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Ristorante Pizzeria Venezia
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SUSHI BAR • JAPANESE CUISINE • ORIENTAL FOODFARE

SUSHI SAKURA KARLOVY VARY
Dr. Davida Bechera 7

Karlovy Vary, tel.: 777 912 311

www.sushisakura.cz
SC-301002/2
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Ze sedmi balneoprovozů zbyly tři. Procedurám 
slouží jen Lázně III a Alžbětiny lázně. O záchra-
nu Císařských lázní usiluje město i kraj. Na 
rekonstrukci bude potřeba 1,2 miliardy korun. 
Začít by mohla již v příštím roce.

Tváří z titulní strany je brigádnice Správy 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád Tereza 
Traplová. Studentka VŠ obchodní pomáhá 
o prázdninách čistit prameny. „Jsem ráda, že 
mohu něco pro své město udělat,“ říká 23letá 
budoucí manažerka.

Ta, která Ta, která 
čistí pramenyčistí prameny

Tendr na bazén proběhl bez závad, konstatoval 
Antimonopolní úřad. Výběr dodavatelské fi rmy 
na další stavby u KV Areny může pokračovat. 
Původní termín zahájení byl březen.Teď by se 
začít mohlo v listopadu, doufají optimisté.
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Tradici připomenou Porcelánové slavnosti u Pup-
pu. Prodejní akci měsíce uvedou KRL exkurzí 
do historie druhé nejstarší porcelánky v Čechách. 
Její logo a název výrobků Thun 1794 přežil krizi 
odbytu i krátkodobé přerušení výroby.20–2120–21
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Slovo primátora
Vítejte nad strán-
kami zářijového  
vydání Karlovar-
ských Radničních 
listů, léto už bohu-
žel končí a nás čeká 
podzim. Září sa-
mozřejmě znamená 

začátek nového školního roku, a pěti tisí-
cům karlovarských dětí se opět otevírají 
brány našich mateřských a základních 
škol. 
Letošní podzim bude v Karlových Va-
rech sportovní. Právě v těchto dnech se 
veřejnosti otevírá nový přírodní park 
v tuhnickém meandru řeky Ohře, kde si 
na své přijdou jak rodiče s malými dětmi, 
tak rekreační sportovci všech věkových 
skupin. Těm zvídavým nabídne park 
i informace o zvláštnosti břehového bi-
otopu. Ačkoliv se otevírá prvního září, už 
během léta sem denně přicházely desítky 
zvědavých návštěvníků. 
Další vyžití nabízí areál Rolava, který byl 
otevřen už před čtvrt rokem, a od té doby 
jím prošly tisíce návštěvníků. Novinkou 
je, že se připojil na novou víceúčelovou 
stezku od Ohře – Rolava. 
Ale sport není jen ten rekreační. Samo-
zřejmě v září začíná také hokejová ext-
raliga, prvním soubojem v karlovarské 
aréně bude utkání s Libercem. Krátce 
poté bude KV Arena patřit největší spor-
tovní události letošního roku v České re-
publice, Mistrovství světa v basketbale 
žen. To se hraje ve třech českých měs-
tech – Ostravě, Brně, a fi nále proběhne 
právě v Karlových Varech. Naše město, 
a obzvláště jeho víceúčelová aréna, se 
tak na přelomu září a října ocitne v cen-
tru pozornosti celého sportovního svě-
ta. To je obrovská příležitost, znamená 
to celosvětovou reklamu pro naše město, 
a věřím, že to přitáhne pozornost nejen 
sportovních fanoušků, ale i dalších tisíců 
budoucích návštěvníků. 
Podzim bude patřit ještě jinému dru-
hu soupeření, v polovině října se budou 
v Karlových Varech konat volby do měst-
ského zastupitelstva a zároveň do Senátu. 
Už v tomto čísle najdete bližší informace, 
a samozřejmě v čísle říjnovém Vám při-
neseme informace podrobné. Přeji všem, 
kdo se tohoto klání zúčastní a budou se 
ucházet o Vaši přízeň, aby podobně jako 
sportovci měli sportovního ducha a smy-
sl pro fair play, protože jedině tak mohou 
uspět i před natolik přísnými rozhodčími, 
jakými budou občané Karlových Varů. 
Přeji Vám hezké září a vlídný podzim,

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

12–1412–14

stížnosti a podněty k distribuci: 

Anna Saricheva

tel.: 224 816 821

e-mail:

distribuce@ceskydomov.cz

inzertní oddělení: 

tel.: 776 431 879, 606 792 475

e-mail: 

karlovy.vary@ceskydomov.cz

stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

11



4

FotoaktualityFotoaktuality

V MŠ přibyly čtyři nové třídy pro 70 dětí. 
Díky tomu se kapacita předškolních zařízení ve městě zvýšila na 1 360 
míst. „To je dostatečné pro všechny požadavky na umístění dětí z naše-
ho města. Můžeme 30 míst nabídnout i přespolním,“ řekla náměstkyně 
primátora pro školství Jana Petříková (na snímku)

Zastánci cyklopruhů diskutovali s primátorem.
Tématem schůzky byla koncepce rozvoje cyklostezek ve městě. Občanská 
iniciativa Chceme cyklopruhy navrhla, že zpracuje vlastní vizi budoucí 
sítě cyklodopravy ve městě. S magistrátem se dohodli na výměně plánů 
a společných konzultacích technického a prostorového řešení budoucí 
sítě cyklodopravy ve městě.

U Hlavní pošty zpívali Indiáni. 
K letním hudebním produkcích ve Smetanových sadech přispěla dvojice 
peruánských Indiánů. Zpívali a hráli relaxační hudbu a lidové písničky 
z Peru a Ecuadoru a prodávali CD Waynakuy indiánské skupiny Albo-
rada z Peru. Kolemjdoucí je odměňovali potleskem.

Ozdobou 10. Veteran rallye byl Buick z roku 1910. 
S modelem 10 Renabout, vyrobeným přesně před sto lety, přijel německý 
sběratel aut Werner Kucher. Na startu byl k vidění také Buick Phaeton 
E z roku 1918, pragovka Picolo z roku 1931, Rolls Royce HP 80 z roku 
1929, Peugeot 190 Torpedo z roku 1925, Ford A 180 z roku 1932 nebo 
Aerovky 30 z roku 1930 a 1938.

Rybáře dostaly nový urnový háj. 
Nákladem 1,6 milionu korun ho na rozloze 2,5 tisíce m2 vybudovala 
v sousedství krematoria Správa lázeňských parků. Urnový háj má ka-
pacitu 234 míst a bylo na něm vysázeno 50 stromů a 200 keřů. Vstupní 
brána (na snímku) je dílem uměleckého kováře Miloše Vaňka.
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 OSOBNOST MĚSTA 

Kdo je ten rodák z Piemonte Claudio Bo-
glio? ptali se luštitelé srpnové hádanky 

KRL. Najít ho nebyl problém, jelikož v Ris-
torante Pizzerii Venezia, pár kroků od Hlav-
ní pošty, dohlíží každý den na spokojenost 
svých hostů. Podle něho je snem každého 
Itala, otevřít si v cizině vlastně pizzerii. Clau-
diovi se to v Karlových Varech v září 1991 
povedlo. „Jsem vinař. Mým rodištěm je oblast 
Asti, která se rozkládá sto kilometrů od Tori-
na, Milána i Janova a je proslavena značkou 
Cinzano. Náš dům stojí na kopci, kolem jsou 
vinice a ovocné sady. Moje dvě sestry dnes 
žijí v Torině a já jezdím domů jednou měsíčně 
vyčistit hlavu pracemi v sadu a na vinicích,“ 
říká Ital. Do Čech přijel poprvé v roce 1987. 
S přáteli cestovali po Evropě a 7. srpna do-
razili také do Karlových Varů. Na známé dis-
kotéce Florentina se seznámil s manželkou 
Danou. „Mluvila česky,německy a rusky, já 
italsky a anglicky se slovníkem v ruce. Padla 
mi do oka, za tři měsíce mě čekala na letišti 

vánoce jsme už oslavili spolu. „Karlovy Vary 
mi na první pohled učarovaly a již tehdy jsem 
se rozhodl, že si zde jednou otevřu restaura-
ci. To jsem ještě netušil, jak brzy se mi tento 
sen splní díky sametové revoluci v roce 1989,“ 
vzpomíná Claudio.
Jeho nejoblíbenější pizzou je Margherita. Její 
chuť umocní moderní pizza pec na dřevo, kte-
rá spojuje tradici a počítačovou technologii. 
„Pizzu s tenkým křupavým těstíčkem upeče 

za 1,5 minuty,“ chlubí se majitel. Většinu su-
rovin si vozí z Itálie, důraz klade na italské 
speciality, kvalitní vína, lihoviny, kávu Illy a 
samozřejmě těstoviny. V rodinném podniku 
vypomáhají i dcery Kateřina a Martina. „Obě 
mluví plynně italsky a já bych si přál, aby si 
našly Italy. Tento druhý sen se mi asi nesplní,“ 
směje se. Zavedenou restauraci by rád předal 
jednou nástupci. „Podle všeho to pravděpo-
dobně bude Karlovarák,“ dodává.

LidéLidé
▼

Hydrogeolog RNDr. Břetislav Vylita

Do lázní přišel po studiích hydrogeo-
logie velkou oklikou. Dostal nejdříve 

umístěnku až na východní Slovensko, od-
tud přišel budovat ochranná pásma prame-
nů na Chebsku a Sokolovsku až se dostal k 
Vřídlu. „Ty začátky byly krušné, archív byl 
německý a zacházelo se s ním jako se starým 
papírem. Přesto se nám mezi jeho zbytky 
podařilo zachránit cenné dokumenty z 18. 
století,“ vzpomíná muž, kterému všichni 
přezdívali Strážce pramenů. Celý život tvr-
dil, že karlovarská therma je mimořádná 
tím, jak 600 let neubývá a má prokazatelně 
léčivé účinky. Ale že je nutné o tuhle vodu 
pečovat. Ze 76 pramenů je dnes dvacet pří-
stupných a využívaných a to je také jeho 
zásluha. Měl podíl na zachycení a navrtání 
i toho nejmladšího Hadího pramene v roce 

2001. Od 1. ledna 1960 byl hydrogeologem 
a balneotechnikem Čs. státních lázní. Pe-
čoval hlavně o Vřídlo, jehož divoké vývěry 
mu dělaly starosti. Po 18 letech přešel ke 
Stavební geologii, kde svůj průzkum do-
končil. Pochybovači mu stáli za zády a če-
kali, až udělá chybu. Vrtný průzkum však 
potvrdil jeho výpočty a teorie. Vydatnost 
pramenů se díky navrženým řešením zvý-
šila a ustálila. „My sice předpokládáme, že 
karlovarské prameny vyvěrají už 300 tisíc 
let ale z geologického hlediska nikdo neví, 
čím nás příroda překvapí. Vývěry se musí 
čistit a převrtávat, aby nedocházelo k vý-
buchům Vřídla a erupcím minerální vody 
jako v minulosti. Některé zásahy do reži-
mu pramenů mohou být nevratné a tomu 
je potřeba bránit,“ říká hydrogeolog. Žije 

s rodinou v domku na Staré Pražské silnici 
a Karlovy Vary, kterým chránil prameny, 
má jako na dlani. Za mimořádný přínos 
ochraně pramenů byl letos v březnu vyhlá-
šen osobností Karlovarského kraje. 

(fi k)

Claudio si splnil v Karlových Varech sen

Do galerie Karlovaráků, jako byli Karel Nejdl a Vladislav Jáchymovský (o kterých 
jsme v KRL psali) rozhodně patří. Břetislav Vylita pečoval přes 20 let o karlovar-
ské prameny a má zásluhu na jejich stabilizaci a ochraně. Úspěšně vyřešil nové, 
hlubší jímání Vřídla a vedl řadu prací u minerálních pramenů nejen v našem 
městě. Jako odborník působil v Jugoslávii, Řecku a Jemenu. V odborných ča-
sopisech publikoval na stovku článků o minerálních vodách a napsal i několik 
vědeckopopulárních prací. 

FOTOGRAFIE
OLD FACES

23.8.2010 -
14.9.2010

VSTUPNÍ HALA 
MAGISTRÁTU MĚSTA 

KARLOVY VARY

Stáří není nemoc, je nevyhnutelnou perspektivou každého 
živého tvora. Nejen mladí lidé, ale také většina osob 
středního věku o stáří mnoho neví. Není důvod se o něho 
zajímat, protože se zdá být v nedohlednu. Autorka projektu 
chce představit veřejnosti na Karlovarsku zachycení silného 
ducha osobnosti ve tvářích jednotlivců, vyjadřující vlastní 
příběh života.

Datum
Místo

Type to enter text

LADA PILÁTOVÁ

Claudio Boglio podniká s pizzou v Karlových 
Varech už 19 let



Karlovarský MM prodlouží od 15. 9. 2010 
úřední hodiny na registru řidičů. Chce 

tak vyjít vstříc veřejnosti a především lidem, 
kteří to ve standardních úředních hodinách 
například kvůli svému zaměstnání nestíhají. 
Úřední hodiny budou v pondělí a ve středu od 
8 do 12 hodin a od 13 do 18,30 hodin, v pátek 
od 8 do 12 hodin. Na podrobnosti jsme se 
zeptali vedoucí odboru dopravy Mgr. Lenky 
Kůsové.
KRL: Kolik řidičských průkazů bylo již vymě-
něno? 
Na začátku roku jsme měli evidováno k výměně 
11 136 řidičských průkazů. Zatím bylo vymě-
něno 3 335 řidičských průkazů a k 13. 8. 2010 
ještě zbýval k výměně 7 801 řidičský průkaz.
KRL: Musí ŘP vyměnit všichni řidiči, kterým 
byl doklad vydán v letech 1994 – 2000, nebo 
jsou nějaké výjimky? 
Povinnost výměny mají všichni řidiči. Výjimky 
zákon neumožňuje. Z podkladů Ministerstva 
dopravy pro Karlovarský kraj lze určit, kteří 
řidiči se v této vlně zúčastní výměny řidičských 
průkazů podle věku: do 30 let – 6,47%; 30 – 39 
let – 33,43%; 40 – 49 let – 23,36%; 50 – 59 let 
– 16,99%; 60 – 69 let – 11,32%; nad 70 let – 
8,44%. Z uvedených informací tedy vyplývá, 
že více než 80% jsou aktivní řidiči do 59 let.
KRL: Kde výměna ŘP probíhá?
Na Magistrátu města Karlovy Vary, U spoři-

telny 2, 360 21 Karlovy Vary, 3. patro, registr 
řidičů, kanceláře č. 336, 337, 334. Řidiči mo-
hou také využít systém elektronického objed-
návání na našich webových stránkách www.
mmkv.cz, kde se mohou dopředu objednat na 
určitý den a určitou hodinu, a mohou se tak 
vyhnout dlouhému čekání a frontám.
KRL: Jaká je účast oproti minulým výmě-
nám?
Spolupráce veřejnosti je bohužel nedostateč-
ná. V průběhu první poloviny letošního roku, 
kdy šlo výměnu provést bez větších front, byla 
účast velmi nízká. Zvýšený zájem řidičů jsme 
nezaznamenali ani během prázdninových 
měsíců. Předpokládáme postupný zájem již 
teď ve třetím čtvrtletí, ale největší zájem oče-
káváme ve čtvrtém čtvrtletí. Proto chci ape-
lovat na řidiče, aby výměnu ŘP nenechali na 
poslední chvíli.
KRL: Jaký postih hrozí těm, co si ŘP nevymě-
ní?
Za tento přestupek lze podle zákona uložit 
pokutu až do výše 30 tisíc korun, blokovou 
pokutu do 1000 korun nebo případně napo-
menutí.Nejhorší na tom je to, že chodí zhruba 
15−20 % řidičů, kteří mají ještě čas do konce 
roku 2013, čímž se nám za 10 let zvedne počet 
řidičů, kterým budeme muset zase ŘP vymě-
nit. Tito řidiči zabírají prostor a čas těm, kteří 
přijít musí.

Magistrát prodlouží úřední hodinyMěsto Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí účelové dotace na kulturní 

aktivity na rok 2011, aby své žádosti zasílali na 
odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury do 
30. září 2010 prostřednictvím podatelny Magis-
trátu města Karlovy Vary, Moskevská 21. Účelo-
vé dotace jsou poskytovány na realizaci projektů 
rozšiřující nabídku kulturních akcí v Karlových 
Varech. Přidělují se dle zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Karlovy Vary, které jsou 
k dispozici na internetové adrese www.mmkv.
cz. Formuláře na tyto žádosti jsou k dispozici v 
budově magistrátu I, Moskevská 21, dále v kan-
celáři 043 na odboru lázeňství, cestovního ruchu 
a kultury u Mgr. Jany Těžké, tel.: 353 118 344, 
nebo na internetových stránkách www.mmkv.cz

Magistrát města Karlovy Vary informuje ža-
datele o poskytnutí účelové dotace do ob-

lasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2011, 
aby své žádosti zasílali na odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí do 30. září 2010 prostřednic-
tvím podatelny magistrátu města Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy 
žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí 
budovy magistrátu (ul. Moskevská), u příslušné 
pracovnice odboru zdravotnictví a sociálních 
věcí (U Spořitelny 2, č. kanceláře 204) nebo na 
internetových stránkách www.mmkv.cz. Případ-
né informace podá pracovnice uvedeného odbo-
ru P. Prokešová, tel. 353 118 556.
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Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu

1.9.středa

Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, 

Horova, Sokolovská (od pivovaru k okruž-

ní křižovatce u prodejny motocyklů)

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Becherov-

ky, Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.

Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), 

Horova včetně spojky na Varšavskou, 

hlavní přestupní stanice MHD

2.9.čtvrtek

Blokové čištění: Lidická, Havlíčkova, 

Jiráskova, Palackého nám., Vrchlické-

ho, Italská, Americká

3.9.pátek

Blokové čištění: Krokova, Lidická, Ná-

rodní, Gagarinova, Maďarská, Jung-

mannova, Viktora Huga, Čechova, 

Chodská, Kolárova

36. týden

Dovolená fi rmy AVE

37. týden

13.9.pondělí

Blokové čištění: B. Němcové, Šver-

mova, Vrchlického, 5. května, Anglic-

ká, Rumunská

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

14.9.úterý

Blokové čištění: Národní, nám. Karla Sabi-

ny, Blahoslavova, Východní, Stará Kysibel-

ská, Úvalská

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

15.9.středa

Blokové čištění: Krušnohorská, Chomu-

tovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Becherov-

ky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.

Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Ho-

rova včetně spojky na Varšavskou, hlavní 

přestupní stanice MHD

16.9.čtvrtek

Blokové čištění: F.X. Šaldy, Vilová, Štírova, 

Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, 

Sluneční, Fričova, Kamenického

17.9.pátek

Blokové čištění: Požární, přeřazeno do 

tab.3, Mládežnická, U Koupaliště, Čap-

kovská

38. týden

20.9.pondělí

Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbrad-

ská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

21.8.úterý

Blokové čištění: Svahová, Moskevská, 

Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jalt-

ská, nám. M. Horákové 

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

22.9.středa

Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, 

Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní 

křižovatce u prodejny motocyklů)

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-

šavská včetně podchodu u Becherovky, 

Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-

kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 

včetně spojky na Varšavskou, hlavní pře-

stupní stanice MHD

23.9.čtvrtek

Blokové čištění: Závodu míru, Závodu 

míru, Nádražní

24.9.pátek

Blokové čištění: Železniční, nám. 17. listo-

padu, Sibiřská, Severní, Konečná

39. týden

27.9.pondělí

Blokové čištění: Vrázova, Chelčického, 

Jízdárenská, Moskevská, Wolkerova, 

Charkovská, Krymská

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Za-

hradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 

J.Palacha, Chebský most, náměstí 

Republiky

28.9.úterý

parkoviště Rybáře: Buchenwaldská 

u krematoria, Požární, Mládežnická 

(u křižovatky s Čankovskou), Konečná, 

u domu Krušnohorská č.2, Čankovská 

(velké parkoviště u křižovatky s ul. 

U Koupaliště), U Koupaliště (před Se-

verkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy)

29.9.středa

Blokové čištění: Scheinerova, Tyršo-

va, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručo-

va, Ondřejská

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, Dr.D.Bechera (část od křižo-

vatky s ul.Moskevská k horní fontáně 

na T.G.M.), Horova včetně spojky na 

Varšavskou, hlavní přestupní stanice 

MHD

30.9.čtvrtek

Blokové čištění: Ladislava Koubka, 

Elišky Krásnohorské, Bánskobystric-

ká, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybe-

šova, Slepá, U Spořitelny

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě
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Již po patnácté se v našem městě uskuteční 
od 2. do 5. září Karlovarský folklorní festi-

val. Za dobu existence si získal řadu přízniv-
ců z řad místních obyvatel, lázeňských hostů 
a také folklorních souborů. Letos k nám ze 
zahraniční dorazí soubory z Činy, Nového 
Zélandu, Venezuely, Mexika, Rumunska, Slo-
venska a samozřejmě také z Čech a Moravy. 
Domácí scénu bude reprezentovat Soubor 
písní a tanců Dyleň Karlovy Vary. Novinkou 
letošního festivalu bude nový pořad, který se 
představí 3. září v Karlovarském městském di-
vadle. Bude věnován právě zahraničním sou-
borům. Další novinkou bude Folklorpárty se 
skupinou Tomáš KOČKO & ORCHESTR. Pro 
diváky bude na korzu před hotelem Thermal 
připraven tradiční Jarmark lidových řemesel. 
Tančit a zpívat se bude na všech kolonádách a 
na závěr se v sobotu uskuteční v Thermalu ga-
laprogram, kde se představí všechny zúčast-
něné soubory. V neděli se pak festival přesune 
do přírodního amfi teátru pod hradem Loket.

Zúčastněné soubory ze zahraničí
• FOLK SONG AND DANCE ENSEM-
BLE OF QIANDONGNAN PREFECTU-
RE, provincie Guizhou, Čína
• BOHEMIA, Gerník, Banát, Rumunsko
• HUEYITLATOANI Compañía de Dan-
za y Música Folklórica de Méxiko, Mexiko
• JÁNOŠÍK, Svit, Slovensko
• L´UDOVÁ HUDBA Juraja Jánošíka, 
Těrchová, Slovensko 
• SOL LARENSE Y SU GENTE, Cara-
cas, Venezuela
• WHAKAARI, Rotorua, Nový Zéland

Zúčastněné soubory z ČR
• ČTYŘLÍSTEK Nové Strašecí
• DFS DYLEŇ Karlovy Vary
• DYLEŇ Karlovy Vary
• MALÝ LIDOVÝ SOUBOR - MLS Plzeň
• SKEJUŠAN Chomutov 
• SVĚTLOVAN Bojkovice
• ÚSMĚV Horní Bříza

Karlovarský folklorní festival zaplní ulice

Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
obecní živnostenský úřad, upozorňuje 

podnikatelskou veřejnost na skutečnost, že 
od 1. 7. 2010 nabyla účinnosti novela zákona 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů. Novela pro-
tikuřáckého zákona přináší řadu zásadních 
změn.

• Elektronická cigareta •
Jednou z novinek je tzv. elektronická cigareta 
s cigaretovými náboji. Jedná se o výrobek na-
podobující funkci tabákového výrobku nebo 
tabákové potřeby, jehož účelem je vdechová-
ní nikotinových výparů, včetně příslušenství 
takových výrobků.

• Omezení prodeje tabákových výrobků, 
tabákových potřeb 

a elektronických cigaret •
U prodejních automatů, u nichž nelze vy-
loučit prodej osobám mladším 18 let věku, je 
prodej zakázán. Zásilkový prodej a veškeré 
další formy prodeje tabákových výrobků, při 
kterých není možno ověřit věk kupujícího, 
jsou zakázány. Prodej elektronických cigaret 
je rovněž zakázán osobám mladším 18ti let. 
Když prodejce odmítne prodat zákazníkovi 
tabákové výrobky musí podezřelá osoba pro-
kázat, že je jí více než 18 let. 

• Zákaz kouření na veřejných místech • 
Platí zákaz kouření na veřejných místech, 
kterými jsou veřejnosti volně přístupné 
uzavřené prostory, vnitřní prostory budov 
státních orgánů a orgánů územních samo-
správných celků, přístupné vnitřní prostory 
zařízení zřízených státem nebo územními 
samosprávnými celky, veřejnosti volně pří-

stupné vnitřní prostory fi nančních institucí, 
dopravní prostředky veřejné silniční a dráž-
ní dopravy a městského hromadné dopravy, 
veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory 
budov související s veřejnou dopravou, kryté 
nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné sil-
niční a drážní dopravy a městské hromadné 
dopravy s výjimkou stavebně oddělených bu-
dov ke kouření vyhrazených a při pobytu osob 
trvale větraných do prostor mimo budovu. 

• Zákaz kouření ve vnitřních prostorách 
nekuřáckých zařízení •

Zákaz kouření platí dále ve vnitřních prosto-
rách vyhrazených pro nekuřáky v zařízeních 
s vyhrazenými prostory, ve vnitřních pro-
storách zdravotnických zařízení všech typů, 
s výjimkou uzavřených psychiatrických 
oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu zá-
vislosti, ve kterých je dovoleno kouřit pouze 
v prostorách stavebně oddělených, ke kouření 
vyhrazených a při pobytu osob trvale větra-
ných do prostor mimo budovu. Ve vnitřních 
prostorách budov užívaných státními orgá-
ny, orgány územních samosprávných celků, 
zařízení zřízených státem nebo územním 
samosprávným celkem poskytujících veřej-
né služby a fi nančních institucí včetně jejich 
zařízení společného stravování jsou osoby 
pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby 
osoby byly v těchto budovách chráněny před 
škodami působenými kouřením.

• Povinnost označení 
restauračních zařízení •

U vstupu do zařízení společného stravování 
provozovaného na základě hostinské čin-
nosti je jeho provozovatel povinen viditelně 
označit, aby byla zajištěna informovanost 
osob před vstupem do zařízení, zda jde o: 

nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení, nebo 
zařízení s vyhrazenými prostorami. Kuřácká 
zařízení a zařízení s vyhrazenými prostora-
mi, v nichž je kouření povoleno, musí mít za-
jištěné dostatečné větrání podle požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem, 
zařízení s vyhrazenými prostory musí mít 
prostory, v nichž je kouření povoleno, sta-
vebně odděleny od prostor, v nichž je kouření 
zakázáno.

• Sankce za porušení ustanovení 
protikuřáckého zákona •

V případě, že provozovatel neprovede po-
vinné značení podle tohoto zákona, se ulo-
ží pokuta až 5 tisíc korun. Dále v případě, 
že provozovatel umožní kouření na místě, 
na němž je kouření zakázáno se uloží pokuta 
5 až 10 tisíc korun. Když provozovatel prodá 
tabákový výrobek, nebo tabákovou potřebu, 
elektronickou cigaretu nebo alkoholický ná-
poj mimo místa zákonem stanovená, prodá 
shora uvedené zboží pomocí prodejního au-
tomatu, u něhož nelze vyloučit prodej osobě 
mladší 18 let věku, prodá, vyrobí nebo dove-
ze potravinářský výrobek nebo hračku napo-
dobující tvar a vzhled tabákového výrobku 
nebo tabákové potřeby nebo tvar a vzhled 
alkoholického nápoje, nezajistí prodej tabá-
kových výrobků nebo alkoholických nápojů 
osobou uvedenou v § 7 odst. 2 a v § 11 odst. 
3 protikuřáckého zákona, prodá tabákový 
výrobek nebo alkoholický nápoj na akci urče-
né pro osoby mladší 18 let, prodá tabákovou 
potřebu osobě mladší 18 let, se uloží pokuta 
ve výši 10 až 50 tisíc korun. Provozovateli, 
který prodá tabákový výrobek, elektronickou 
cigaretu nebo alkoholický nápoj osobě mlad-
ší 18 let anebo podá alkoholický nápoj osobě 
mladší 18 let se uloží pokuta ve výši 50 až 500 
tisíc korun.

Protikuřácký zákon začal platit
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Událost měsíceUdálost měsíce

Meandr Ohře
Základní údaje: rozloha 8,6 ha, povrch travnatý a štěrkopískový, délka in-line 
dráhy 930 metrů, 1 adrenalinová louka pro děti od 9 let, 1 visutý most, 1 mini 
horolezecká stěna, 1 lanovka, 1 umělý vodní náhon, 2 plochy na petangue, 2 plá-
žová hřiště, 2 vodní plochy, 2 dětská hřiště, 5 vrbových altánů, 50 atrakcí - létající 
talíře, sedací misky, houpací kladiny, trojhoupačka, rotující kužele, zařízení pro 
malé akrobaty, swing, kolotoč, kyvadlo, hrazdy, dřevěný had, káča. 
Zahájení leden 2010. Dokončení srpen 2010. Zhotovitel: Eurovia CS, a. s. a Správa 
lázeňských parků. Celkové náklady 22,9 milionů korun, z toho 92,5 procenta způ-
sobilých výdajů činí dotace z prostředků EU (Integrovaný plán rozvoje města).

První atrakcí je lanový můstek přes voduV místě, kde rostlo bodláčí, vyhloubili vodní náhon.

Po dráze se dnes prohánějí bruslařiNejdříve byla dokončena in-line dráha parku

Vrbové pruty se vysadily a vyvázaly hned co odjely bagry Dnes už jsou živé altány, připomínající vodotrysky, zelené

VEŘEJNOST SE KONEČNĚ DOČKALA

Od 1. září začíná Meandr Ohře v Tuhnicích 
sloužit veřejnosti a hlavně dětem. Pouhých 
osm měsíců stačilo, aby se z bývalé zeleni-
nářské zahrady stal přírodní park a rela-
xační plocha s řadou hřišť, umělým vodním 
kanálem a desítkami atrakcí. Redakce KRL 
sledovala, jakou proměnou území za býva-
lou tuhnickou vodárnou postupně prošlo.

AUTORKA PROJEKTU JE SPOKOJENÁ

„Nevím o tom, že by podobný park někde v 
Česku byl. Podle mého se Karlovy Vary mají 
čím chlubit. Samozřejmě zbývá dokončit ze-
leň. Stromy budou vysazeny až na podzim a 
také zapěstování luk není otázkou měsíců ale 

roků, několika vegetačních období,“ říká pro-
jektantka Meandru Ohře ing. Irena Kučerová 
z Ekologické dílny Brno a vysvětluje: „Cílem 
tohoto přírodního parku je sblížit obyvatele 
a návštěvníky Karlových Varů s fenoménem 
řeky Ohře. Voda je přirozenou součástí nivní-
ho biotopu a pokud některá období roku vodu 

přináší, stává se jedním z prvků parku. Výji-
mečnost tohoto areálu spočívá v tom, že město 
našlo odvahu vybudovat přírodní park v zápla-
vovém území desetileté vody, v místě lokálního 
biocentra. Dvě vybudované vodní nádrže na-
podobují biotop vodních tůní a rozsáhlé luční 
porosty“, dodává autorka projektu. 
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Meandr OhřeMeandr Ohře

je novou oázou města

PARK JE URČEN PRO HRANÍ 
A REKREAČNÍ POBYT

Platí zde pravidla jako na hřištích nebo re-
laxačních plochách. Pobyt na jednotlivých 
herních prvcích je na vlastní nebezpečí. 
Za dítě ručí rodič, nebo jiná osoba starší 
osmnácti let. Dětem mladším šesti let je 
vstup na dětské hřiště a užívání herních 
prvků povoleno jen v doprovodu a pod do-
zorem osoby starší osmnácti let. 
Důležitá je také vědět, že voda v Oharec-
kém náhonu není pitná, protože náhon je 
napájen z řeky Ohře. Chodníky ani in-line 
dráha se nebudou v zimě udržovat. Magis-
trát bude dohlížet na to, aby kontrola tech-
nického stavu herních prvků byla provádě-
na jednou týdně správcem parku, servisní 
kontrolu herních prvků zajistí dodavatel 
jednou ročně.
Telefon na Správce parku: 353 360 811

Foto: Pavel Vigh, Petr Pohanka, Jaroslav Fikar

Zurčící peřeje nabízející příjemné osvěžení Vodopád je místem dovádění hlavně kluků

V obležení jsou zejména atrakce pro děti

Dovádění dětí ve vodě by měli rodiče sledovat

HLAVNÍM ŽIVLEM BUDE VODA 
Z OHŘE

Celý areál je lemován ze dvou stran řekou 
Ohře, z níž napříč parkem protéká umělý 
Oharecký potok. Odděluje plochy pro menší 
a větší děti. Tento umělý vodní náhon, který 
je největší raritou Meandru Ohře, má tři úse-
ky. Vydlážděné koryto u hřiště s dětskými 
atrakcemi se mění v malé peřeje a pak voda 
napájí v tůních nivy. Zatím jsou tam jen louže 
a rostoucí zeleň, ale naučná tabule s označe-
ním Zastavení 18 hlásá, že zde návštěvníci 
časem uvidí puškvorec obecný, šípatku vodní 
a jiné bažinaté rostliny, vysazené na březích 
jezírek do kokosových rohoží. 

JAK BY SE NÁVŠTĚVNÍCI MĚLI CHOVAT

„Cedule s provozním řádem upozorňují ná-
vštěvníky, že se nacházejí v přírodním parku 
a jak se zde mají chovat. V celém areálu je za-
kázáno stanování, kempování, pikniky a gri-
lování, stejně tak kouření a manipulace s ote-
vřeným ohněm. Není povoleno koupání ve 
vodních prvcích biocentra. V nivních tůních 
je hloubka až 1,8 metru. Zakázána je rovněž 
jízda motorovými vozidly, lámání stromů 
a keřů, trhání trvalek a litorálů. Nechceme, 
aby zde návštěvníci odhazovali nebo sklado-
vali odpadky, proháněli po hřištích psy nebo 
jinak poškozovali zařízení a vybavení parku. 
Samozřejmostí je rovněž zákaz užívání alko-
holu a omamných látek,“ říká k provoznímu 
řádu Meandru Ohře ředitelka Správy lázeň-
ských parků ing. Zuzana Macešková.Maminky mají děti pořád pod dohledem

Ty nejmenší mohou ohlídat sourozenci
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Sledované stavbySledované stavby

Anonymní stížnost zpozdila stavbu kryté-
ho bazénu u KV Areny nejméně o sedm 

měsíců. Neznámý pisatel zpochybnil výbě-
rové řízení na stavbu bazénu a proto magis-
trát musel předložit veškerou dokumentaci 
Antimonopolnímu úřadu v Brně. V minulých 
dnech přišlo rozhodnutí, že tendr na bazén 
byl bez závad. Výběr fi rmy může pokračo-
vat a stavba bazénu by mohla začít letos na 
podzim. Původní termín zahájení stavby 
byl letošní březen, dokončení se plánovalo 
na září příštího roku. Od ledna roku 2012 

mohlo nové centrum vodních sportů přivítat 
první plavce. „Letos na jaře jsme stačili jen 
otevřít obálky. Pak přišel 27. dubna zákaz 
pokračovat. Komise pro hodnocení nabídek 
musí nyní znovu zhodnotit došlé návrhy a vy-
brat vítěze, kterému dílo v hodnotě 286 mi-
lionů korun svěříme. Jsem optimista, stavět 
by se mohlo začít v listopadu,“ řekl náměstek 
primátora Petr Keřka. Mezi pěti zájemci o 
zakázku radnice je společnost Swietelsky z 
Českých Budějovic, plzeňský Berger Bohe-
mia, pražské fi rmy Hochtief, Eurovia a Me-
trostav ve sdružení s karlovarským Bausta-
vem a fi rmou Tima. Sedmiměsíční skluz je 
nepříjemný. Například parkoviště pro 182 
aut mělo už sloužit letos účastníkům MS 
v basketbalu žen. Samotný bazén z nerez oce-
li bude mít rozměry 25 krát 20,5 metru pro 
deset plaveckých drah. Hloubka bude od 1,6 
do 3,2 metrů. K vybavení má patřit 80 met-
rů dlouhý tobogán, tribuna pro 150 diváků, 

sauna, vířivka, dětský bazén 7 krát 6 metrů, 
šatna pro veřejnost s 212 místy, bufet a další 
zázemí. Rozpočet stavby je 286 milionů ko-
run, z toho 250 milionů korun získá město 
dotací z Regionálního operačního programu 
Severozápad. Odhad návštěvnosti je 70 tisíc 
lidí ročně.

Stavba bazénu může pokračovat

Vizualizace budoucího 25metrového bazénu

Stavbě bazénu za KV Arenou ustoupí kolonie 
zahrádek za KV Arenou. 

Drahovice a Starou Roli
čeká rekonstrukce ulic

Čtvrti Drahovice a Stará Role se ještě letos 
dočkají rekonstrukce svých páteřních ko-

munikací. V Drahovicích půjde o rekonstrukci 
Vítězné ulice, Drahomířina a Mattoniho ná-
břeží, ve Staré Roli o nejvíce frekventovanou 
ulici Závodu míru. Celkem půjde o investice 
za 170 milionů korun. 
V dolní části Drahovic naváže rekonstrukce 
Vítězné ulice na již upravený úseku od kru-
hové křižovatky U Solivárny až po areál bý-
valé mlékárny za Čertovým ostrovem. Nově 
projektovaný úsek počítá s úpravami od ná-
kupního centra Lidl až po napojení nábřežní 
silnice na silnici I. třídy č. 6 směrem na Pra-
hu. Rekonstrukce se dotkne povrchu vozov-
ky i chodníků. Termín ukončení prací je léto 
příštího roku. Podobně čeká výměna povrchu 
a chodníků páteřní ulici Závodu míru ve Staré 
Roli. Tam se obnovy dočká i drobný městský 
mobiliář. Dokončení prací je naplánováno na 
konec příštího roku. Uvedené ulice tak pro-
jdou podobnou obměnou jako Sokolovská 
v Rybářích.

Nová podoba nábřežní ulice v Drahovicích 
podle představ architektů

Ukončení II. etapy rekonstrukce ohlásili 
pracovníci stavebních fi rem z Lidové-

ho domu ve Staré Roli. Kompletně opravený 
pěkný je hlavní sál s kapacitou 350 sedících 
a 500 stojících nebo tančících návštěvníků. 
Vyzkoušena byla nová audiotechnika, osvět-
lovací rampy, režijní kabina i klimatizace. 
„Sál je kompletně klimatizovaný a odhlučně-
ný. Zatlumení sálu pomohla speciální skla a 
lepší akustika. Sál lze zcela zatemnit, takže 
se tu dají provozovat velkoplošné projekce. 
Upravené jeviště se navíc dá změnit na molo 
pro módní přehlídky. Nepochybuji, že Lido-
vý dům bude tím nejlepším společenským 
sálem, který magistrát ve městě vlastní,“ 
pochlubil se při kontrolním dni náměstek 
primátora Tomáš Hybner. Rekonstrukci 
Lidového domu bere jako prioritu. Součás-
tí druhé etapy rekonstrukce byla výměna 
vstupních dveří, vybudování nových šaten, 
budoucí restaurace a hygienického zázemí. 
„Nebylo to snadné. Třetina omítek se musela 
otlouct a vyměnit, bouraly se příčky a vymě-
nila dlažba na chodbách. Rekonstrukce za-
tím přišla na 42 milionů korun. Teď nás čeká 

ještě třetí etapa, v níž přijde na řadu přeměna 
bývalé herny na Malou scénu a úprava spo-
jovací chodby mezi kinem a hlavním sálem. 
Nakonec dojde na zateplení celého objektu, 
výměnu zbývajících oken, opravu střechy a 
úpravu zadního traktu, kde vznikne 70 par-
kovacích míst pro návštěvníky,“ řekl Hybner. 
Podle něho chce město v Lidovém domě po-
řádat již tuto zimu maturitní plesy a tradiční 
vyhlášení Sportovce roku.

První akcí v tomto sálu by mohl být 30. září 
koncert skupiny Proměny, která zde před 30 
lety začínala. A po volbách i zasedání zastu-
pitelstva, ukázal na plánech Lidového domu 
náměstek primátora Tomáš Hybner.

Lidový dům má už hotový sálLidový dům má už hotový sál
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Volby/ Sociální péčeVolby/ Sociální péče

Voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu

Voliči, kteří nebudou do Senátu moci volit ve volebním okrsku, kde 
jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat žádost o vydání volič-
ského průkazu na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu 
nebo na zastupitelském úřadě. Pro voliče s trvalým pobytem v Karlo-
vých Varech je příslušný k podání této žádosti magistrát města. 
O voličský průkaz lze požádat buď: 
• písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče doručenou 
magistrátu města nejpozději do 8. října 2010, nebo 
• osobně s občanským průkazem do 13. října 2010 v těchto dnech 
a hodinách: pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00 (středa 13. říj-
na jen do 16:00 hodin) 
Voličské průkazy se vydávají od 30. září 2010 voliči osobně nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu, anebo mohou být zasílány poštou. 
Voličský průkaz opravňuje občana volit do Senátu ve volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volební obvod č. 1 se sídlem Karlovy Vary tvoří správní obvody násle-
dujících měst a obcí:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Boží Dar, Bo-
žičany, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, 
Horní Blatná, Hory, Hradiště, Hroznětín, Chodov (okr. K. Vary), Chy-
še, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný 
Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Os-
trov, Otovice, Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Sta-
novice, Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina, 

Valeč, Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice. 
Občané s trvalým pobytem v některé z těchto obcí mohou tedy volit 
na voličský průkaz opět pouze v jiné z vyjmenovaných obcí. 
Pouze volič, který nebydlí na území České republiky, může volit v ja-
kémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby do třetiny Senátu vyhlášeny.
Příjem žádostí o vydání voličského průkazu a vydávání voličských prů-
kazů na magistrátu města:

Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voliči z Karlových Varů si mohou v případě pochybností ověřit svůj 
zápis na evidenci obyvatel magistrátu města do 13. října 2010.

Okrskové volební komise
Činnost ve dnech 15. a 16. října, případně i 22. a 23. října 2010
Zápis zájemců o práci v okrskových volebních komisích, příjem se-
znamů delegovaných členů okrskových volebních komisí od voleb-
ních stran, doplňování okrskových volebních komisí a příjem rezig-
nací členů komisí. Při konání společných voleb, včetně konání 2. kola 
voleb do Senátu náleží odměna celkem 1900 Kč pro člena a 2200 Kč 
pro předsedu okrskové volební komise. Veškeré informace k vzniku, 
zániku členství ve volebních komisích a výši odměn na magistrátu 
města vyřizují:

Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223

Jan Drobil – kancelář 315, tel. 353 118 289

Volby do zastupitelstev obcí 
a do třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2010

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 15. ří jna 2010 v době 
14:00 – 22:00 h. a v sobotu 16. ří jna 2010 v době 8:00 – 14:00 h. V případě konání 2. kola voleb do třetiny Senátu 
proběhne hlasování i následující týden v pátek 22. ří jna a v sobotu 23. ří jna 2010 ve stejných hodinách.

Další informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Magistrátu města 
Karlovy Vary – www.mmkv.cz a Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

Agentura domácí péče LADARA posky-
tuje sociální péči seniorům, osobám 

s chronickým onemocněním a zdravotním 
postižením ve městě Karlovy Vary. Nabízí-
me Pečovatelské služby, Osobní asistence 
a Tísňové péče. Chceme umožnit uživateli 
setrvat ve svém domácím prostředí. Jedná 
se zejména o zajištění dohodnutých běž-
ných každodenních úkonů, které by jinak 
uživatelé dělali sami, kdyby jim v tom ne-
bránilo zdravotní nebo tělesné postižení, 
či stáří. 

Mezi základní činnosti pečovatelské služby 
nebo osobní asistence patří zejména: pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu, po-
skytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-
vy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Tísňová péče spočívá v nepře-
tržitém monitoringu osoby v jeho domácím 
prostředí. Péči poskytujeme od pondělí do 
neděle od 7:00 do 19:00 hodin. Po domluvě 
lze tento čas rozšířit. Více informací lze zís-
kat u Drahomíry Hladíkové na telefonním 
čísle 777 143 452, na e-mailové adrese lada-
ra@ladara.eu nebo internetových stránkách 
www.ladara.eu. 

O seniory se staráme celý rok

čtvrtek 30. září 2010 

Kdy ?

Kde ? SVI, s.r.o. (budova bývalé ZŠ Bohatice)
U Trati 70/9

PŘIJĎTE NÁM SDĚLIT VAŠE NÁZORY A
PŘIPOMÍNKY K ROZVOJI VAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI!

od 15:00 hodin

CHCETE ZNÁT VÝSLEDKY PRŮZKUMU
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL VAŠÍ

MĚSTSKÉ ČÁSTI? 

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
„PROGRAMU ZAPOJENÍ
OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ

DO ŘÍZENÍ MĚSTA
KARLOVY VARY“

Máme pro Vás připraveno sladké pohoštění i malý dáreček za účast.

A POMOZTE NÁM
NAPLNIT ZÁMĚR NAŠEHO
MĚSTA BÝT ROZVÍJENO A

SPRAVOVÁNO JAKO
ZDRAVÉ MĚSTO.
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Balneoprovozy lázní
Nejcennějším historickým majetkem našeho města jsou spolu s kolonádami a pa-
mátkami balneoprovozy. Právě v nich dostávali lázeňští hosté jedinečné procedu-
ry, které proslavily Karlovy Vary. Z původních sedmi historických balneoprovozů 
zbyly do současnosti tři, léčbě však slouží jen Lázně III a Alžbětiny lázně. Císařské 
lázně, které město prodalo v roce 2008 kraji, čekají na rekonstrukci. V posledních 
letech však ve městě přibylo u hotelů 22 nových balneoprovozů.

Centrální balneoprovozy se v Karlových 
Varech začaly stavět po roce 1820 jako 

podmínka pro rozšíření hlavní sezony. Za-
tímco dosud trvala od 15. června do 15. 
září, od roku 1870 je díky balneprovozům 
sezona od 1. května do 30. září. Díky tomu 
se délka léčby ustálila na 4 týdnech a přibylo 
procedur. Podle historika PhDr. Stanislava 
Burachoviče skončil rokem 1870 lázeňský 
způsob života udávaný dosud šlechtou a na 
karlovarské lázeňství začala mít největší vliv 
vídeňská balneologická škola. „Mizely stará 
lázeňská družnost a nákladné zábavy, eli-
minované prudce se zvyšující návštěvností. 
Karlovy Vary, původně označované za salon 
Evropy, se stávají sanatoriem Evropy. Pití 
a  koupele byly rozšířeny o další metody. U 
Vřídla byly zřízeny parní lázně, zahájily pro-

voz lázně rašelinné a pacientům byly zpří-
stupněny ke koupelím, pití a inhalování také 
plynové Lázně VI. Ve velkém se vyvážela vří-
delní voda a sůl,” uvádí Burachovič ve Struč-
ných dějinách karlovarského lázeňství. 
Vůbec prvním balneoprovozem byly Koňské 
lázně. Stály v místech dnešní Mlýnské kolo-
nády, kde se v řečišti Teplé plavili kdysi koně. 
Po odtěžení skály sv. Bernarda tu v roce 
1844 vznikly lázně a promenáda. Díky svým 
balneoprovozům dosáhly Karlovy Vary roku 
1911 historicky nejvyšší návštěvnosti 70.935 
hostů. Tento rekord byl překonán až v roce 
1971. V poslední době vybudovala řada ho-
telů vlastní balneoprovozy. Je jich už 22, 
vlastní balneo mají hotely Imperial, Tosca, 
Kriváň, Bristol a jako zatím poslední ho loni 
za 12 milionů korun pořídil hotel Thermal.

Lázně I (Císařské) 
Byly otevřeny 5. 5. 1895 po dvou letech vý-
stavby a staly se nejreprezentativnějším a 
nejmodernějším balneoprovozem všech dob. 
Perlou projektu vídeňských architektů Fer-
dinanda Fellnera a Hermanna Helmera byl 
v prvním patře Zanderův sál. Pojmenovali 
ho po lékaři, který zde počátkem 20. století 
postavil první tělocvičné stroje na takzvanou 
švédskou gymnastiku. V roce 1905 tu vznikla 
nejstarší posilovna c. k. rakouského mocnář-
ství. Unikátní byla císařská vana, kterou ale 
císař František Josef I. nikdy nevyzkoušel.Po 
přerušení provozu vzniklo v objektu casino, 
v němž se natáčely fi lmy Šanghajští rytíři, 
Balzac nebo Casino Roayle –James Bond 
007. Od roku 1994 je budova mimo provoz. 
Všechny pokusy o obnovení balneoprovozu 
ztroskotaly a tak v roce 2008 prodalo město 
Císařské lázně kraji. Nyní spolu usilují o zís-
kání peněz na rekonstrukci této památky.

Lázně II (Vřídelní) 
Byly postaveny jako druhý nejstarší balne-
oprovoz ve městě u Vřídelní kolonády roku 
1832. Sloužily od roku 1838 více než sto let, 
než byly v roce 1940 zrušeny a v roce 1947 
strženy. Stály nejblíže nejvydatnějšímu zdroji 
minerální vody a nabízely vodoléčbu, vřídelní 
a uhličité koupele, masáže a slatinné zábaly.Z 
jejich historie se téměř nic nedochovalo.

Lázně III (Kurhaus)
Historický Lázeňský dům stavěli od 10.9.1864 
do 1.5.1866 jako pseudorománskou a pseu-
dogotickou jednopatrovou budovu ve stylu 
anglické zámecké neogotiky. Budova podle 
plánů architektů Rennera a Heinze Labitz-
kého je druhou nejstarší stavbou v lázních. 
Dostavěna byla defi nitivně roku 1867. Jako 
jediné veřejné lázně slouží svému účelu ne-
přetržitě 143 let a jsou tak vlajkovou lodí bal-
neoprovozů ve městě. Pod jednou střechou 

nabízejí balneoprovoz s vlastním bazénem, 
saunou a horkým bazénkem s minerální vo-
dou. V budově je také lázeňská poliklinika, 
která zajišťuje lékařská a laboratorní vyšet-
ření, sonograf, lékárna a gastrocentrum. 
Mezi poskytované lázeňské procedury patří 
koupele, vodoléčba, vířivka, různé druhy 
masáží, slatinné obklady, peloidní, parafi no-
vé a suché uhličité zábaly, různé druhy elekt-
roléčby, léčba magnetem a laserem, léčebný 
tělocvik, plavání, oxygenoterapie, inhalace a 
střevní výplachy minerální vodou.
 
Lázně IV (Nové lázně) 
Město je postavilo ve Zlaté éře karlovarské 
secese v letech 1878 až 1880. Po další pře-
stavbě v roce 1907 fungovaly ještě 40 let, než 
v nich po válce zřídili Městský národní výbor 
a oválný bazén zasypali sutí.V době provozu 
zde bylo 50 bahenních, 43vřídelních a 21 uh-
ličitých van, 40 kabin pro zábaly a 50 kabinek 

Císařské lázně zůstávají i po letech nejznáměj-
ším balneoprovozem města

Lázně II stávaly v těsném sousedství Vřídelní 
kolonády

Lázně III si zachovaly i po 140 letech stejnou 
podobu



13

BalneoprovozyBalneoprovozy

jsou dědictvím města

na převlékání. Dnes je zde nákupní centrum 
Atrium.

Lázně V (Alžbětiny lázně) 
Byly postaveny v rekordně krátkém čase 13 
měsíců od 17.5.1905 do 17.6.1906. Sloužit 
začaly od 18.6.1906 a byly pojmenovány po 
manželce císaře Franze Josefa I. císařov-
ně Alžbětě, zvané Sisi. Ta se ve městě léči-
la v červnu roku 1892. Budova připomíná 
zámek, protože je umístěna do parku ve 
francouzském stylu s fontánou a čtyřřadou 
alejí. Ještě v 70. letech 20. století byly Lázně 
V. uváděny v průvodcích jako největší český 
balneporovoz s kapacitou 2,5 tisíce procedur 
denně. Tohle postavení posílilo v roce 1978 
vybudování 25 metrového bazénu, který pro-
šel v roce 2004 kompletní rekonstrukcí. Od 
roku 2002 se vrátil balneoprovozu původní 
název Alžbětiny lázně a 6.3.2002 se staly 
akciovou společností, jejímž vlastníkem je 
město Karlovy Vary. Kromě 60 druhů pro-
cedur, využívajících vřídelní vodu a rašelinu, 
nabízí tento největší odběratel vřídelní vody 
ve městě masérské, rekondiční a relaxační 
služby, wellnesss procedury, pořádá kultur-
ně-vzdělávací akce a má také vlastní cestovní 
agenturu. 

Lázně VI (Plynové) 
Jako nejmladší balneoprovoz byly plynové a 
sluneční lázně byly hned od otevření v květnu 
roku 1927 vyhledávaným místem procedur. 
Navrhl je známý karlovarský architekt Ru-

dolf Wels. Kvůli narušené statice byly v roce 
2006 strženy, ačkoliv šlo o jedinou funkcio-
nalistickou stavbu v regionu. Protesty archi-
tektů ani památkářů nepomohly. Po demolici 
byl zde v roce 2007 postaven bytový komplex 
Sluneční dům. Většina z jeho 36 apartmánů 
o velikosti od 90 do 245 m2 však zeje prázd-
notou.

Ve městě je dnes 24 balneoprovozů. 
Vedle dvou funkčních historických balneo-
provozů (Lázně III, Alžbětiny lázně) a od-
stavených Císařských lázní je dnes ve městě 
22 menších nových balneoprovozů. Všechny 
odebírají vřídelní vodu potrubím, které nej-
dále vede do Richmondu a Alžbětiných lázní, 
nejvýše do Bristolu a Imperiálu. Tam, kde 
balneoprovoz leží níže než Vřídelní koloná-
da, jsou zásobovány lázně samospádem. Na 
historické trase (gravitační) leží Lázně III a 
Alžbětiny lázně, (Lázně IV odpojeny), též 
Thermal (napojení z podzemního kolektoru) 
a hotely v Sadové ulici (napojeny přečerpá-
vací stanicí u Sadové kolonády). Další větev 
potrubí (tzv. výtlačná), která kdysi napájela 
Lázně I. a VI., ležící proti proudu řeky , zá-
sobuje dnes např. hotel Richmond, Imperiál 
(přečerpávací stanice v budově bývalé dol-
ní stanice lanovky) či hotel Carlsbad Plaza. 
Když byl v roce 1974 nedostatek léčivé vody 
a  řídlo dávalo jen 1400 litrů vody za minutu, 
museli odběry balneprovozů krátit. Ale to vy-
řešily nové vrty u Vřídla. 

Vřídelní vody je dost pro všechny
„Dnes je termominerální vody ve městě 
dostatek. Naše správa zásobuje potrubím 
o délce více než tři kilometry všech 24 balne-
oprovozů. K největším odběratelům patří Im-
periál, Alžbětiny a Zámecké lázně, Carlsbad 
Plaza (dřívější komplex Florencie), Vojenská 
lázeňská léčebna, Bohemia lázně (dřívější 
Kriváň), Thermal, Lázně III a hotely Bris-

Nové lázně v dobách, kdy ještě sloužily léčbě

Z Lázní IV. je nákupní centrum Atrium

Lázně V. s komínem byly továrnou na zdraví

Dnešní Alžbětiny lázně provozuje město Dnes tu stojí Sluneční dům s drahými byty

Plynové lázně VI v dobách své největší slávy

Hlavním zdrojem vody pro balneoprovozy bylo 
a zůstává Vřídlo
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž 

sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory, 

tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919
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tol, Kolonáda, Moskevský dvůr, Richmond, 
Thermal, Centrál a Savoy. Dodáváme ter-
mominerální vodu také pro nebalneologické 
účely například k výrobě lázeňských oplatek, 
fi rmě Moore-Sitas k vaření kávy na Vřídelní 
kolonádě, naši vodu odebírala jako přídavek 
do těsta pekárna Cornia, která skončila s vý-
robou, stejně jako společnost Vřídelní sůl. 
Výroba soli je momentálně zakonzervována 
a novou linku chystají spustit letos. Pro pitné 
kúry vozíčkářům a nepohyblivým pacientům 
dovážejí vodu do Dětské léčebny Mánes, lá-
zeňských domů Smetana, Vyšehrad a Brno a 
také do lázní Jáchymov. Celkem se termomi-
nerální vody spotřebuje ve městě přes 60 tisíc 
kubíků ročně.“ říká ředitel Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád ing. Milan Trnka. 
Podle něho je škoda, že jsou balneoprovozy 

dnes roztříštěné. Centrální lázně měly svůj 
půvab, procedury byly společenskou událos-
tí. Dnes jsou koupele, procedury i pitné kúry 
individuální záležitostí. Cena vřídelní vody 
pro hotelové balneoprovozy je nízká. Hlav-
ně s ohledem na skutečné náklady za jímání 
a údržbou zarůstajících potrubí. Je to tím, 
že veškeré opravy a výměny rozvodů hradí 
město. "Platby odběratelů například na vý-
tlačném řádu minerální vody jsou od jednot-
livých odběratelů v řádu stovek tisíc korun, 
ovšem výměna jen části potrubí výtlačného 
řádu bude stát několik milionů korun a to pla-
tí město. Potrubí vydrží maximálně 20 let než 
je zcela zarostlé,“ dodává ředitel Trnka.
 
Císařské lázně dostanou další šanci 
Z trojice historických balneoprovozů pociťu-
je město i kraj největší dluh vůči Císařským 
lázním. Proto karlovarský primátor spolu 
s hejtmanem kraje založili v lednu letošního 
roku sdružení právnických osob na záchranu 
této památky. „Město podporuje kraj jako 
majitele objektu při nutných krocích na zno-
vuoživení objektu. Připravili jsme už žádost 
na Ministerstvo kultury o dotaci. Jde o půl 
milion korun z fondu operačního programu 
jako startovací částka na zahájení rekon-
strukce. Na celkovou opravu Císařských láz-
ní bude potřeba zhruba 1,2 miliardy korun. 
Jsme i do budoucna připraveni podílet se na 

akcích, díky kterým vznikne v Císařských 
lázních Krajské muzeum, moderní multi-
funkční sály pro koncerty, fi lmové projekce 
a kongresy. Také prostory pro balneologic-
kou knihovnu a balneologický ústav, kavár-
nu a veřejné infocentrum. Chceme, aby se 
začalo s pracemi v roce 2011, aby se za tři 
roky mohlo otevírat,“ říká primátor města 
Werner Hauptmann. Po dlouhých 16 letech, 
co jsou Císařské lázně zavřené, je to první 
dobrá zpráva. (fi k)

K pramenům dnes chodí hosté jen k pitné kúře

Primátor Werner Hauptmann s plány na re-
konstrukci Císařských lázní

STĚHOVÁNÍ – RYDOL 

ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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S REKLAMOU SE POSOUVÁTE K ÚSPĚCHU 

Poradíme – připravíme 
reklamní kampaň na klíč.

Obchodní  zástupce  

Stanislava 

PROVAZNÍKOVÁ

tel: 606 792 475, 

608 220 020

e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Ženy, buďte v pokušení!
Móda, která vás osloví 
     Nový obchod 
 Značky: 
Olsen, Lisa Campione, Gil Bret

Moskevská 14, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 862

(vedle železářství)
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Iva Kulatá - Softwarová škola
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru
NOVĚ!! český jazyk pro cizince + aktivní práce na PC

www.softwarovaskola.cz777 940 555
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Mgr. Petra Veršecká
Výuka německého jazyka
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

3. 9.  19:30  

Koncert zahraničních hvězd: Tance čtyř kontinentů - 

Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary 

Neopakovatelné vystoupení lidových tanečních soubo-

rů z Číny, Nového Zélandu, Mexika, Venezuely a Ruska 

proběhne v rámci 15. ročníku Karlovarského folklorního 

festivalu. 

5. 9. 15:00  

Jana Galinová: PRINC BAJAJA – Docela velké divadlo 

Litvínov

Pohádka o statečném princi, který se utká se zlou krá-

lovnou a ukrutným drakem, aby zachránil krásnou prin-

ceznu. Hrají: Jan Bouše, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, ad. 

Režie: Jurij Galin.

8. 9.  19:30  

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: Pocta Georgu 

Gershwinovi 

Koncertní program sestavený výhradně z Gershwinových 

kusů a především pak slavné Rhapsody In Blue v originál-

ním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr. 

Klavírní virtuos: Karel Košárek.

11. 9.  19:30  

BOLERO – Bohemia balet Praha

Záběr repertoáru je velmi široký, zahrnuje jak ukázky kla-

sického baletního odkazu, tak současné choreografi cké 

kompozice i lidové tance. 

Program: Labutí jezero, Don Quijotte, Vídeňský valčík, aj.

12. 9.  14:00 a 16:30  

Hurvínkova dobrodružství – Divadlo Spejbla a Hurvínka

Situační komedie o třinácti obrazech, ve které chce sou-

bor Divadla S+H svoje malé i velké diváky především po-

bavit a také připomenout, že nejen člověku může být pes 

nejlepším přítelem. Režie: Martin Klásek

13. 9.  19:30  

Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU V ZÁDECH – Diva-

delní společnost Josefa Dvořáka

Obnovené nejslavnější představení hrané v Divadle Se-

mafor v roce 1981 - 1991, které mělo přes 500 repríz. 

Místo děje: kdesi. 

Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, 

ad. Režie: Josef Dvořák.

15. 9.  19:30  

Jean-Claude Penchenat, Hana Gregorová: TANČÍRNA – 

Divadlo Radka Brzobohatého

Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého 

věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každoden-

ního života. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera 

si ještě cizích, partneři nebo milenci. 

Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jan Révai, Dagmar Čárová, 

ad. Režie: Hana Gregorová.

16. 9.  19:30  

Nora Ephron: Když Harry potkal Sally – Divadlo Palace

Romantická komedie vypráví o milostných vztazích a hle-

dání životního partnera, které se někdy protáhne prak-

ticky na celý život. 

Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, Linda Rybová, ad. 

Režie: Jaroslav Brabec. 

18. 9. 19:30  

Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO – Severočeské di-

vadlo opery a baletu

Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť in-

spirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické 

hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného hu-

debního romantismu. 

V roli Odetty a Prince vystoupí sólisté baletu Margarita 

Pleškova a Vladimír Gončarov. 

Režie: Vladimír Nečas.

19. 9. 15:00  

Yvonna Kršková a Jan Prokeš: Vodnická pohádka - 

Umělecká agentura UNI-ART

Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, pro-

tkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách 

a rybnících. 

Režie: Jan Prokeš.

20. 9. 19:30 

Koncert: NO NAME – BEST OF 2010 

Slovenská skupina No Name vznikla v srpnu 1996, když 

se poprvé sešli čtyři zakládající členové. Dnes má skupina 

6 členů: Dušan Timko, Igor Timko, Ivan Timko, Roman Tim-

ko, Vilo Gutray, Zoli Sallai a vydala 8 alb a 1 DVD.

22. 9. 19:30  

Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY – Divadlo Na Fidlo-

vačce

Hra plná velkých a čistých emocí. Nejstarší Olga, učitelka 

na gymnáziu, akceptuje úděl nikdy nemilované ženy, pro-

střední Máša, která je už sedm let nešťastně vdaná, se 

zamiluje do ženatého muže a nejmladší Irina smysl lásky i 

života teprve hledá. 

Hrají: Zuzana Vejvodová, Andrea Černá, Martina Randová, 

ad. Režie: Juraj Deák.

23. 9.  19:30  

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ... 

Komorní orchestr Nálady se sólisty: Nejslavnější operet-

ní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. 

Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. 

Účinkují: Štěpánka Heřmánková - soprán, Petr Horák - te-

nor, Vladimír Jelen - bas, sólista hudebních divadel.

26. 9. 15:00  

Miloš Macourek, Ondřej Lážnovský: Mach a Šebestová – 

Divadlo Lampion Kladno

Divadelní adaptace známé knížky a večerníčkového seriá-

lu nabídne výběr z příhod a dobrodružství žáků 3.B a jejich 

čtyřnohého kamaráda Jonatána. 

Hrají: Jakub Hubert, Zita Morávková, Magdalena Lážnov-

ská, ad. Režie: Ondřej Lážnovský.

29. 9. 19:30  

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO 

Příběh Roxie a Velmy, mazaného právníka Billy Flynna a 

celé hrstky dalších bizarních fi gurek z amerického pod-

světí. 

Hrají: Soňa Borková, Gabriela Miková, Bronislav Kotiš, ad. 

Režie: Roman Meluzín.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

52. DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM 2010

10. 9. 19:30 

Lázně III  Zahajovací koncert festivalu Dvořákův kar-

lovarský podzim 

Hector Berlioz: Římský karneval - předehra, op. 9

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír g moll, op. 33 

Antonín Dvořák: Vodník - symfonická báseň, op. 107

Antonín Dvořák: Polednice - symfonická báseň, op. 108 

Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat - symfonická báseň, op. 

109

Jan Simon - klavír 

Dirigent Radomil Eliška 

17. 9. 19:30 

Lázně III Symfonický koncert festivalu Dvořákův kar-

lovarský podzim 

Antonín Dvořák: V přírodě - předehra, op. 91 

Antonín Dvořák: Suita A dur, op. 98

Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70 

Dirigent Jiří Štrunc

25. 9. 19:30 

Karlovarské městské divadlo Symfonický koncert 

festivalu Dvořákův karlovarský podzim  

Antonín Dvořák: Stabat mater - kantáta, op. 58

Liberecký pěvecký sbor Ještěd

Dirigent Miloš Formáček

1. 10. 19:30 

Lázně III  Závěrečný koncert festivalu Dvořákův karlo-

varský podzim 

Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie č. 3 As dur, op. 45

Antonín Dvořák: Rondo pro violoncello, op. 94

Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello, op. 68 

Antonín Dvořák: Karneval - předehra, op. 92  

Johanes Brahms: Symfonie č. 2 D dur, op. 73

Wonjeong Kim - violoncello (Jižní Korea)

Dirigent Vladimír Válek

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 

Pokladna KSO - v den konání koncertu 17.00-19.30 

na místě koncertu

Infocentrum K. Vary, Lázně III, tel. 353 232 863 * In-

focentrum K. Vary, Dolní nádraží, tel. 353 232 838 * 

Grandhotel Pupp Karlovy Vary * Hotel Carlsbad Plaza * 

Hotel Imperial Karlovy Vary * Hotel Kriváň - infocentrum 

* Kino Čas Karlovy Vary * Krajská knihovna Karlovy Vary 

* Karlovarské divadlo - pokladna

Další předprodejní místa Městského rezervačního 

systému - více na vstupenky.karlovy-vary.cz

Zbylé vstupenky u večerní pokladny

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY

13. 9.  19:30

ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME

To nejlepší z Gospelů a Spirituálů

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

Infocentrum Karlovy Vary

Předprodejní místa Městského rezervačního systému

- více na vstupenky.karlovy-vary.cz

KUK – Krámek u kostela

4 hodiny před začátkem koncertu u v chodu do kostela

Rezervace: +420 733 233 266

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

Výstavy:

Do 12. 9. Saigon Team - František Skála & spol. 

Výstava originálních kolekcí objektů-modelů vozů, které 

se staly jednou z inspirací k fi lmu Jana Svěráka  

Kuky se vrací.

Do 19. 9. Otto Herbert Hajek – Ukazatelé cest / Wege-

zeichen

Průřez tvorbou významného německého sochaře, malíře, 

grafi ka a neúnavného propagátora myšlenky spolupráce 

mezi Čechy a Němci. 

23. 9. – 21. 11. Zdeněk Sýkora - Krajina

Exkluzivní prezentace krajinářské tvorby z 50. až 90. let 

20. st. představí méně známé malby významného české-

ho umělce. Vernisáž 23. 9. v 17 hod.

Stálá expozice:

České umění 20. století 

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 

fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 

klasiků českého moderního umění.

Další akce:

11. 9. 13 – 19.00 

Den otevřených dveří – Soutěž Karlsbad Team

Výstava prací a vyhlášení výsledků soutěže školních tříd 

o nejoriginálnější automobilovou asambláž z přírodních 

materiálů Karlsbad Team. Vstup volný.

11. 9.  18.00 

Bajky a Možná přijdou i chůdové

Loutkoherecké představení Divadla Studna přinese pří-

běhy ze světa zvířat, ponaučení, humor a jedno velké 

překvapení pro děti od 5 let.

19. 9.  19.00  

Komentovaná prohlídka výstavy Otto Herberta Hajeka

V rámci výstavy, představující sochařskou a malířskou 

tvorbu významného německého autora, proběhne ko-

mentovaná prohlídka v provedení autorky výstavy PhDr. 

Evy Neumannové.

21. 9. 19.30 

Vlado Urlich Quartet - Los Cuentos del Camino 

Vynikající peruánský hráč na andské fl étny předvede str-

hující fúzi world music, jazzu a latinskoamerické hudby. 
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KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1. 9.  17.00

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ - USA 

2010/124 min., od 12 let, české ti-

tulky

Vstupné 90 Kč

1. 9.  19.30

KAJÍNEK - ČR 2010/100 min., thriller, 

od 15 let

Vstupné 90 Kč

2. - 5. 9.  17.00

SHREK: ZVONEC A KONEC - USA 

2010/93 min., český dabing

Vstupné 90 Kč

2. 9.  19.30 

Projekce FK KV

25 ZE ŠEDESÁTÝCH aneb českoslo-

venská nová vlna - ČR, SR 2010/

3. - 5. 9. 19.30  

Bio Art

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - USA, Francie 

2009/92' komedie, od 12 let, české 

titulky

Vstupné 90 Kč / 70 Kč

5. 9.  15.00

Bijásek pro nejmenší

6. - 8. 9.  19.30

AGORA - USA, Španělsko 2009/127 

min., dobrodružný, od 12 let, české 

titulky

9. - 12. 9.  17.00

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU - USA 

2010/103 min., rodinný, český da-

bing

9. 9.  19.30 

Projekce FK KV

FISH TANK - VB 2009/123 min., dra-

ma, od 12 let, anglicky/české titulky

10. - 12. 9.  19.30

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - USA 

2010/109 min., akční komedie, od 12 

let, české titulky

12. 9.  15.00

Bijásek pro nejmenší

13. - 14. 9.  17.00

ČARODĚJŮV UČEŇ - USA 2010/110 

min., dobrodružný, české titulky

13. - 14. 9.  19.30 

Bio Art - nestihli jste na MFF?

A SINGLE MAN - USA 2009/101 min., 

drama, od 12 let, české titulky

15. 9.  17.00

Představení pro seniory

MOLIÉRE - Francie 2007/120 min., 

komedie, DVD projekce, český da-

bing

Vstupné 25 Kč

15. 9.  19.30 

Bio Art

TRIK - Polsko 2010/95 min., akční 

komedie, od 12 let, české titulky

16. 9.  19.30 

Projekce FK KV

POVÍDKY Z KUCHYNĚ - Norsko, 

Švédsko 2003/92 min.,

17. - 18. 9. 19.30  Bio Art

JÁ TAKY - Španělsko 2009/103 min., 

drama, od 15 let, české titulky

19. 9. 19.30  Bio Art

BUNNY A BÝK - VB 2009/101 min., 

komedie, od 15 let, české titulky

20. - 22. 9.  19.30

PROMĚNA - Francie, Itálie, Belgie 

2009/111 min., mysteriózní drama, 

od 15 let, české titulky

20. - 21. 9.  17.00

DOSTAŇ HO TAM - USA 2009/109 

min., komedie, od 15 let, české ti-

tulky

23. 9.  19.30 

Projekce FK KV

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - USA, Francie 

2009/92' komedie, od 12 let, české 

titulky

25. - 26. 9.  19.30

SALT - USA 2010/100 min., thriller, 

od 12 let, české titulky

26. 9.  15.00

Bijásek pro nejmenší

27. - 28. 9.  19.30 

Bio Art

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ - ČR 2010/96 

min., komedie, od 12 let

29. 9.  17.00

Představení pro seniory

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ - ČR, 

Albánie 2007/110' český dabing

Vstupné 25 Kč

29. 9. 19.30 

Bio Art - nestihli jste na MFF?

DRNOVICKÉ CATENACCIO - ČR 

2010/57 min.,dokument

30. 9.  19.30

Projekce FK KV

NESAHEJTE NA SEKERU / Vévodkyně 

z Langeais - Francie, Itálie 2007/137' 

od 15 let, francouzsky/české titulky

1. 9. 16:00

Poslední vládce větru 3D – USA, 100 

min., fantasy, dobrodružný, dabing

Vstupné 130 Kč

1. 9.  18:00

Machři – USA, 102 min., komedie, 

české titulky

Vstupné 90 Kč

1. 9.  20:00

A-team – USA, 119 min., akční, ko-

medie, české titulky.

Vstupné 90 Kč

2. - 5. 9.  16:00 a 18:00

7. - 8. 9.  16:00 a 18:00

Let´s Dance 3D – USA, min. premiéra, 

romantický, hudební, české titulky

Vstupné 130 Kč

2. - 5. 9.  20:00

Salt – USA, 100 min., akční, české 

titulky 

Vstupné 90 Kč

7. - 8. 9.   20:00

Seriozní muž – USA, 105 min., kome-

die, české titulky

Vstupné 90 Kč

9. - 12. 9. 16:00 

13. - 15. 9.  16:00 a 18:00

Sammyho dobrodružství 3D – Bel-

gie, 92min. premiéra, animovaný, 

dabing 

Vstupné 130 Kč

9. - 12. 9. 18:00

Čarodějův učeň – USA, 109 min., 

dobrodružný, fantasy, české titulky 

Vstupné 90 Kč

9. - 15. 9. 20:00

Kajínek – ČR, 115 min., akční, thriller

Vstupné 90 Kč

Představení nejen pro seniory

14. 9.  10:00

Líbáš jako bůh - ČR, 115 min., ko-

medie

Vstupné 40 Kč

16. - 19. 9. 16:00

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané 

Kitty 3D – USA, 92 min., animovaný, 

komedie, dabing 

Vstupné 130 Kč

16. - 19. 9. 18:00

Karate kid – USA, 140 min., premié-

ra, akční, dobrodružný, české titulky

Vstupné 90 Kč

16. - 19. 9. 20:30

Počátek – USA, VB, 148 min., myste-

riózní, sci-fi , thriller, české titulky 

Vstupné 90 Kč

20. - 22. 9. 17:00 

Avatar – USA, 166 min., akční, dob-

rodružný, sci-fi , thriller, dabing

Vstupné 130 Kč

20. - 22. 9.  20:00

Postradatelní – USA, 99 min., akční, 

české titulky

Vstupné 90 Kč

23. - 26. 9.  16:00

Poslední vládce větru 3D – USA, 100 

min., fantasy, dobrodružný, dabing 

Vstupné 130 Kč

27. - 30. 9.  16:00

Shrek: konec a zvonec 3D – USA, 92 

min., animovaný, dabing 

Vstupné 130 Kč

23. - 30. 9. 18:00

Román pro muže – ČR, min., premi-

éra, komedie

Vstupné 90 Kč

23. - 30. 9.  20:00

Resident Evil: Afterlife 3D - USA, Ně-

mecko, premiéra, akční, horor, sci-

fi , české titulky

Vstupné 165 Kč

Představení nejen pro seniory

28. 9.  10:00

Mama mia - VB, 108 min, muzikál, 

české titulky

Vstupné 40 Kč

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz on-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz 

Do 24. 9. 

David Lupoměský – Taktní akty

Výstava fotografi í.

26. 9. – 3. 10.16.00

„Prožijte si krásu hry“

Výstava fotografi í autorů Václava a Jana Mudry k MS v 

basketbalu žen. Fotografi e zachycují přípravu českého 

celku od jeho prvního setkání až po závěrečnou herní 

prověrku

 GALERIE ATELIÉR MIRKA

Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel.: 353 234 636, www.ateliermirka.cz

Kurzy kreativní tvorby

14. 9. 17:00

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - OBRÁZEK

Malování konturou a vyplňování malých a středních 

ploch barvou.

 

21. 9. 17:00

MEDAJLONEK VE VINTAGE STYLU - NOVINKA

Tvorba šperku z polymerové (FIMO) hmoty od A do Z, 

včetně závěrečné kompletace.

Výstava

Do 30. 9. Michal Špora - OBRAZY A KERAMIKA

Otevřeno Po-čt 10-17; pá 10-16

GALERIE DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Výstava

8. 9. - 30. 9. 

Přiblížení sklo a malba

Autory jsou Ivan Kolman, akademický sochař, Petr 

Šrámek a Veronika Svatošová, hendikepovaní malíři.

Galerie SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Výstava

Do 8. 10.

„Král petek“ - PETMAN - Jan Čapek 

Projekt je dalším z cyklu výstav, jejichž cílem je pre-

zentovat, co je to ve skutečnosti design. Pojem design 

v sobě slučuje estetiku, funkčnost a zodpovědnost.

GALERIE SNOOKER KAFÉ KOULE

Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlo-

varských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.

 

Otevřeno zpravidla na objednávku.

MAGISTRÁT MĚSTA

Vstupní hala budovy I

Moskevská 21, Karlovy Vary

Do 14. 9. 

LADA PILÁTOVÁ - Fotografi e OLD FACES 

Výstava fotografi í. Stáří není nemoc, je nevyhnutelnou 

perspektivou každého živého tvora. Nejen mladí lidé, ale 

také většina osob středního věku o stáří mnoho neví. Není 

důvod se o něho zajímat, protože se zdá být v nedohlednu. 

Autorka projektu chce představit veřejnosti na Karlovar-

sku zachycení silného ducha osobnosti ve tvářích jednot-

livců, vyjadřující vlastní příběh života. 

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary,

tel.: 353 332 045, 608 335 902

www.galerie-husarikova.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

 tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

8. 9.  17.00

IRSKO

Cestopisná přednáška Jaromíra Nováka. Vstup volný. 

Místo konání: Knihovna I.P. Pavlova 7 - půjčovna.

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; 

pá 12.00 - 16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:

Čankovská - U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 

Drahovice - Vítězná 49, tel.: 353 226 346

Růžový vrch - Sedlecká 4, tel.: 353 564 844 

Tuhnice - Wolkerova 1, tel.: 353 227 747 

Vyhlídka - Raisova 4, tel.: 353 224 203

Doubí - Modenská 150, po: 13.00 - 18.00 h.

Stará Role - Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Pro veřejnost

Sál Dvory

16. 9.  17:00

NOVÝ ZÉLAND

Přednáška Libora Humla pro veřejnost i neslyšící. 

Vstup zdarma.

23. 9.  16:30

Záchrana významných památek Karlovarského kraje 

- Zámek CHYŠE

Přednáší Ing. Vladimír Lažanský pro veřejnost i neslyšící.

Vstupné 40 Kč. 

Odd. pro handicapované:

17. 9.  17:00

„NAPŮL PRACHEM ZAPADANÍ“ 

Přednáška z cyklu k MÁCHOVSKÉMU ROKU. Předsta-

vení života a díla českých romantických básníků. 

Vstup zdarma.

Studijní odd. Lidická:

22. 9. 18:00

„A jinak vám nic nechybí?“ 

Hlasité čtení z knihy Terryho Pratchetta ČAROPRÁV-

NOST.

Vzdělávací středisko Dvory:

13., 27. 9 10:00 a 15:00

„Kurz orientace na webu KKKV“ 

Výstavy

Kavárna, hala Dvory:

1. 9. – 29. 9.

NADĚJE 

Kresby regionální výtvarnice Lenky Hořínkové. 

Vernisáž 1. 9. v 17:00 hod.

A-klub Dvory:

1. 9. – 30. 9.   

MŮJ KOUZELNÝ SVĚT FANTASY A MANGA

Výstava obrazů Petra Weise. Vernisáž 1. 9. v 17:00 

hod.

Studijní odd. Lidická

15. 9. - 30. 9.   

Moje cesta do Santiaga de Compostela… a ještě 

kousek dál    

Výstava fotografi í Jany Burianové. 

Vernisáž s povídám 15. 9. v 17:00 hod.

Půjčovna Dvory:

3. 5. – 30. 11.   

Výstava vzácných a pozoruhodných vydání díla K. H. 

Máchy

Herní klub

A-klub Dvory:

2. 9., 16., 23., 30. 9. 15:00 

Herní klub – chytrá zábava pro každého od 15 let. 

Pro děti

Dětské odd. Dvory

17. 9.  15:00

SETKÁNÍ U ALADINA

Odpoledne plné vědomostních a pohybových soutěží 

na motivy knížek F. Hrubína.

15., 22., 29. 9. 15:00

STŘEDA S POHÁDKOU

Program pro děti na podporu čtenářství klasické české 

pohádky

10., 17., 24. 9. 15:00

PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY

Soutěže s pohádkovou tématikou.

Pro seniory

Studijní oddělení Lidická:

16., 23., 30. 9. 10:00

Literární klub pro seniory 

Kurz ARTETERAPIE pro seniory.

Počet míst kurzu je omezen, je třeba se přihlásit do-

předu.

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

Varšavská 2, Karlovy Vary, 

prostory sekr. KDU-ČSL.

Otevřeno každou středu od 14:00 do 18:00 hod.

Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská 

akademie Karlovy Vary.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, Karlovy Vary

tel.: 353 226 252-3, www.kvmuz.cz

Stálá expozice: 

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda 

Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dne-

šek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. 

Vstupné stálá expozice/výstava: 

dospělí 30/20 Kč, děti 15/10 Kč.

Do 26. 9. Příběh Grandhotelu Pupp 

Výstava v hlavních rysech mapuje postupné a mnohdy 

složité budování hotelu od baroka až po  dnešek. K vi-

dění je 150 fotografi í dokumentujících stavební vývoj a 

proměny. 

8. 9.  17:00

Doprovodná přednáška: Příběh Grandhotelu Pupp

Přednáší Stanislav Burachovič, autor stejnojmenné vý-

stavy. 

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY 

Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy 

(mlhoviny, galaxie, hvězdokupy) nastávají začátkem mě-

síce, naopak nejhorší můžeme očekávat kolem měsíčního 

úplňku 21. – 26. 9., při kterém Měsíc svým svitem tyto 

slabé objekty přesvítí. Po celou noc bude viditelná plane-

ta Jupiter a Uran. Nepozorovatelné budou planety Venuše, 

Mars a Saturn. Ve druhé polovině měsíce na ranní obloze 

na východě bude viditelná planeta Merkur. 

Každý, pátek a sobotu v 19:30 hodin kromě 24. a 25. 9. 

Žárovkou na Měsíc 

Večerní pozorování pro rodiče a malé děti s úvodní po-

hádkou o nezbedné žárovce Žofce a jejím vysvobození z 

měsíčního zajetí. Doporučený minimální věk 5 let. 

Každý pátek a sobotu ve 21:00 hodin kromě 24. a 25. 9. 

Na křídlech Labutě a Orla 

Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem 

o souhvězdích letní oblohy. Doporučený minimální věk 10 

let. 

Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li sil-

ný vítr. Jen tehdy probíhá pozorování oblohy. Vstup do ob-

jektu hvězdárny provozovatelem umožněn vždy 30 minut 

před uvedeným začátkem programu. Návštěvníci si tak 

mohou prohlédnout stálou expozici hvězdárny. Informace 

o aktuálním stavu oblohy lze získat také na tel. čísle777 

95 34 21-3. 

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin 

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE 

Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední 

prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce či 

planet viditelných na odpolední obloze. Na místě si lze 

vybrat z široké nabídky našich vlastních odborných as-

tronomických pořadů či astronomických pohádek, koupit 

astronomické publikace, pohlednice a suvenýry, Turistic-

kou známku číslo 1531 a také stylové kapesní Sluneční 

hodiny. 

16.10. SVĚT MALÉ ASTRONOMIE 

18:30 Žárovkou na Měsíc 

Hvězdárna uvádí 1. díl z cyklu živě přednášených pořadů 

pro děti Svět malé astronomie: Vypravěči v roli učitele se 

na promítací plátno připlete animovaná žárovka Žofka. 

Začne mu tropit drobné vylomeniny. Natolik se rozdová-

dí, že nasedne na raketu a odletí na Měsíc. Nedoletí však 

daleko. Ztroskotá v kráteru Tycho. Jediný, kdo jí může 

pomoci, je pan učitel. Při záchranné výpravě se děti spo-

lečně s prvními kosmonauty podívají na Měsíc. 

PÁ 24. až SO 25.9. NOC VĚDCŮ NA HVĚZDÁRNĚ 

18:00 - 8:00 OTEVŘENO NON- STOP 

18:00 Přednáška - Exoplanety a jejich objevy amatérský-

mi i profesionálními metodami 

19:00 Premiéra dvou interaktivních exponátů pro veřej-

nost 

SLUNEČNÍ SOUSTAVOU NA KOSMICKÉ VÁZE 

POJĎME SE PROJÍT KE HVĚZDÁM 

SO 25. až NE 26. 9. OTEVŘENO NON- STOP 

14:59 - 15:37:00¨ ANEB 24 HODIN 38 MINUT NA HVĚZ-

DÁRNĚ 

17:00 Premiéra dvou interaktivních exponátů pro veřej-

nost 

SLUNEČNÍ SOUSTAVOU NA KOSMICKÉ VÁZE 

POJĎME SE PROJÍT KE HVĚZDÁM 

NON-STOP internetová pozorování 

ASTRO-WEBCAST.EU 

On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek 

nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů 

dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem 

ojedinělém webu.

RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 

se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechni-

ky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vy-

sílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 

účastní národních i mezinárodních radioamatérských 

závodů a soutěží.

Každé  po  16.00   Kroužek elektrotechniky – 

pro pokročilé

Každé  út  16.00  Klub pro dospělé

Každou  st 16.00 Kroužek elektrotechniky

Každý  čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, 360 20 K. Vary, 

Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz

7. 9. 15:00 a 16:00

Zápis na plavání kojenců, batolat a dětí ve věku 2 mě-

síce až 4 roky v prostoru před bazénem v Alžbětiných 

lázních 

Mateřské centrum je přestěhováno do ulice Kollárova 17. 

Zatím stále rekonstruujeme. 

Další aktuální informace o zahájení kurzů v nových pro-

storách budou zveřejněny na webových stránkách www.

materske-centrum.cz.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary 

Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 221 854, 722 788 014; www.cck-kv.blog.cz 

Výuka a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny 

věkové kategorie
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ukázky z výuky a rozpis kurzů na rok 2010/11 na www.wattsenglish.com

Wattsenglish Ltd. K. Vary, Ondříčkova 34, Karlovy Vary, 360 01, gsm: 773 122 000, k.vary@wattsenglish.com

kurzy pro děti od 2 do 15 let 

lektoři jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí

zábavná a efektivní metoda Wattsenglish® (akreditováno MŠMT ČR)

DĚTI SE ANGLIČTINU NEUČÍ, ALE OSVOJUJÍ SI JI PŘIROZENOU FORMOU,  

PODOBNĚ JAKO MATEŘŠTINU, DÍKY RODILÉMU MLUVČÍMU

kurzy přímo v MŠ a ZŠ nebo v jazykovém centru v K. Varech, Ostrově a Sokolově

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA (1x týdně 4 hod.) 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA (1x týdně 2,5 hod.)

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím
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CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 

– pokud není uvedeno jinak

3. 9. Michal Gera Band

Top jazzový trumpetista se svou vynikající kapelou. 

10. 9. Martina Fišerová Quartet 

Osobitá zpěvačka; stylová rozmanitost a interpretace 

jazzových standardů v zajímavých instrumentálních  

úpravách.

17. 9. AghaRTA Gang feat. Štěpán Markovič 

Nejuznávanější saxofonista jazzové scény s pulzující 

kapelou Agharta Gang, repertoár s prvky latin music, 

funku, jazzu. 

Vstupné: 100 Kč.

24. 9. Tereza Rajnincová Group

Talentovaná zpěvačka, pohodově laděný repertoár, 

doprovodná formace jedinečného baskytaristy Filipa  

Spáleného. 

Vstupné: 100 Kč.

Živá hudba:

• Maracas band – pondělí

• Gipsy Hery Band – středa 

• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení

Magic show, orientální tance či indické tance

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC

Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

19. 9. 19.00  

NEW STANDARDS

Koncert plný slavných hitů největších osobností světové 

populární a rockové hudby (Janis Joplin, John Lennon, 

Jimmi Hendrix, Kurt Cobain, Freddie Mercury a Michael 

Jackson). To vše v aranžmá Milana Krajíce a v provede-

ní jazzové kapely M. K. COLECTIVE. 

Vstupné dobrovolné. 

Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. 

DVEŘE DOKOŘÁN

U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnočasové 

aktivity, podpora samostatného bydlení.

Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30 

Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně vý-
tvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00–12.30 

Pracovně výtvarná terapie v DDM
 15.00–16.30

Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30

Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
 14.00–16.00

Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30

Pracovně výtvarná terapie, DDM, turistika, sport. hry ap.
Pátek 10.00–12.30

Společenské akce, pracovně výtvarná terapie, DDM

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO, 

Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

STÁLÁ NABÍDKA 

- poradna Energy – diagnostika

- výuka masérských kurzů (rekvalifi kační MZČR, 

MŠMT, odborné masáže thajské, anticelulitidní, hor-

kými kameny, čokoládové, ajurvédské masáže, aj.)

- zpracování individuálního programu HUBNUTÍ FORM-

BODY na základě bio-impedanční analýzy In body 

Otevíráme školu TRADIČNÍ ČÍNSKÉ KOSMOLOGIE – 

FENG –SHUI - přednáší Eva JOACHIMOVÁ

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 775 947 793  

 

14., 21. 9. 14,00

PORADNY V KE:

- poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů 

– M. Hrnková 

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE 

Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodi-

ně v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací,

Doubí – konečná stanice autobusu č 6.

Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kriti-
ka fotografií, příprava výstav a soutěží.

PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání K. V., o.p.s.

Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

15. 9.  9:30-12:45

Výroba drobných dárků pomocí snadného barvení texti-

lu. Učebna T.G.Masaryka 541/3.

Kurzy:

Sociální pracovník - cílem kurzu je poskytnout účast-

níkům v rámci jednoho uceleného programu doplnění 

znalostí a získání a procvičení dovedností potřebných pro 

výkon povolání sociálního pracovníka. 

Přihlášky do konce září 2010.

Profesionální chůva – výchova dítěte 0-18 let. 

Zájemci se mohou hlásit do konce října 2010.

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH 

OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary

Tel.: 353 565 065, 728 617 629

8. 9. 14:00

Lázeňští hosté v historii Karlových Varů

Přednáší Mgr. Eva Hanyková v kavárně Vojenské lázeň-

ské léčebny na Mlýnském nábřeží 7.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

Kostelní 1, Karlovy Vary.

kontaktní osoba: Barbora Volfová

kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

24. 9.  19:00 

VÍRA - ÚZKOST - EXISTENCE - 

Osobnost a myšlení Sørena Kierkegaarda

Přednáška fi losofa Václava Umlaufa v prostorách fary 

v Železniční ulici v Rybářích naproti katolickému   

kostelu. Vstupné dobrovolné.

ARMÁDA SPÁSY ČR

Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary 

Jugoslávská 16, Tel.: 353 225 861

 www.armadaspasy.cz

3. 9. 18.00

Společné modlitby za Karlovy Vary 

7. 9. 13.00

Burza oděvů a obuvi 

20. - 24. 9.

Prima týden pro seniory

PRODEJ ŠTÍPANÉHO 
A ŠPALKOVANÉHO DŘEVA

*prostorový metr sypaný (dřevo nasypané do krychle 1m * 1m * 1m)

Kontakt: 608 465 382

Štípané:
Smrk . . . 790 Kč/prms*
Bříza . . . 890 Kč/prms*
Buk   . . . 990 Kč/prms*

Špalky:
Smrk . . . 640 Kč/prms*
Bříza . . . 740 Kč/prms*

Už žádná dřina v lese, starosti s dopravou a nepořádek 
na Vašich zahradách. Dřevo prodáváme v délce 33 cm 
a 50 cm (po dohodě i 25 cm), štípané o hraně cca 16 cm.

Platba před složením.

DOPRAVA ZDARMA - Karlovy Vary a okolí
Mimo Karlovy Vary - doprava levně (dohodou) S
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Naše rozhovoryNaše rozhovory

KRL: Prázdniny skončily nejen školákům, 
ale také hercům a divadelním souborům. 

Jeviště Karlovarského městského divadla 
opět ožije činohrami, komediemi, pohádkami 
a operami. Na co se mohou diváci v Karlovar-
ském městském divadle těšit? Nejprve jak bys-
te zhodnotila první část letošní sezóny? 
Neumannová: Dovoluji si tvrdit, že byla vel-
mi úspěšná a dokonce předčila naše očekává-
ní. I přes dopady hospodářské krize v tomto 
regionu se nám podařilo udržet návštěvnost 
na úrovni předchozích let. Výrazně jsme totiž 
snížili vstupné, v některých případech až o 
polovinu, a umožnili tak návštěvu i sociálně 
slabším lidem. Navíc jsme divákům nabídli 
řadu velmi atraktivních inscenací, které u 
nás měly karlovarskou premiéru a dočkaly 
se několika repríz, ať už to byl slavný muzi-
kál Chicago v nastudování Divadla J. K. Tyla 
v Plzni, Hamlet v provedení Dejvického diva-
dla nebo Tančírna Divadla Radka Brzoboha-
tého, kterou uvedeme teď v září. Totéž platí i 
o úspěšných koncertech všech žánrů.
KRL: Jak se osvědčila forma obecně prospěš-
né společnosti? 
Neumannová: Jsem přesvědčena, že to bylo 
velmi šťastné rozhodnutí a že po bouřlivých 
letech nastal konečně klid. Připomínám, že 
naše obecně prospěšná společnost byla za-
ložená v prosinci roku 2008, a letos jsme její 
činnost poprvé bilancovali ve výroční zprávě, 

která byla velmi dobře přijata. Považujeme 
všichni za zázrak, že nyní divadlo funguje 
optimálně a klade podstatně nižší nároky na 
dotace než v předchozích letech. Navíc jsme 
převzali i kino Čas, které je vybavené nejmo-
dernější digitální a 3D technologií , a rovněž 
funguje úspěšně, bez jakékoliv dotace.
KRL: Stále se však ozývá kritika kvůli zrušení 
stálého souboru.
Neumannová: To není otázka na mne, ale 
na zastupitele, nicméně dovolím si říci svůj 
názor. Otázku „rozpuštění“ tzv. stálého sou-
boru si netroufám objektivně zhodnotit, vím 
však, že zdejší publikum podstatně více a ra-
ději vyhledává renomované scény a umělce, 
stejně jako populární tváře. Myslím, že nově 
vybudovaná scéna Husovka nabízí dostateč-
né zázemí pro činnost menšího divadelního 
souboru s alternativní nabídkou a jistě je 
možná spolupráce i s naší obecně prospěš-

nou společností. Stále zde přece působí ně-
kolik talentovaných lidí a zajímavých soubo-
rů jako například Divadlo Dagmar a jde o to, 
aby měli dobré podmínky pro činnost formou 
vyšších grantů a dotací. 
KRL: Na co se můžeme v divadle těšit ve druhé 
polovině sezóny?
Neumannová: Na opravdové divadelní la-
hůdky. Na říjen jsme připravili 1. ročník di-
vadelního festivalu, který jsme nazvali BEST 
FEST. Půjde o přehlídku toho nejlepšího, co 
české divadelní scény nabízejí. Diváci se mo-
hou těšit na mimořádné umělecké zážitky i 
mimořádné herecké výkony v inscenacích, 
které jsou označovány za události roku a zís-
kaly nadšení kritiků i publika. Odstartujeme 
v poněkud lehčím tónu, který obstarají dia-
logy Karla Rodena a Jany Krausové v duelu 
O lásce, následuje oneman show Caveman 
neboli obrana pračlověka, která se stala 
celosvětovou senzací a jevištní verze fi lmu 
Musíme si pomáhat v režii Jana Hřebejka. 
Skutečně výjimečnou podívanou slibuje Di-
vadlo Husa na provázku s dalším originálním 
počinem režiséra Vladimíra Morávka Kníže 
Myškin je idiot. Vyvrcholením festivalu se 
stane skvělá inscenace pražského Divadla 
Komedie „Goebbels/ Baarová“, která sbírá 
nejvyšší divadelní pocty a ceny, a úspěšné 
představení Karlovarského Divadla Dagmar 
„Sestra“ v režii Hany Frankové.

Ukážeme to nejlepší z českých divadel

Začneme jako vždy Dvořákovým podzimem

KRL: Do nové sezony vykračuje také Kar-
lovarský symfonický orchestr. I přes 

řadu nepříjemností, které hudebním tělesem 
v posledních měsících otřásly, nová sezona je 
plná koncertů a posluchači se mají na co těšit. 
Máte již připravenou dramaturgii na sezonu 
2010/2011? 
Vikor: Celý management našeho orchestru se 
může pochlubit, že dramaturgie pro uvedené 
období je již připravena. Hned v září začíná 

52. ročník Dvořákova karlovarského podzi-
mu, během něhož se posluchačům představí 
řada osobností a mezi nimi i prof. Radomil 
Eliška, který působil v KSO dvacet let na pos-
tu šéfdirigenta, a také Vladimír Válek, který 
řadu let působí jako šéfdirigent Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Chystáme také 
společné koncerty s Karlovarským pěveckým 
sborem a s mladými interprety ze Základní 
umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlo-
vých Varech. V rámci oslav dvoustého výročí 
založení Pražské konzervatoře se nám poda-
řilo navázat spolupráci s tímto velice význam-
ným hudebním institutem. 
KRL: V čele orchestru se představí nový šéfdi-
rigent, ale také druhý dirigent a čestný šéfdiri-
gent. Můžete našim čtenářům prozradit, kdo 
tyto posty obsadí?
Vikor: V letošní koncertní sezóně povede Kar-
lovarský symfonický orchestr Mgr. Jiří Štrunc. 
Jedná se o velice zkušeného a erudovaného 
dirigenta, který pochází z Karlových Varů, a 
má zde rodinné zázemí. Tudíž naší organiza-
ci, která je v současné době v nelehké fi nanční 

situaci, odpadá např. povinnost mu zajišťo-
vat ubytování. Pan Štrunc se sám těší nejen 
na karlovarské symfoniky, ale především na 
karlovarské publikum. Obsadili jsme také tzv. 
druhého dirigenta, kterým se pro nastávají-
cí sezónu stává Mgr. Alexander Apolín. Post 
čestného šéfdirigenta s určitým počtem kon-
certů mile rád přijal Prof. Jiří Stárek a funkci 
tzv. čestného hostujícího dirigenta zaujme 
Mgr. Miloš Formáček. 
KRL: Chystá se orchestr na nějaký koncert 
do zahraničí, už máte něco domluveného?
Vikor: Člověk znalý věci ví, že zajistit zahra-
niční turné není tak jednoduché. Příprava a 
jednání s agenturami, které je obstarávají, 
trvá minimálně rok i dva. V této souvislosti 
bych rád dodal, že se celému managementu 
povedlo vyjednat asi týdenní koncertní turné 
v Německu v příštím roce. Pevně věřím, že 
přichystaná koncertní sezóna přinese mno-
ho uměleckých zážitků, které jsme pro naše 
posluchače, milé abonenty a lázeňské hosty, 
společně připravili.

(Za KRL : Michaela Kousalová)

říká ředitelka Karlovarského městského divadla Dana Neumannová

říká ředitel Karlovarského symfonického orchestru Zdeněk Vikor
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K ZÁCHRANĚ PORCELÁNU PŘISPĚLO 
MĚSTO KARLOVY VARY

Naše město založilo v lednu 2009 fond 
podpory zaměstnanců porcelánek. 

Bylo to ve chvíli, kdy Karlovarský porcelán 
dlužil na mzdách a odvodech 31 milionů 
korun. Uvolnili jsme osm milionů korun na 
vyplacení podpory lidem, kterým fi rma dlu-
žila dva měsíce výplatu. Pomohli jsme asi 
520 zaměstnancům. Šlo nám o to, zachovat 
v porcelánkách výrobu, aby noví majitelé 
nepřebírali zavřené a zkrachovalé provozy. 
To se povedlo. Musím poděkovat současným 
akcionářům, že výrobu obnovili a tradiční 
značku Thun dokázali zachovat.“

Werner Hauptmann, primátor města

NÁZEV A LOGO THUN VZNIKLO 
V KLÁŠTERCI ROKU 1794

Ačkoliv porcelánku Thun založil (po Horním 
Slavkově jako druhou nejstarší v Čechách) 
penzionovaný lesmistr z Alsaska Jan Mikoláš 
Weber, rozmachu dosáhla až pod vedením 
hraběte Josefa Jana Thuna a jeho syna Josefa 
Matyáše Thuna. Manufakturu proslavil ze-
jména Thunský zlatobílý jídelní servis o 158 
kusech, který je od roku 1822 označován lo-
gem Thun 1794 (na snímku). V majetku rodu 
Thunů byla porcelánka 151 let až do znárod-
nění v roce 1945. Název Thun zůstal v názvu 
i později: od 1. 1. 1946 v n. p. První česká 
továrna na porcelán, od roku 1951 Thunská 
továrna na porcelán a do roku 2009 v a. s.Ka-
rlovarský porcelán Thun, který měl deset 
závodů s 2 220 zaměstnanci. Od roku 1993 
označuje Karlovarský porcelán všechny své 
výrobky značkou Thun.

PORCELÁNOVOU VELMOCÍ 
JSME BYLI 170 LET

Zlatou éru zažil obor roku 1928, kdy bylo 
v Čechách vyrobeno 35 tisíc tun porcelánu. 
Vlajkovou lodí byl Thun. Mezi lety 1946 až 
1980 vyrábělo u nás porcelán osm tisíc za-
městnanců. Od 2. 11. 1995, kdy si Karlo-
varský porcelán zapsal Thun jako ochran-
nou známku, pracovalo v a. s. jen 2 528 
zaměstnanců a roční produkce 14 závodů 
byla 21 600 tun porcelánu. Krize odbytu na-
stala rokem 2002 a jejím důsledkem bylo v 
roce 2008 insolvenční řízení. Záchranu při-
nesl až vstup a. s. Thun 1794, vzniklé nově 
v květnu 2009. Obnovila výrobu v Nové 
Roli, Klášterci, Concordii a Thun Studiu Le-
sov. Vrátila do výroby 700 zaměstnanců a je 
v současnosti největším českým výrobcem 
porcelánu. 

(fi k)

Tradice porcelánu Thun trvá už 216 let

Porcelán zůstává nejznámějším karlovarským výrobkem. 
 „Moc nechybělo a pojem karlovarský porcelán zmizel 
z povědomí i trhu. Stejně jako kraslická krajka, trolejbusy 
z Ostrova nebo karlovarský dietní rohlík. Porcelán i značka 
Thun ale přežily existenční krizi odbytu, zastavení výroby 
i propouštění zaměstnanců. A není důležité, že na rozdíl 
od trolejbusů a karlovarského pivovaru, tuhle tradiční 
výrobu nám zachránili Plzeňáci.

Květoslav Kroča, historik, kronikář města

„

Porcelánové slavnosti jsou každoročně svát-
kem obdivovatelů porcelánu

„Letos jsme uvedli na trh novou kolekci „Modré 
třešně“. Je to porcelán s vtavným dekorem, kte-
rý lze používat v mikrovlnkách i myčkách. Tuto 
kolekci představíme na Porcelánových slavnos-
tech,“ slíbila vedoucí tuzemského prodeje a. s. 
Thun 1794 Alena Kratinová (na snímku).

S porcelánem Thun stolují králové i fi lmové 
hvězdy. Čajový servis Thun má Gina Lollobri-
gida, Mia Farrow vlastní mocca servis Kafka 
z roku 1995.



Součástí slavností budou tradičně porcelánové 
trhy, kde si mohou návštěvníci za výhodné ceny 
koupit výrobky všech závodů společnosti Thun 
1794, dále Český porcelán Dubí, Epiag Lofida 
– závod Chodov a jako host bude vystavovat 
a prodávat sklárna Moser.

PŘED GRANDHOTELEM PUPP 3. 9.–5. 9. 2010
PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI

3. 9. 1200 - 1800

4. 9. 900 - 1700

5. 9. 900 - 1700

SC-301155/1
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PamátkyPamátky

Památky města otevřou své brány
TRADIČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK MĚSTA KARLOVY VARY 

SE USKUTEČNÍ 11. A 12. ZÁŘÍ. 

Vzpomínkový akt 
na T. G. Masaryka

Město Karlovy Vary zve ve spolupráci s 
Klubem TGM občany na vzpomínkovou 

akci u příležitosti 73 let od úmrtí prvního 
prezidenta samostatného československého 
státu Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní akt 
k uctění jeho památky se uskuteční 15. září 
od 15 hodin u sochy T. G. Masaryka na karlo-
varské pěší zóně.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij STORČÁK

Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

Bezručova 10 —1098, 360 01 Karovy Vary
Tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
1.  AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ 

A PSYCHOTICKÉ STAVY.

2. NARKOMANIE, ALKOHOLISMUS.

3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU.

4.  CHRONICKÉ RESISTENTNÍ 

NEVYSVĚTLITELNÉ PORUCHY SPEKTRA.
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Řidičská a profesní oprávnění všech skupin

Autobusová a nákladní doprava

sídlo firmy:

pobočky:

tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary

Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim

+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč

 C – 11 900,- Kč

 D – 12 900,- Kč
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Sanatorium St. Marttel 
(bývalý hotel Slavie)

Lidická 12
Karlovy Vary - Horní Drahovice
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KOSMETICKÉ 
STUDIO Věra Sedláčková

Těšíme se na Vaši návštěvu
Najdete nás na adrese: STARÁ KYSIBELSKÁ 585/23, 

(objekt bývalé autoškoly)
Naproti zastávce autobusu MHD  č. 6 – Blahoslavova.

www.studiovera.unas.cz
Objednávky na tel.: 775 178 973

Nechte se unést kouzlem a exotikou Dálného 
východu a poetickou vůní moře slunné Francie.

Nabízíme přírodní kosmetiku od fi rem Charmzone, 
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.
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VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV–Stará Role
Tel.: 608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

COLARIUM + SOLARIUM
VIBRAČNÍ  PLOŠINA

Revoluční cvičení!
Maximum výsledků  
za minimum času

www.solariumrole.cz

VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV–Stará Role
Tel.: 608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

COLARIUM + SOLARIUM
VIBRAČNÍ  PLOŠINA

Revoluční cvičení!
Maximum výsledků  
za minimum času

www.solariumrole.cz
SC-301149/1

SC-301150/1

Sobota 11. 9. 10:00 – 12:00
Lesní pobožnost, Kniha, Altán Rusalka
Lesní procházka s přednáškou o historii 
zátiší Lesní pobožnost, památníku Kniha 
a Altánu Rusalka. Sraz u Lesní pobožnosti 
(trasa značená od Křižíkovy ulice). Autobus 
do Křižíkovy ulice s označením „Den pamá-
tek“ odjezd od Tržnice v 9:15 a 10:15 (zpět 
z Křižíkovy ulice na Tržnici v 12:00 a 13:00). 
Odborný výklad: Pavel Reiser, Doprovodný 
program: dechový orchestr PANORAMA 
BAND

14:00 – 16:00 
Farní kostel „Nanebevstoupení Páně“ a kos-
telní věž ve Staré Roli 
Prohlídka kostela ve Staré Roli, postavené-
ho z vůle a fi nančních prostředků farníků 
v letech 1907 – 1909 podle projektu stavitele 
Aloise Sicherta z Rybář. Autobus č.3 odjezd 
od Tržnice v 13:15 a 14:15 (zpět ze Staré Role 
na Tržnici v 15:40 a 16:40).Odborný výklad: 
farář kostela Vladimír Müller Doprovodný 
program: VARHANNÍ KONCERT (Vita 
Karliczekova) doprovázený hrou na HOUS-
LE (Michaela Rezková) a VIOLONCELLO 
(Jan Rezek)

Neděle 12. 9. 10:00 – 12:00
Tvrziště v Dalovicích, Körnerův dub, Starý 
zámek a Nový zámek
Tvrziště v Dalovicích je archeologickou pa-
mátkou z 13.–16. století, kde poslední (re-
vizní) archeologický výzkum byl prováděn 
v roce 2001. Sraz u Tvrziště v Dalovicích. Au-
tobus č. 17 odjezd od Tržnice v 9:30 a 10:30 
(zpět z Dalovic na Tržnici v 11:05 a 12:05). 
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák. Doprovod-
ný program: JAZZ COMBO

14:00 – 16:00 
Chrám sv. Máří Magdaleny v Karlových Va-
rech, podzemní krypta chrámu
Prohlídka nejvýznamnější karlovarské ba-
rokní stavby, děkanského chrámu, postavené 
podle projektu slavného architekta Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera.Odborný výklad: dě-
kan chrámu Miroslav Chlupsa. Doprovodný 
program: smyčcový orchestr DIVERTI-
MENTO - Karlovarský symfonický orchestr

SC-300848/3
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Historie městaHistorie města

Během našeho putování za sochařskými 
skvosty zůstaneme v  zářijovém pokra-

čování v centru města, a to přímo v ulici Dr. 
Davida Bechera. Na domě s číslem popisným 
23 je umístěna socha ženy, jejíž osud je málo-
komu znám.
Postava ženy se zlatými vlasy se nad budovou 
České pojišťovny doslova vznáší. Původně 
tam ale vůbec být neměla. Architekt Michal 
Karas si v pražském ateliéru sochaře Olbra-
ma Zoubka nejprve vybral jiné dílo, ženu 
v černé tunice s rozevlátými zlatými vlasy a 
s rozmáchlejšími gesty. Nakonec ale do Kar-
lových Varů putovala socha ženy se sepnu-
tými zlatými vlasy a rukama u těla, kterou 
sochař pojmenoval Druhý břeh. Poněkud 
zvláštní pojmenování souvisí s životní udá-
lostí samotného sochaře. „Socha vznikla jako 
příprava na sympozium v Litoměřicích Pocta 
Octaviu Broggiovi, Barok a dnešek. Umístil 
jsem tři Evy a tři Olbramy na emporu v kos-
tele Zvěstování Panny Marie proti sobě a dílo 

jsem nazval Evo, Evo, Evo a Olbrame, Olbra-
me, Olbrame, jako volání z břehu živých na 
břeh mrtvých a naopak. Odtud ten pracovní 
název „Druhý břeh“. Ani nevím, jestli tam ty 
sochy ještě jsou. Zdálo se mi, že jsem s danou 
architekturou souzněl,“ vysvětluje Olbram 
Zoubek, který sochu pojmenoval po své ženě, 
která zemřela v roce 1980.
Téměř dva a půl metru vysoká fi gura mladé, 
štíhlé ženy je vytvořena z osinkocementu. 
Jemnost jí dodává kanelovaný archaický oděv 
a pozornost na sebe upoutá září zlatých vlasů. 
Dojem nadlehčení vyvolává postoj na špič-
kách a lehké vychýlení postavy z osy. Jejím 
osazením na vysunutou konzolu vznikly však 
i jiné estetické momenty, především architek-
tonický rámec oken, jenž vytváří specifi cký 
výklenek a komorní prostor pro její žensky 
křehkou existenci. Socha byla na budovu in-
stalována v dubnu roku 1994.

(S využitím materiálů Boženy Vachudové zpracovala 
Michaela Kousalová)

Originální karlovarské sochy 
 RUBRIKA KRL ▼

Rekordní rozpočet města přesáhl dvě mi-
liardy korun. Celosvětová fi nanční krize 

poznamenala návštěvnost lázní a zasáhla za-
městnance krachujícího Karlovarského por-
celánu, město jim pomohlo příspěvkem ze 
zvláštního fondu. Rekonstrukce Sokolovské 
ulice dala novou tvář Rybářům. Veřejnosti 
se otevřela dokončená KV Arena. Zaháje-
na byla rekonstrukce Staré Louky, Tržiště 
a Lázeňské ulice. Svah na Vyhlídce zpevnila 
nová gabionová zeď. Investor Lordship a. s. 
představil projekt na vznik nové části měs-
ta kolem Dolního nádraží a depa. „Trojdo-
hoda“ mezi městem, manžely Ouřadovými 
a společností Eltodo Národní dům konečně 
ukončila letité soudní spory. 
HC Energie se poprvé v historii karlovarské-
ho hokeje stala mistrem extraligy! Hokejisté 
a fanoušci se rozloučili s „plechárnou“ a pře-
stěhovali se do KV Areny. Ta dále hostila 
celou řadu kulturních a sportovních akcí, 
například operu Aida, koncert Karla Gotta 
a Evy Urbanové, dechovku i kickbox, brusle-
ní pro veřejnost i Silvestr. Arenu otevřel For 
Arch, zapojila se i do festivalu, večer na téma 

Karlovy Vary ve fi lmu vystřídala velkoplošná 
projekce fi lmu Tobruk. Hvězdami 44. Mezi-
národního fi lmového festivalu byli mj. John 
Malkovich, Antonio Banderas a Miloš For-
man. Zastupitelé města přispěli zaplaveným 
obcím, po 200 tisících z rozpočtu dostaly 
jihočeské Strůňkovice nad Blanicí a jiho-
moravská Blatnička, zastupitelé mezi sebou 
vybrali dalších 207 tisíc korun záchranářům 
z jihočeského Husince a nejtragičtěji posti-
žené obci Jeseníku nad Odrou. 
Ve věku 86 let zemřel poslední z nenápad-
ných hrdinů května 1945 ve městě, pan Ja-
romír Kytýř. Ve svých 69 letech zemřel také 
„básník, disident a slušný člověk“ a polisto-
padový poslanec Jindřich Konečný, Karlo-
varáci si jej připomněli 17. listopadu, dvacet 
let od konce totality. Město přijalo vyhlášku 
regulující výherní hrací přístroje. Konaly 
se volby do Evropského parlamentu, nao-
pak se nakonec nekonaly předčasné české 
parlamentní volby. Senioři, děti a rodiče 
s kočárkem dostali možnost cestovat auto-
busy MHD za roční „nulové“ jízdné 200 Kč. 
Jednotlivé jízdné stálo 16 Kč, přestupní 20, 

běžné měsíční zůstalo na 330 Kč. Na podnět 
dobrovolníků město vyhlásilo první ročník 
kampaně a fotosoutěže Chceme čisté město. 
Začala tradice primátorských dnů, ten prv-
ní navštívilo přes třicet občanů města. Byly 
zavedeny datové schránky jako prostředek 
moderní elektronické komunikace mezi in-
stitucemi veřejné správy i občany. Adventní 
slavnosti a vánoční trhy se konaly ve Smeta-
nových sadech. 

(S využitím archivních Karlovarských 
radničních listů sestavil Jan Kopál)

XXI. století v Karlových Varech: rok 2009

inzerce
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Hned ve dvou l ok a -
litách města se zákazy vjezdu 

a parkování staly pastí na nepozorné 
řidiče. Prvním místem je Varšavská 
ulice a okolí Tržnice, kde se vyměňu-
je potrubí. Druhým staveniště pavi-
lonu akutní medicíny v nemocnici. 
V obou místech si zákazu vjezdu 
a parkování mnozí motoristé nevší-
mají. Ve Varšavské ulici se přesunuly 
zastávky autobusů a ulice je pro běž-
ná vozidla uzavřená, uzavírka platí 
od 17. července do 30. září. Doprav-
ní podnik požádal městskou policii, 
aby se na dodržování zákazu vjezdu 
zaměřila. Druhým místem je areál 
nemocnice, kde stavba nového pa-

vilonu zmrazila parkování. Návštěvníci a zejména řidiči, vezoucí akutní případy, nevědí, kde 
zaparkovat. „Každé oddělení nemocnice dostalo parkovací kartu, kterou by neměli používat 
zaměstnanci z Karlových Varů, ale ti, co dojíždějí například na noční službu. Řešíme situaci 
s magistrátem. Získali jsme 60 placených míst u hotelu Marttel a hledáme další místa v okolí,“ 
řekla mluvčí nemocnice Zdena Marková. 

Důležitou roli při výkonu služby městských strážníků 
v našem městě hrají psovodi a jejich vycvičení čtyřnozí 
pomocníci.

Na řidiče číhají ve městě pasti Strážníci kontrolovali 
ubytovny

Devět lidí muselo při noční kontrole stráž-
níků opustit ubytovnu v Úvalské ulici. Po-

bývali v ní totiž v rozporu s ubytovacím řádem 
po desáté hodině večer, kdy končí doba povo-
lených návštěv. Kontroly se zúčastnili i pra-
covníci odboru majetku města, kteří ověřovali 
uživatele bytů. „Na této ubytovně zazname-
náváme opakovaně stížnosti na bezdomovce. 
Přespávají v objektu a obtěžují lidi, kteří jsou 
tam řádně ubytováni. Namátkové kontroly 
jsme tu prováděli už několikrát,“ řekl k akci ve-
litel městské policie Marcel Vlasák. Tentokrát 
ale tuláci a bezdomovci v ubytovně nebyli. 

Představujeme
strážníky města

Dnes začínáme s miniseriálem, němž vám 
postupně představíme většinu strážníků 

Městské policie v Karlových Varech. Chceme 
tím přispět k větší informovanosti občanů 
a přehledu o tom, který strážník má jejich 
okrsek a ulici ve svém revíru.

Jméno: Michal JEŽEK - č. 213474
Okrsek: Bohatice, Sedlec, Růžový Vrch, Ros-
nice a Čankov
Zařazení: Cyklohlídka
Kontakt: m.jezek@mpkv.cz
Michal je domácí kutil a pochopitelně vášnivý 
cyklista

Stížnosti lázeňských hostů a obyvatel 
na velký hluk a nadměrnou dopravu 

ve vnitřním lázeňském území urychlily roz-
hodnutí magistrátu vrátit do této části klid 
a omezit dopravu. Prvními kroky ke změně 
nevyhovující stavu bude rušení otevřených 
stání, vybudování parkovacích domů, ome-
zení vjezdu aut a zavedení mýtného. Poslední 
analýza jednoznačně ukázala nadměrnou do-
pravu, hluk a propastný defi cit parkovacích 
a garážových míst ve vnitřním lázeňském 
území (VLÚ). Rada města proto navrhla ná-
sledující kroky: 
První krok: Územní plán zruší otevřená stání 
a nahradí je stáními krytými. Výrazný defi cit 
ploch pro dopravu v klidu ve VLÚ bude mož-
né řešit systémem podzemních i nadzemních 
garážovacích a parkovacích domů. Na vy-
brané části veřejného prostranství VLÚ bude 

omezen, případně zakázán vjezd a parkování. 
Omezení dopravy a zavedení klidu do celého 
VLÚ umožní územní plán a lázeňský statut. 
Druhý krok: Vjezd a průjezd vozidel ve VLÚ 
bude regulován na obdobných principech 
jako doposud. Dojde však k účinnějšímu 
způsobu kontroly pomocí vjezdových bran. 
Do budoucna se počítá se zpoplatněním 
na principu mýtného.
Třetí rok: Nutnou součástí řešení regulace 
vjezdu zejména u jednodenních návštěvní-
ků bude výstavba parkovacích domů, které 
budou na hranici VLÚ. Zatím existuje pouze 
garážový dům v Libušině ulici. Další parko-
vací domy lze vybudovat v souladu s územ-
ním plánem na Nábřeží Jana Palacha (200 
míst), u Galerie umění (150 míst), u hotelu 
Marttel (Slavia- 250 míst) a na parcele č. 200 
v lokalitě Divadelního náměstí (180 míst).

Magistrát zavede v lázních klidové zóny

Po zavedení mýtného a parkovacích domů budou odtahy aut z VLÚ minulostí

Pult se osvědčil

Již osmnáctým rokem provozuje karlovar-
ská Městská policie Pult centrální ochra-

ny (PCO). Ve městě je dnes na něj napojeno 
70 objektů jako budovy magistrátu, školy a 
historické objekty. Za poslední rok vyjížděly 
hlídky k 782 signálům o narušení. Na dvanác-
tihodinovou směnu strážníků vychází jeden 
výjezd. Většinou šlo o planý poplach, ve čty-
řech případech zadrželi strážníci narušitele a 
v šesti případech zjistili poškození objektu.

ou l ok a -
ta se zákazy vjezdu
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Názory / informaceNázory / informace

I. etapa: 17. až 18. září 
Revoluční, Josefa Lady, K Letišti, Pražská 
silnice, Fügnerova, Jateční, Hálkův Vrch, 
Maďarská, Úvalská, Stará Kysibelská, Bo-
ženy Němcové, Mozartova

II. etapa: 24. až 25. září 
Vítězná, Drahomířino nábřeží, Mattoniho 
nábřeží, Krále Jiřího, Modenská, U vesnič-
ky S.O.S., K Přehradě, Krymská X Char-
kovská, Vrázova, Bečovská, Brigádníků, 
Plzeňská

Do velkoobjemových kontejnerů lze odlo-
žit:: komunální odpad, který pro své rozměry 
či hmotnost nelze odkládat do běžných sběr-
ných nádob na směsný komunální odpad, a 
který není nebezpečným odpadem. Objem-
ným odpadem jsou např. zbytky dřevěných 
obalů, koberce, starý nábytek 

Po předložení občanského průkazu je mož-
né předat následující nebezpečné odpady a 

vyřazené elektrozařízení: lednice, televizory, 
pračky, autobaterie, zářivky, léky, monočlán-
ky, staré barvy, lepidla, oleje, olejové fi ltry, 
spotřební chemii, postřiky.

SBĚRNÉ DVORY PRO ODKLÁDÁNÍ NE-
BEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU 

Sběrný dvůr Růžový Vrch
Adresa: Nad Horním nádražím, sjezd z uli-
ce Jáchymovská – provozuje RESUR spol. 
s r.o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Oto-
vice, telefon 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba: Po – Pá: 9,00 – 17,00, 
So: 9,00 – 16,00, Ne: 9,00 – 13,00 hod.

Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: V ulici Buchenwaldská křižovatka 
s ulicí Celní – provozuje Marius Pedersen 
spol. s r.o. se sídlem Čankovská 61, 360 
05 Karlovy Vary, telefon 353 449 300
Provozní doba: Po: 8,00 – 11,00 12,00 

– 17,00, Út: zavřeno, St: 8,00 – 11,00, 
12,00 – 17,00, Čt, Pá: 8,00 – 11,00, 12,00 
– 16,00, So, Ne: 9,00 – 12,00 hod.

Na sběrný dvůr po předložení občanské-
ho průkazu lze odložit: boilery, zařízení 
s obsahem chlorfl uoruhlovodíků, lepidla, 
barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 
alkalické baterie, olověné akumulátory, 
pneumatiky, olejové fi ltry, brzdné kapali-
ny, znečištěné tkaniny, motorový (převo-
dový) olej, vyřazený rozložený nábytek a 

jeho části, koberce, lina, podlahové kry-
tiny. Maximálně 1 přívěsný vozík.
V rámci zpětného odběru lze na sběrný 
dvůr odevzdat:: televize, monitory, PC, 
tiskárny, kopírky, pračky, sporáky, vyřaze-
né chladničky, zářivky, alkalické baterie, 
drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, 
mobilní telefon, el. hračky apod.)

Sběrný dvůr není určen pro odkládání: 
stavební sutě, střešní krytiny, oken, byto-
vých jader apod. a odpadu ze zahrad. 

Po první vlně přistavení velkoobjemových kontejnerů, která proběhla letos 
v březnu a dubnu, zajistil magistrát města druhou vlnu. Kontejnery budou 
přistaveny v šesti etapách v měsíci září a říjnu.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO
zn. MAKITA, NAREX, PROTOOL,
HONDA, MASTER, BOSCH
Provozní doba: PO – PÁ  7.00 – 17.00,
SO  8.00 – 12.00, NE  8.30 – 9.15

Jana Slouková – MBN – Jan Slouka
Prodej, servis a půjčovna profielektronářadí

Dolní Kamenná 1035/12, 360 05 Karlovy Vary

GA 5030
úhlová bruska Makita

125 mm, 720 W          

1.432,- Kč HR 2450
kombinované kladivo
Makita SDS plus
780 W, v kufru

3.192,- KčUC 3520A
el. řetězová pila 
Makita 1800 W      

2.551,- Kč HP 2071
příklepová vrtačka Makita 
1010 W

3.592- Kč

6271DWPE
aku vrtačka Makita
12 V, 2 x zdroj 1,3 Ah,
nabíječka, kufr

2.472,- Kč

BL 20
nivelační set –

ZOOM 20x (nivelační přístroj, 
stativ, lať, kufřík)

5.991,- Kč

MXP 1000
míchadlo směsí
950 W vč. metly

5.272,- Kč

DLE 40
laserový měřič vzdálenosti Bosch

do 40 m

2.260,- Kč

uvedené ceny jsou po slevě 20%, včetně DPH 20%www.mbn.cz

SLEVA 20% (a malé pohoštění) 
na veškerý standardní nákup

v úterý 7. ZÁŘÍ 2010 od 7.00 do 17.00
u příležitosti dodatečné oslavy 

otevření naší nové prodejny
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Rozhodnutí ministra dopravy o zastavení 
prací na 15 silničních stavbách a projek-

tech (vyhlášené v pátek 13. 8.) naštvalo řidi-
če, občany i politiky našeho města. Mezi za-
konzervovanými úseky by totiž měla být také 
část nové rychlostní silnice mezi Lubencem a 
Bošovem. Stavba za 1,6mld. korun podmiňu-
je dokončení celé R6 z Chebu do Prahy a mi-
nistrův škrt odsouvá zprovoznění až k roku 
2023. „Kdo zná neutěšený a místy až nebez-
pečný stav silnice z Karlových Varů do Prahy, 

toho možná jako mě napadne, zda zastavení 
projektu „náhodou“ nesouvisí s logikou, že 
Karlovarský kraj je nejmenší rozlohou i po-
čtem obyvatel, a proto na ministerstvu dou-
fají, že vlna odporu bude asi slabá. Situace je 
však o to úsměvnější, když si uvědomím, kolik 
ofi ciálních státních návštěv, které do Prahy 
přiletí, má v programu návštěvu Karlových 
Varů. Na časté užaslé otázky, proč hlavní 
město spojuje s nejvýznamnějšími středo-
evropskými lázněmi silnice o dvou jízdních 

pruzích, vedoucí přes desítky obcí, už jsem si 
zvykl. Na to, že celá ČR se honosí MFF kate-
gorie A, který se pořádá právě u nás, i na to, že 
mizerné spojení s Prahou je jednou z nekriti-
zovanějších a festival komplikujících slabin, 
jsem si zvykl také. Ale odmítám si zvyknout 
na každodenní nebezpečné cesty obyvatel 
kraje do Prahy i na řadu dopravních nehod, 
vzniklých nebezpečnou silnicí,“ reagoval na 
ministrovo rozhodnutí náměstek primátora 
města Tomáš Hybner.

Zakonzervování R6 veřejnost odmítá

15-16 h. zákusek zdarma / 20-21 h. Mojito za 49,- Kč

v hotelu

káva Davidoff od 42,-Kč, značková vína od 30,-Kč /dcl

SC-301052/1
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Triatlon/InzerceTriatlon/Inzerce

Největší letošní triatlonová akce ČR „City 
Triathlon Karlovy Vary 2010“ nabídla 

21. a 22. srpna tři závody: WITTE Automotive 
Baby Duathlon, Mistrovství ČR a především 
15. ročník Evropského poháru v triatlonu. 
Karlovaráci museli přečkat uzavírky 21 ulic, 
ale vše znamenitě vyšlo. Čtvrtý díl Evropské-
ho poháru sledovaly u trati tisícovky diváků. 

Ještě než se na start trati Evropského poháru 
(1,5km plavání, 40km cyklistiky a 10km běhu) 
postavilo 23 závodnic ze 14 zemí, zápolily na-
Rolavě děti a rodiče. Nejvíce medailí (dvě zlaté 
a dvě stříbrné) si odnesla rodina Jiskrových. 
Vavříny z Mistrovství ČR Age Groups pak zís-
kali rodilý Karlovarák Vojtěch Dědek a Lenka 
Fanturová. Závodilo se také ve štafetách, kde 

nejlepší mezi deseti týmy WITTE Automotive 
Relay Race byl Team Cube z Karlových Varů. 
V Evropském poháru žen zvítězila Polka Ewa 
Komander před Radkou Vodičkovou a Ruskou 
Olgou Dmitrievou. V mužské kategorii vyhrál 
ruský závodník Artem Parienko stejným ča-
sem 1:49:43 hod., jaký měl loni Filip Ospalý. 
Druhý skončil Francouz Aurélien Lescure 
a jako třetí rodilý Karlovarák Martin Krňávek. 
A co řekli v cíli vítězové o trati v našem městě?
Parienko: „Líbil se mi závod i město. Pokud 
to půjde, přijedu znovu“. Lescure: „Líbil se 
mi každý úsek trati“. Komander: „Velice pěk-
né a určitě přijedu znovu!“ Vodičková: „Daří 
se mi tady a trať je atraktivní. Do Varů určitě 
opět přijedu“. Dmitrieva:“ Byla jsem tu po-
prvé a město je nádherné. Sedělo mi zejména 
stoupání v cyklistické části“.

Foto: Pavel Vigh a Marek Rebroš

Karlovy Vary žily dva dny triatlonem 

Zleva Aurélien Lescure, vítěz Artem Parienko a Karlovarák Martin Krňávek

Nový mistr ČR rodilý Karlovarák Vojtěch Dědek

Získejte vše, co nové Polo nabízí, 
ještě výhodněji.
Díky jeho čistým liniím, výrazným křivkám a sebevědomému designu vás bude řízení bavit, jako vás dřív bavilo 
hrát si. Moderní, výkonné a úsporné benzinové motory TSI nebo dieselové motory s technologií common rail 
se postarají, aby jízdní dynamika ladila s výrazným vzhledem Také v oblasti bezpečnosti nastavuje Polo nová 
měřítka. O maximální bezpečí cestujících se postará sériově dodávaný systém ESP, asistent pro rozjezd do kopce 
a dále 4 airbagy včetně bočních, chránících také hlavu. Vysoká kvalita zpracování interiéru a precizně provedená 
karoserie zaručují komfort a spolehlivost. To ocenila i odborná porota při udělování ocenění Auto roku 2010. 
Využijte některou z nabídek financování Volkswagen Finance od ŠkoFINu.
Navštivte nás a přesvědčte se sami během testovací jízdy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen CAR POINT Karlovy Vary o. z.
Chebská 55, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 353 505 920, fax: 353 505 935, www.carpoint.cz

Nyní již od 228 600 Kč

Akce trvá do 31. 10. 2010. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,3–6,1 l/100 km, 87–143 g/km.

SC-301148/1

 

 

 
 

Železniční 1006/15,  360 05 Karlovy Vary, MHD č. 12 - zastávka Konečná / areál Norma 

příjemná obsluha se již  
teď těší na Vaší návštěvu 

prostory vhodné pro  
pořádání oslav,  

narozenin, 
 svatebních hostin či pro 

setkání s přáteli 

POLEDNÍ MENU JEN ZA 79,- KČ VČETNĚ 0,2 l NÁPOJE 

SPECIÁLNÍ TYROLSKÁ 
KUCHYNĚ 

 

LAHODNÁ  
ITALSKÁ KÁVA 

 

VÝTEČNÁ KVASNICOVÁ 
PIVA 

www.novissimo.cz 
tel.: 728 280 891 

od 10:30 do 23:00 hod. 
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SportSport

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

 603 209 270, www.turiste.webpark.cz

4. 9. Švestkovým vlakem do srdce Českého středohoří

11. 9. Dny evropského dědictví v Pardubicích (2 dny)

18. 9. Horní Slavkov – Z věže kostela sv. Jiří do okolí města

25. 9. K Pirátovu prameni v Pottově údolí u Mariánských Lázní

2. 10. Z Královského Poříčí přes Loket do Hor u K. Varů

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.

 

JÓGA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 

1. lekce ZDARMA

Pondělí  18:00

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý  17:30 

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý  19:00 

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Středa  18:00 

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek  19:15 

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokro-

čilí a pokročilí

SNOOKER

SNOOKER KOULE

Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel.: 777 687 694; 

http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

Pravidelný trénink je každý čtvrtek od 13 do 15 hodin. 

Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky trénin-

kových postupů aplikované na každém fyzicky, a to vše 

zdarma. První hra nebo lekce zdarma pro každého nově 

příchozího hráče. 

NOHEJBAL

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY

U Brodu 47, Karlovy Vary

tel.: 606 748 494; www.nohejbal–kv.cz

5. 9. 12.00 

Botas dorostenecká liga, 14. kolo

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - SK LIAPOR WITTE

FOTBAL

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI / HŘIŠTĚ DVORY

11. 9. 10:30

 1.FC K. Vary – SK Hlavice

25. 9. 10:30

 1.FC K. Vary – FK Bohemians Praha

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ

HŘIŠTĚ DRAHOVICE

5. 9. 10:00/11:45 

 1.FC K. Vary – FK Ústí nad Labem

19. 9. 10:00/11:45

 1.FC K. Vary – FK Baník Sokolov

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU / HŘIŠTĚ DRAHOVICE

1. 9. 16:30

 1.FC K. Vary – 1.FC K. Vary B

11. 9. 11:00

 1.FC K. Vary B – Sokol Teplá

11. 9. 13:15

 1.FC K. Vary – Jiskra Aš

25. 9. 13:15

 1.FC K. Vary – Lokomotiva K. Vary

28. 9. 10:00

 1.FC K. Vary B – FK Ostrov

28. 9. 12:15

 1.FC K. Vary – Spartak H. Slavkov

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ

HŘIŠTĚ DRAHOVICE

5. 9. 13:30/15:15

 1.FC K. Vary B – Spartak Chodov

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

HŘIŠTĚ DVORY/DRAHOVICE

12. 9. 15:30

 1.FC K. Vary – TJ Meteor Hradišťko I

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

HŘIŠTĚ DVORY

12. 9. 10:00

 1.FC K. Vary A – TURNAJ

18. 9. 10:00

 1.FC K. Vary B – TURNAJ

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK

HŘIŠTĚ DVORY

26. 9. 10:00

 1.FC K. Vary – TURNAJ

CVIČENÍ

TJ Slovan Karlovy Vary

Dr.D. Bechera 1009/18 

Karlovy Vary

Od poloviny září se opět začíná cvičit v oddílech Sport 

pro všechny při Tělovýchovné jednotě Slovan Karlovy 

Vary. Stačí jen přijít a přihlásit se na některé z mnoha cvi-

čebních hodin:

RD Tuhnice, vedoucí Eva Jindrová, Dana Vltavská

 ZŠ Tuhnice, Po. 17-18 h., zahájení 20. 9.

Předšk. Tu, vedoucí Jitka Štěpánková

 ZŠ Tuhnice, Po. 18-19 h., zahájení 20. 9.

Předšk. Dr, vedoucí Marie Ilkivová

 Pedagogická škola 

 Út. 18-19 h., zahájení 15. 9.

Ml. žáci Dr, vedoucí Miroslav Gigal, Eva Jindrová

 ZŠ Tuhnice, Po. 16-17 h., zahájení 20. 9.

Žákyně, vedoucí pí. Prchalová, pí. Kadeřábková

 ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična 

 Po., Čt. 17.30-19 h., zahájení 16. 9.

Ženy I, vedoucí Eva Jindrová

 ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična 

 Po., Čt. 19-20 h., zahájení 16. 9.

Ženy II, vedoucí Helena Látová

 ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična 

 Út. 19.30-21 h., zahájení 21. 9.

Ženy III, vedoucí Klára Píšová

 Pedagogická škola,

 St. 20-21 h., zahájení 14., 15. 9.

Ženy IV, vedoucí Hana Bartošová

 ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična 

 Út. 19-20 h., zahájení 14., 15. 9.

St. ženy, vedoucí Helena Krausová

 ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična 

 St. 19-20 h., zahájení 14., 15. 9.

Jóga I, vedoucí Olga Kodlová

 ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična 

 Út. 16-18 h., zahájení 14., 15. 9.

Jóga II, vedoucí Zdenka Jungwirtová

 ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična 

 Út. 18-19.30 h., zahájení 14., 15. 9.

Jóga III, vedoucí Zdenka Jungwirtová

 ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična 

 Čt. 16.30-18 h., zahájení 14., 15. 9.

Jóga IV, vedoucí Zdenka Jungwirtová

 ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična 

 Čt 18-19.30 h., zahájení 14., 15. 9.

Ml. muži, vedoucí Jan Trnka

 ZŠ Tuhnice, St. 18-19 h., zahájení 14., 15. 9.

St. muži, vedoucí Vladimír Tišer

 ZŠ Tuhnice, St. 19-20 h., zahájení 14., 15. 9.

BADMINTON

BADMINTON PRO VEŘEJNOST

Přípravka dětí na závodní badminton 

každé úterý od 16 do 19 hod. sportovní hala Slavie 

Karlovy Vary-Drahovice tel. 724 736 403 
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Úspěšně skončila výprava České společ-
nosti pro naturální sport sídlící v Kar-

lových Varech na soutěži INBA Evropského 
šampionátu 2010, který se konal v Itálii ne-
daleko Milána. Přestože pořadatelé chvílemi 
příliš nezvládali své organizační povinnos-
ti, přivezla si nakonec celá výprava, kromě 
mnoha skvělých umístění, i spoustu krás-
ných zážitků, které vyvrcholily jak společnou 

večerní oslavou české, bulharské a velké části 
slovenské výpravy, tak i spontánní účastí na-
šich nejlepších závodníků na nedělním World 
Cupu. Výpravu závodníků fi nančně podpoři-
la Česká společnost pro naturální sport o. s., 
Město Karlovy Vary a fi rma Aminostar. Více 
informací o naturální kulturistice a výsledko-
vých listinách naleznete na webových strán-
kách: www.natural-sport.cz.

Kulturisté sklízeli vavříny

Inzerce

Poruchy a technické problémy: 
 

�

ZUBNÍ KLINIKA USMÍVEJTE SE s.r.o.

www.usmivejte-se.cz
ul. Dlouhá 879/1A Karlovy Vary, Stará Role

 telefony: 353 564 971, 602 653 912

- profesionální čištění zubů ( air fl ow )

- bělení zubů ( ordinační, domácí )

- šperky na zuby

- ošetření mimo ordinační hodiny

- 24 hodinová dostupnost na telefonu

SC-301154/1

OBKLADAČSKÉ CENTRUM 
Bohumír Hladík

Jenišov u Karlových VarůO C
• Montáž obkladů a dlažeb • Návrhy a vizualizace • Prodej 

speciální stavební chemie na balkony, terasy, bazény a 
průmyslové provozy • Řezání velkoformátových obkladů a 
dlažeb (až 102 cm) a tzv. jolly - kamenických rohů • Bez-

platný návrh technologie a řešení montážních detailů • Prodej 
ukončujících a dilatačních lišt • Čistící a ochranné prostředky 
na dlažbu, kámen a spáry • Prodej a půjčovna elektrického 

nářadí Protool •Technický servis na stavbách: měření vlhkosti a 
rovinnosti podkladu a posuzování závad •

Tel: 775 445 012 • oc-bh@seznam.cz 
www.oc-bh.cz

SC-301152/1

Zajistěte si v KV Areně
svůj sportbox 

Firmám, organizacím a individuálním zá-
jemcům nabízí KV Arena v období 9/2010 

– 8/2011 možnost celosezónního podnájmu 
oddělených lóží ve čtvrtém patře hlavní haly 
komplexu Výstavního, sportovně kulturního 
a kongresového centra Karlovy Vary, a to 
na nehokejové akce. Všechny boxy jsou pro-
najímány jako privátní nebytové prostory a lze 
je užívat při nehokejových zábavních, kultur-
ních a sportovních akcích, stejně tak v době 
mimo jejich konání. Menší lóže - sportboxy 
jsou určeny pro 8, 11 nebo 16 osob, největší 
lóže - skyboxy až pro 24 osob. V  nabídce jsou 
také dva otevřené párty boxy, každý až pro 40 
osob. Všechny boxy jsou luxusně vybavené, 
(kuchyňský kout, lednice, LCD monitor, křes-
la, konferenční stolek, barové sedačky, soci-
ální zařízení). Každý z uživatelů lóží dostane 
vyhrazený počet vstupních čipových karet a 
parkovacích stání. Vstupenky ani catering ne-
jsou součástí podnájemního vztahu. 
Více informací: KV Arena, Západní 1812/73, 
360 01 Karlovy Vary, tel.: sekretariát 359 
909 115, marketing 359 909 181, e-mail: se-
kretariat@kvarena.cz.
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KV Arena / HC EnergieKV Arena / HC Energie

HC Energie K. Vary - 

HC Energie K. Vary - 

Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak 

pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

Předprodej a rezervace vstupenek na uvedenou akci: všechna prodejní místa síťě Ticketportal.cz v ČR, Infocentra apod. (k termínu uzávěrky)

10.9.
HC ENERGIE KV – 
GEUS OKNA KLADNO

Přípravný hokejový zápas

15.9. DEN SENIORŮ V KV ARENĚ Zábavný pořad pro seniory

19.9.
ENERGIE KV – 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Extraliga ledního hokeje

24.9.
ENERGIE KV – 
VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje

28.9. – 3.10.
MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V BASKETBALU ŽEN 2010 

Největší sportovní akce roku 2010 v České 
republice! Celý závěr MS včetně fi nálových zápasů

5.10.
ALEXANDROVCI – 
EUROPEAN TOUR 2010

Fenomenální Alexandrovci – na evropském turné 

2010. Hosté: Petra Janů a Aleš Brichta

9.10. CHINASKI Koncert populární kapely 

10.10.
HC ENERGIE KV – 
BENZINA LITVÍNOV

Extraliga ledního hokeje

12.10.
HC ENERGIE KV – 
BK MLADÁ BOLESLAV

Extraliga ledního hokeje

17.10.
HC ENERGIE KV – 
MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE

Extraliga ledního hokeje

20.10.
KAREL GOTT & EVA URBANOVÁ 
– KONCERT

Největší hity. Duety. Písně ze světa muzikálu, 

rocku a heavy metalu. Velkoplošné videoprojekce

22.10. 
HC ENERGIE KV – 
PLZEŇ 1929

Extraliga ledního hokeje

29.10. 
HC ENERGIE KV – 
EATON PARDUBICE

Extraliga ledního hokeje

Mistrovství světa v basketbalu žen 
(23. 9.–3. 10.) bude sportovní událostí 

roku a Karlovy Vary jako hostitelské město 
závěru šampionátu si z ní vezmou svůj díl. 
Pokud budou ve fi nále hrát mužstva USA 
a Ruska, není vyloučena v KV Areně účast 
obou prezidentů. Český prezident jako fa-
noušek basketbalu si už místo rezervoval.

České basketbalistky zahájily závěrečnou 
část přípravy již 2. srpna. Tým pod vedením 
Lubora Blažka si doladil po měsíčním volnu 
kondici. „Hráčky sice měly volno, ale vím, že 
neodpočívaly. Už v červenci na kontrolním 
srazu dostala každá svůj individuální tré-
ninkový plán na závěrečnou část osobního 
volna,“ řekl kouč Lubor Blažek. Po soustře-
dění na Štrbském plese a Trutnově proběhl 
v srpnu trénink a první ostrá herní prověrka 
v Jindřichově Hradci, 
kde si reprezentantky 
změřily síly ve dvojut-
kání s Polskem. „Polky 
jsou velmi kvalitní tým 
a po nich nás čeká sé-
rie přípravných zápasů 
s přímými účastníky 
mistrovství světa - 8. a 
9. září v Brně s Řeckem 
a 16. září v Praze s Čí-
nou, což bude ta nejlepší 
forma přípravy,“ prohlá-
sil kouč Blažek. Český 

tým se na začátek druhé části přípravy sešel 
v kompletním sedmnáctičlenném složení. Na 
soupisku však trenéři mohou zapsat pouze 12 
hráček. „První fáze zeštíhlování hráčského 
kádru proběhne na začátku září, konečnou 
soupisku pro šampionát bychom pak chtěli 
ohlásit po přípravném utkání s Čínou v Praze 
v polovině září,“ prozradil trenér české repre-
zentace. 
(Rozpis zápasů MS na: www. kvarena.cz)

Uvidíme české basketbalistky ve fi nále?

Nová palubovka KV Areny svědčila českým bas-
ketbalistkám v prvním letošním mezinárodním 
turnaji, který vyhrály. Přinese štěstí i tento měsí-
ce i v nadcházejícím basketbalovém šampionátu?

KDE BĚHEM MS ZAPARKUJETE
• u OC Varyáda: od 28. 9. k dispozici polovina kapacity parkoviště (cca 520 

míst) 

• v areálu AC Start Tuhnice: za čerpací stanicí, na bývalém hřišti Dukly 

a basketbalovém hřišti, poplatek 100 Kč/den (480 míst) 

• na parkovištích KV Areny, které se připravuje za kruhovým objezdem v bý-

valém areálu Kattenbeck od 28. 9. (100 míst) 

• v areálu Krajského úřadu od 28. 9. všechna parkoviště 450 míst + 15 míst 

pro autobusy, 29. 9. od 15 hod parkoviště č.7 100 míst + 10 míst pro autobu-

sy, v den zahájení 1. 10. parkování od 9 hod. 

Dále parkoviště KÚ č. 9 (50 míst) od 15 hod. všechna parkoviště + 15 míst 

pro autobusy, 2. a 3. 10. všechna parkoviště + 15 míst pro autobusy (budou 

stát při krajnici příjezdové cesty ke KÚ).
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Napsali jste nám

Dopis do redakce KRL

Vylosování soutěží

Ohlasy na areál Rolava

K článkům v srpnovém vydání KRL přišlo 
nejvíce ohlasů na Rolavu. Vedle chvály 

od spokojených bruslařů a poděkování za 
to, že se nevybírá vstupné, přišla řada kri-
tických ohlasů. Z nich jeden vybíráme: 

Na hřišti není jediná nová prolézačka, natož 
houpačka. Hřiště bylo v provozu v tomto sta-
vu již před rekonstrukcí. Jako matka od dvou 
dětí vím, o čem mluvím. Navštěvujeme ho 
téměř denně, protože poblíž bydlíme. Pokud 
považujete natření dětské horolezecké stěny 
jako novinky, tak s vámi nesouhlasím. Nové 
volejbalové hřiště − nejen, že jsem matka 
od dvou dětí, ale také sportovec, který volej-
balové hřiště navštěvoval i v minulých letech. 
Byly dvě a jsou dvě. Co je na nich nového? Toť 
opravdu otázka. Nerez sprcha - ano, ta je 
skvělá, obzvlášť, když ji chci využít na umy-
tí špíny z dětí. Co naplat, že kolem sprchy je 
bahno až po kotníky, protože kanalizace je 
sice v areálu nová, ale nenapojená na spr-
chy. Čisté pláže? U prvního rybníčku, kde je 
kachen víc jak lidí, není místo, kde by nebyl 
kachní trus. U horolezecké stěny je navezena 
hlína. Super myšlenka. Pouze v případě, že 

by byla bez střepů. Je zde tolik střepů, že si 
tam bez bot netroufnu jít. Navíc je toto místo 
silně podmáčené. Stěna byla také v provozu 
před rekonstrukcí areálu, jen na jiném místě. 
Jediné opravdu nové je parkoviště. Napsali 
jste, že se Rolava povedla a překonala před-
stavy. Asi zajdu s tužkou a papírem udělat 
průzkum spokojenosti návštěvníků. Výsledky 
Vám určitě zašlu. 

Petra Vitvarová, návštěvnice Rolavy

O odpověď jsme požádali primátora měs-
ta i jeho prvního náměstka:

Hlavním cílem modernizace areálu Rola-
va byl vyšší komfort a bezpečí návštěvníků, 
potřebné zázemí a zabezpečení areálu. A to 
se povedlo. Prodloužili jsme sportovní drá-
hu, přemostění vstupu odstranilo možné 
srážky rozjetých bruslařů s příchozími ná-
vštěvníky. Areál jsme oplotili, takže třeba už 
nebude tak frekventovaným nocležištěm lidí 
bez domova nebo nočním cvičištěm vandalů. 
Nové jsou šatní skříňky, parkoviště, toalety. 
Velkou část investice tvořily inženýrské sítě, 
které samozřejmě není na povrchu vidět. 
Pro fungování areálu do budoucna jsou ale 
nezbytné. 

Co se týče pořádku, kachen, čistoty pláží a 
podobně, to se samozřejmě asi nedá vyřešit 
investičním projektem, ale řeší to každoden-
ní údržba a úklid. Ještě bych se pozastavil u 
bahna a podmáčení – pokud se provádí zem-
ní práce, vždy a bez výjimky se odkrývá pod-
loží. Půda po zemních pracích je vždy holá, 
špatně absorbuje vodu, takže se na ní buď 
tvoří louže, nebo se naopak smývá. Známe to 
ze všech staveb – kolem nových komunikací, 
u novostaveb, při zemních úpravách parků. 
Do roka či dvou se půda zatravní a vodní 
režim se vrátí do normálu. Svědkem toho je 
trávník u KV Areny, svahy kolem cyklostezek 
mezi Plynárenskou lávkou a Kaufl andem, 
plochy na Sokolském vrchu. Ano, když po 
otevření Rolavy zapršelo, zvlášť přívalové 
deště, tvořily se louže. Není síla, která by 
tomu zabránila. Příští rok už nebudou. 

Werner Hauptmann, primátor města

Na Rolavě proběhla velmi podrobná kontro-
la a dopadla pro město jako investora dobře. 
Ze seznamu připomínek, které z kontroly 
vyplynuly, je jen jediná dlouhodobého rázu 
a všemi snadno pochopitelná – v části are-
álu není hotové zatravnění. A trávě poručit 
nikdo z nás neumí. Se zbytkem připomínek 
jsme se z části již vypořádali, šlo např. o 
opravu nefungující šatnové skříňky, další 
budou vyřešeny v následujících týdnech. 
Žádné stopy po nesprávném nakládání s 
prostředky velmi podrobná kontrola neod-
halila, protože skutečně neexistují. Skvělou 
vizitkou pak pro nás je obrovský zájem o toto 
rekreační středisko, který je zřejmý každý 
den. Kritikům, kteří mají z koupaliště ta-
kové obavy, Rolavu k využití volného času 
nevnucuji. Já osobně, a jak jsem v minulých 
dnech viděl, tak i stovky dalších Karlovará-
ků, se sem ale těším.

Tomáš Hybner, náměstek primátora

Zářijová fotohádanka
Na kterém z karlovarských sídlišť 
najdete tuto sochu klečící ženy?

Odpověď zašlete do 15. 9. 2010 mailem na: 
soutez.vary@ceskydomov.cz nebo také 
poštou na adresu: Magistrát města Kar-
lovy Vary, 360 t01, Moskevská 21, tiskové 
odd. a označte: SOUTĚŽ KRL. Připojte 
své tel. číslo. Na vylosovaného luštitele 
čeká malý dárek.

Srpnová tajenka KRL byla na otázku: Kdo 
založil rodinný podnik Ristorante Pizze-

ria Venezia v Zahradní ulici? Správná odpo-
věď zní: Rodák z Piemonte Claudio Boglio. 
Z úspěšných luštitelů jsme vybrali Ing. Pavla 
Liprta, který získává vstupenku na koncert 
Alexandrovců. Mnozí čtenáři nás žádali, zda 
můžeme úspěšného Itala Claudia Bioglia 
představit. Jeho karlovarský příběh zveřej-
ňujeme na str 5. − Lidé města.
Reliéf z naší srpnové fotohádanky vás zřej-
mě dost potrápil. Pouze pět čtenářů ho našlo 
na budově České pojišťovny v Jaltské ulici 1. 
Slova pod reliéfem: Edel sei der Mensch hil-
freich und gut (ve volném překladu: Člověk 
je ušlechtilé užitečné a dobré) vyslovil J. W. 
Goethe. Z došlých odpovědí jsme vybrali Rů-
ženu Švamberkovou, Krymská 43.
Dostane od nás dvě vstupenky na jeden 
z koncertů KSO. Blahopřejeme!

Dojem z lázní 
mi zkazil nákup

Vážená redakce, dne 3. 8. odpoledne jsem 
nakupoval v karlovarském LIDLu na Dol-

ní Kamenné. Mimo jiné rajčata, která byla 
ve dvou krabicích za sebou na jediném mís-
tě v prodejně. Nad nimi velká cedule „19,90 
za 1 kg“. Blíže ke mně v úplně plné krabici, 
byly plody hezčí, koupil jsem jich 1 572 g. Při 
kontrole účtenky po zaplacení jsem zjistil, že 
mi byly účtována cena 34,90 za kg. Na můj do-
taz vedoucí odpověděla, že jsem koupil ne raj-
čata keříková za 19,90, ale masitá za 34,90. 
Ukázala mi, že je tam, asi 1,2 m vlevo drobná 
a špatně viditelná cenovka na 34,90, pod níž 
nebylo žádné rajče! Vedoucí mi nabídla, že 
mohu zboží vrátit, já jsem však žádal, aby mi 
bylo účtováno podle cenovky nad zbožím, což 
ona odmítla. Tak jsem ji sdělil, že se pokusím 
svou zkušenost popsat v novinách. Mimo-
chodem, v Kaufl andu JH se mi nedávno stala 
podobná věc s jiným zbožím, vedoucí se rovněž 
podívala na místo a okamžitě mi cenu opravila 
v můj prospěch, ač na tom obchod tratil něko-
lik desítek Kč. Asi se jedná o jinou podnikovou 
kulturu, protože předpisy platí přece stejné. 
Budu rád, když s pomocí KRL se zákazníci do-
zvědí, co je v takovýchto situacích správné a co 
ne. A dají si pozor na různé fi nty, směřující 
do jejich peněženek.

Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., Dr.h.c.
Na Palici 335/IV, 37701 Jindřichův Hradec
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Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská

353 118 691, U Spořitelny 2

j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová

353 118 257, Moskevská 21

l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí 
a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner

353 118 340, Moskevská 21

k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát

353 118 141, Moskevská 21

p.vankat@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl

353 118 248, Moskevská 21

d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová

353 118 160, Moskevská 21

r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák

353 118 278, Moskevská 21

m.odlevak@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík

353 118 241, Moskevská 21

j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,

LL. M. Ph.D.

353 118 227, Moskevská 21

d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
zastupuje Alena Žáčíková

353 118 121, Moskevská 21

a.zacikova@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová

353 118 242, Moskevská 21

e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu 
a kontroly
JUDr.Ing. Josef Bečvář

353 118 336, Moskevská 21

j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová

353 118 284, Moskevská 21

j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša

353 118 735, U Spořitelny 2

s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová

353 118 510, U Spořitelny 2

i.doubova@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek

353 118 554, U Spořitelny 2

f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier

353 118 774, U Spořitelny 2

a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík

353 118 415, Moskevská 21

f.lepik@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová

353 118 516, U Spořitelny 2

i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Které lázně jsou nejblíže Ristorante Pizzeria Venezia v Zahradní ulici?

Odpovědi zašlete do 14. září 2010 e-mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 
360 01, Moskevská 21, tiskové odd.−SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek od a. s. Thun 1794.

Venez i a
ristorante - pizzeria
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www.koupelnovetrendy.cz

Karlovy Vary

Richter + Frenzel
Stará Kysibelská 583
360 09 Karlovy Vary
Tel.: 724 818 954, E-mail: kv@r-f.cz

Nově otevřeno od 1.9.2010


