

OSTROV/NEJDEK

LOKO KV

ČESLÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ
3.

27. 8.

SO

10:00

STARŠÍ ŽÁCI U 15, 14

MOTORLET PRAHA

DRAHOVICE

1.

31. 8.

ST

15:30

STARŠÍ ŽÁCI U 15, 14

SLAVOJ VYŠEHRAD

DRAHOVICE

4.

3. 9.

SO

11:00

STARŠÍ ŽÁCI U 15, 14

MAS TÁBORSKO

DRAHOVICE

6.

17. 9.

SO

10:00

STARŠÍ ŽÁCI U 15, 14

FK ÚSTÍ n/L

DRAHOVICE

18.

28. 9.

ST

11:00

STARŠÍ ŽÁCI U 15, 14

SK BENEŠOV

DRAHOVICE

06. 08. Podkrušnohoří:
Okolím Nových Hamrů
13. 08. Rokycansko:
Kolem zámku Březnice do Radnice
20. 08. Krušné hory:
Z Horní Blatné do Perninku
27. 08. Sokolovsko:
Sokolovská padesátka
03. 09. Slavkovský les:
Z Lobezského údolí na Kladskou
a do M. Lázní

ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
5.

10. 9.

NE

10:00

MLADŠÍ ŽÁCI U 13, 12

ADMIRA PRAHA

DRAHOVICE

7.

25. 9.

NE

11:00

MLADŠÍ ŽÁCI U 13, 12

VK VARNSDORF

DRAHOVICE

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
1.

27. 8.

SO

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 10

HVĚZDA CHEB B

DVORY

2.

3. 9.

SO

9:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 11

HVĚZDA CHEB

DVORY

3.

10. 9.

SO

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 10

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 11

LOKO KV

4.

17. 9.

SO

9:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 11

TATRAN KADAŇ

DVORY

5.

24. 9.

SO

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 10

AŠ/HAZLOV

LOKO KV

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
1.

3. 9.

SO

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 9

KSNP SEDLEC

DVORY

2.

10. 9.

SO

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 9

S. ŽLUTICE

DVORY

4.

24. 9.

NE

11:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U 9

FK NEJDEK

DVORY

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
1.

27. 8.

SO

9:30

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U 8

FC CHEB/LIPOVÁ

LOKO KV

2.

3. 9.

SO

14:00

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U 8

HVĚZDA CHEB B

LOKO KV

3.

10. 9.

SO

9:30

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U 8

FC FR. LÁZNĚ

LOKO KV

5.

24. 9.

SO

9:30

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U 8

JISKRA AŠ

LOKO KV

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.kctkvary.cz; fjw@volny.cz;
tel: 603 209 270
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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 běžném životě,
pojede i přes prázdniny.
Otevřeno bude pro veřejnost vždy od 13 do 17
hodin od pondělí do soboty. Výjimkou je týden,
kdy se bude u nás konat Příměstský tábor a to
v termínu 8. – 12. 8.. 2016. Děti mají program
naplánovaný až do odpoledne a proto prosíme
veřejnost o shovívavost, protože tento týden bude
brána Světa záchranářů pro ně zavřená.
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 záchranářskou 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
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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@zachrannykruh.cz.
Jsme rovněž na facebooku jako „Svět záchranářů“.
Doporučení na závěr zní, abyste vždy před svou
návštěvou raději sledovali i naše webové stránky,
kde se dozvíte, jestli je vám Svět záchranářů
k dispozici či nikoli. Děkujeme.

• INZERCE

Karlovy Vary

Prodej bytů
1kk, 2kk, 3kk, 4kk

Mgr. P. Pavliková 720 034 158
F. Müller 775 167 748
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ANUN,
MONDE,
NOI,
OTT,
SHN

VLASTNÍ
ELSE

STRŽ

ZKRATKA
BÝVALÉ
ITALSKÉ
MĚNY

INICIÁLY
HERCE
RODENA

KRAJINA

VLAST

OBILNINY
SETÉ NA
PODZIM

MEZINÁR.
KÓD
SVATÉ
HELENY

STÁT
USA

AKKADSKÝ
BŮH NEBES

DOMÁCÍ
VĚZENÍ
(DĚTSKY)

ZNAČKA
ČESKĆH
AUT

KDOSI
(BÁS.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

V TOMTO
ROCE

VOLÁNÍ
O POMOC

POVEL
KOČÍHO

SPRÁVNÍ
JEDNOTKA

BLÁZEN

SYN
DAIDALŮV

HUDEBNÍ
TĚLESA

HÁDKA

PLAVIDLA
KYPŘENÍ
PŮDY

1. DÍL
TAJENKY

PADOUCH

STÁT
USA

POKLOP
BYTOST
S BÝČÍ
HLAVOU
ITALSKY
MY

SKLADIŠTĚ

INICIÁLY
PILAROVÉ
KRUH
KOLEM
SLUNCE

POUZE

ŘÍMSKY
49

KYTY
KUJNÉ
NEROSTY

SÍŤ
(ANGLICKY)

ZÁJMENO
UKAZOVACÍ

STUPEŇ
CITLIVOSTI
FILMU

ORGÁNY
ZRAKU

NACHÝLENÍ

ZN. KYSELINY
CHLOROVODÍKOVÉ

DOSTIHNOUT

VÍKENDOVÉ
STAVENÍ

ŠKŮDCI
ŠATNÍKU
FRANCOUZSKY
SVĚT

ČESKÝ
HOKEJISTA

PRUDKÉ
SRAŽENÍ
MÍČE

KRTCI
(BÁS.)

SNĚŽNÝ
MUŽ

SLOVENSKY
JISTĚ

BŘIŠNÍ
BOLESTI

DÍRY NA
PUNČOŠE
SOUZVUK
TÓNŮ
INICIÁLY
FOTBALISTY
PANENKY

OSLÍ HLAS

ZPĚVOHRA

CHEM.ZN.
RHENIA
VYROBENÁ
Z TĚŽKÉHO
KOVU

TEXTILNÍ
ROSTLINY

VÝSLEDEK
SPORT.
UTKÁNÍ
VYSOKÝ
ŠTÍHLÝ
STROM
ČESKÁ
ŘEKA

ČESKÝ
PRÁVNÍK

PŘEDLOŽKA

NEDALEKO
MLADŠÍ
DOBA
KAMENNÁ

MPZ
NIZOZEMÍ
CHEM.ZN.
POLONIA
SLOVENSKY
TRUPY
8
(SLOVENSKY)

PRAŽSKÝ
OBCHODNÍ
DŮM

POHLED
(DĚTSKY)

LÍC
MINCE

JMÉNO
ZPĚVAČKY
ZEMÁNKOVÉ

MĚSTO
V OKRESE
CHEB

MRAVY
KNĚZ
TITUL
DOKTORA

KÁVA
MAJÍCÍ
VELKÉ UŠI
INICIÁLY
HEREČKY
CHYTROVÉ

HON
PATŘÍCÍ
OTOVI

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ
SESTRA

SPOČÍVATI
NA ŽIDLI

NADŠENÍ

2. DÍL
TAJENKY

NEVELKÁ

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ
TÓN

A SICE
SPOJENÉ
NÁRODY
INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ

AMERICKÝ
DŮVĚRNÝ
POZDRAV

CHEM.ZN.
ARZENU

JENOM
(NÁŘ.)

AVŠAK

GERMÁNSKÁ
LITERA

SMUTEK

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

INDICKÝ
FILM

OTEC
(KNIŽNĚ)

?

MAGNETOFONOVÝ
PÁSEK

PRŮHLEDNĚ

OMÁMENÍ
(ZAST.)

Více než století starou stavbu nedaleko Aše navrhl drážďanský architekt Wilhelm Kreis, projekt získal ocenění na umělecké výstavě v Drážďanech
v roce 1901. Hledaná památka spolykala asi dva tisíce tun žulových kvádrů, 65 tisíc cihel, 58 vagónů vápna, 3 vagóny cementu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zveme Vás na koncert

Z lásky
k hudbe

5. 8. 2016
KARLOVY
VARY
Letní kino
Začátek programu 15.30

Děda Mládek Illegal Band

Čechomor Věra Martinová
Petr Bende

Janek Ledecký

Wanastowi Vjecy
Marpo
2016-03-kovohh-188x130-01.pdf 1 14.3.2016 12:10:49
www.zlaskykhudbe.cz

911602897_kauf-Karlovy_Vary-inz_KRL-188x130.indd 1

Tublatanka

Předprodej vstupenek:
a prodejna Kaufland Karlovy Vary.
Vstupné jednotlivé: předprodej – 290 Kč, na místě – 390 Kč
Vstupné rodinné: předprodej – 390 Kč, na místě – 490 Kč
Zahájení předprodeje: 21. 4. 2016
Z každé prodané vstupenky darujeme 15 Kč ve prospěch neziskových
organizací – SOS dětských vesniček nebo Centra Paraple.

14.07.16 12:36
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30 LET VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY

23 / 09 / 2016
KARLOVY VARY
KV ARÉNA

