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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

Poruchy a technické problémy:

- profesionální čištění zubů ( air flow )
- bělení zubů ( ordinační, domácí )
- šperky na zuby
- ošetření mimo ordinační hodiny
- 24 hodinová dostupnost na telefonu
SC-300740/1

SC-300705/1

SC-300741/1
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Léto táhne ven, do přírody, ke sportu,
pod otevřené nebe. Právě končí rozsáhlá
rekonstrukce areálu Rolava, díky které
bude bezpečnější, vybavenější a ještě zajímavější. Další etapou úprav prošel také
oblíbený Sokolský vrch. Úplnou novinkou
je meandr Ohře, dříve nevyužívaná louka
za starou tuhnickou vodárnou se stává
nejen místem pro sport, odpočinek, procházky, rodiny s hravými dětmi, ale také
novou důležitou křižovatkou – navazující
víceúčelové stezky konečně propojí cyklostezku kolem Ohře s areálem Rolava a
po vyřešení úseku v Mlýnské ulici také
s cyklostezkou Stará Role–Nová Role.
Léto ale patří také kulturnímu a společenskému dění. Začátek června patří tradičnímu ForARCHu, který byl vloni historicky
první akcí v KV Areně a symbolicky zahájil její provoz. V Areně najdete také veletrh sociálních služeb, poté mezinárodní
turnaj mistrů bojových umění a v závěru
června mezinárodní turnaj v basketbalu
žen, který je předehrou pro podzimní finále mistrovství světa ženského basketbalu, které se letos bude konat právě v našem
městě!
Naplno také jede Karlovarské kulturní
léto s koncerty vážné hudby, ale i rockovými, jeho součástí bude i stále populárnější Karlovarský karneval. Letošní ročník
kromě mnoha novinek přinese také jednu
z oblasti mezinárodních vztahů našeho
města. Karnevalu se zúčastní zástupci
německého partnerského města Bernkastel-Kues, se kterým letos slavíme deset let
vzájemné spolupráce. V Karlových Varech
se představí unikátním alegorickým vozem s maketou tohoto vinařského města
na řece Mosele. Vůz budou doprovázet
občané partnerského města, včetně tradičních zdejších královen vína.
Masky v plných ulicích mi každoročně
připomínají, že se nezadržitelně blíží další
z vrcholů letního dění – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Ale o tom už
víc v příštím, červencovém čísle.

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:

stížnosti a podněty k distribuci:

inzertní oddělení:

PhDr. Jaroslav Fikar
tel.: 602 717 721
e-mail: jaroslav. ﬁkar@ceskydomov.cz

Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Inzerce
tel.: 776 431 879, 606 792 475
e-mail: vary@ceskydomov.cz

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary
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Zahájení sezony

Ohlédnutí za zahájením sezony
Letošní zahájení lázeňské sezony na Mlýnské kolonádě se povedlo, shodují se
diváci i hosté. Obešlo se bez dlouhých projevů a frází i bez obvyklého seznamu
pozvaných VIP. Místo toho recitoval primátor verše o zakladateli lázní Karlu
IV., aby uvedl alegorii pověsti o založení města v podání žáků ZUŠ A. Dvořáka.
Historikové se jen dohadují, kdo byl v králově družině na kolonádě ten protivný
loketský úředník, který tak úporně odmítal založení města pod Jelením skokem. Rovněž velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko odložil
při svěcení pramenů slova díkůvzdání za Bohem požehnané prameny a vylíčil
svůj vřelý vztah k městu, do něhož mu kdysi církevní tajemníci zakázali vstup.
Ještě dřív než ulicemi od Vřídla k Alžbětiným lázním projel pak koňmo tradiční průvod bělovlasého zakladatele lázní, obklopeného zbrojnoši a dvorními
dámami, roztleskaly korzo dvě formace mažoretek, aby nakonec vůni kadidla
u pramenů naředil májový déšť s opojnou vůní jarních květů.

Prameny vysvětil velmistr řádu křižovníků
s červenou hvězdou Jiří Kopejsko.

Alegorie pověsti o založení Karlových Varů se divákům líbila.

Mažoretky byly už tradičně ozdobou a zpestřením prvního dne sezony.

Město Karlovy Vary děkuje všem sponzorům letošního zahájení lázeňské sezony.

Družina zakladatele lázní Karla IV. musela
jít kvůli rekonstrukci Staré louky a Tržiště náhradní trasou z Divadelního náměstí k Alžbětiným lázním.

Zbrojnoši, pážata a dvorní dámy šli celou trasu pěšky, rytíři a dvořané se vezli v sedle.
Foto: Petr Pohanka, Pavel Vigh a Jaroslav Fikar
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OSOBNOST MĚSTA

Karel Nejdl, vlastivědný badatel

P

atřil k nejvýznamnějším vlastivědným
badatelům Karlovarska druhé poloviny
20. století. Karel Nejdl se narodil se 30. listopadu 1900 v Beňovech u Klatov. Navštěvoval
obchodní školu v Klatovech, později plzeňskou obchodní akademii. V letech 1924—
1925 vystudoval v Paříži vysokou školu
obchodní. Po ukončení se vrátil do Československa. Od roku 1927 pracoval v plzeňské
Legiobance, po roce 1945 přešel do státní
banky v Karlových Varech. Jako aktivní
sportovec organizoval po roce 1945 v našem
městě obnovu tenisu a golfu. Svou láskou
ke Karlovým Varům a hlubokými znalostmi
jejich historie se po roce 1950 stal spoluzakladatelem Vlastivědné komise a Sdružení
přátel karlovarského muzea. K nejcennějším Nejdlovým vlastivědným publikacím
řadíme knihy Jean de Carro a jeho Karlovy
Vary (1958) a Karlovy Vary očima pražských
umělců (1953). Vedle řady článků, studií
a knih z oboru kulturních dějin Karlových
Varů a jejich lázeňství napsal také několik

studií o ekonomice. Za více než padesát let
uskutečnil Karel Nejdl stovky vlastivědných
přednášek a výstav. Mezi jeho poslední publikace patří studie o karlovarském lékaři Milanu Mixovi. Psal také zasvěcené stati o golfu,
tenisu a uměleckých památkách v Karlových
Varech. Jeho přičiněním byla před demolicí
zachráněna Sadová kolonáda. I přes obrovské mnohaleté úsilí se mu bohužel nepodařilo zabránit demolici domu Bílý lev.
Za celoživotní dílo bylo Karlu Nejdlovi
k 70. narozeninám uděleno vyznamenání
Za vynikající práci a zásluhy v oboru vědy,
regionální práce a rozvoje lázeňství. Byl
nositelem Ceny lázeňského města I. stupně
a v roce 1990 se stal čestným členem Klubu
přátel Karlových Varů. Karel Nejdl, nestor
karlovarské poválečné vlastivědy, zemřel
tragicky při autonehodě v dubnu roku 1990.
Jeho tvůrčí odkaz inspiroval přátele a žáky
k založení tradice každoročních historických
seminářů Karla Nejdla.
(PhDr. Stanislav Burachovič)

Město napravilo loňskou křivdu
Řízení Karlovarského symfonického orchestru při slavnostním koncertu k 65. výročí osvobození bylo 8. května svěřeno prof. Jiřímu Stárkovi. Osmdesátiletý dirigent
to přijal se slzami v očích jako satisfakci. Proslulý český dirigent, kterému tleskala
celá Evropa, dostal totiž loni v Karlových Varech bez uvedení důvodu vyhazov
z postu šéfdirigenta KSO.

„

J

eště v sobotu jsem sestavoval plán koncertů a v pondělí
jsem byl během okamžiku vyhozen. Bez zdůvodnění proč,“
řekl nám prof. Stárek. Poslední
koncert, který řídil jako šéfdirigent KSO, byl 12. června 2009.
„Rozhodli jsme se napravit křivdu a požádat Jiřího Stárka o řízení mimořádného slavnostního
koncertu. Jako šéfdirigent udělal
hodně pro zdejší orchestr a spolupráce s ním nebyla ukončena Současný ředitel KSO Zdeněk Vikor (vpravo) se prof. Stárkodobrým způsobem. Jsme rádi, vi za loňské nezdůvodněné odvolání jménem města omluvil.
že pan dirigent omluvu přijal.
Uvažujeme o tom, že ho jmenujeme čestným
a pak šéfdirigentem Symfonického orchesthostujícím šéfdirigentem,“ řekla k případu
ru Čs. rozhlasu. Byl uznávaný i jako umělecký vedoucí Collegium Musicum Pragense.
náměstkyně primátora Dagmar Laubová.
V roce 1968 emigroval a působil v řadě re„Já osobně jsem jeho odvolání považovala za
nomovaných orchestrů v Berlíně, norském
morální křivdu a celá situace mne velmi mrTrondheimu a ve Vídni. Byl 11 let děkanem
zela. Nechtěla jsem, aby z orchestru odešel
na Akademii hudebních umění ve Frankfurtakovýmto způsobem, a snažila jsem se natu. V roce 1990 se vrátil do vlasti a stal šéfdijít cestu, jak s ním opět navázat spolupráci.
rigentem orchestru Státní opery Praha. Od
Jeho návrat je pro mě opravdovým zadostiuroku 2004 byl do loňského června šéfdiričiněním,“ dodala Laubová.
gentem KSO. Za propagaci české hudby doProfesor Stárek jako přední český dirigent
stal v dubnu 2008 medaili Za zásluhy Artis
a hudební pedagog byl žákem Václava TaBohemiae Amicis. Čtrnáct měsíců poté mu
licha a Karla Ančerla. Po absolutoriu na
v K. Varech neobnovili smlouvu.
pražské AMU se v roce 1953 stal dirigentem

Karel Nejdl 1988, foto: Stanislav Kožený

V 90 letech má ráda
řízek a sladkosti

K

rásných 90 let oslavila 26. dubna paní
Zdeňka Dražská, jejímž domovem je
již šest let dům pro seniory ve Staré Roli.
Ke gratulantům se kromě dalších klientů a pečovatelek přidal také primátor Karlových Varů
Werner Hauptmann, který oslavenkyni předal
květinu a dárkový koš.
Paní Dražská je původem z Plzně a před více
než deseti lety se přestěhovala do Karlových
Varů. Vychovala dva syny, kteří ji chodí pravidelně navštěvovat. Má ráda ruční práce,
ve volných chvílích háčkuje nebo vyšívá. Mezi
její oblíbené činnosti patří také procházky
nebo sledování televizních seriálů.
Podle ošetřovatelek, které pro ni uspořádaly
malou oslavu, ráda jí. Jak nám sama prozradila, nejraději si pochutná na smaženém řízku.
Neodolá ale ani sladkostem. Je velmi společenská, navštěvuje divadelní představení
a koncerty.
A jaký je její recept užívat si spokojené stáří?
„Být v takovémhle skvělém zařízení, jako je
ve Staré Roli.
Být denně obklopen milými
lidmi, kteří se
navzájem respektují a mají
rádi,“ prozradila s úsměvem
oslavenkyně.

Paní Dražské přejeme hodně zdraví a elánu!
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Zprávy z magistrátu

Nový územní plán bude v roce 2014

Z

ákladní dokument pro plánování rozvoje města, územní plán, byl zadán společnosti Cityplan. Hodnota zakázky je kolem osmi milionů korun. Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku bylo zahájeno již koncem loňského roku. Nyní padlo rozhodnutí, že zakázku
na zpracování územního plánu města Karlovy Vary dostane zmíněná firma.
„Vzhledem k charakteru a předpokládané hodnotě zakázky město použilo otevřené řízení
pro nadlimitní veřejnou zakázku dle zákona o veřejných zakázkách. Na vyhlášení veřejné zakázky reagovalo sedm zájemců, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. V požadovaném termínu bylo podáno pět nabídek projektových kanceláří. Všech pět nabídek bylo
kompletních a byly hodnoceny. Vítěznou nabídku podala společnost CITYPLAN, s. r. o., která nabídla projekt za 8,1 milionu včetně DPH,“ uvedl náměstek primátora Petr Keřka.
Rada města již schválila uzavření smlouvy s touto projektovou kanceláří. Předpokládaná
doba realizace zpracování nového územního plánu města je přibližně 3,5 roku.

Na výměnu čeká devět tisíc řidičských průkazů
Ř

idičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince
2010.
Takových dokladů Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru řidičů k 7. květnu
2010 celkem 774 110. Uvedená hodnota odpovídá asi 12 % registrovaných řidičů v České republice. Více než 1/3 těchto řidičů je
ve věku 30-40 let. Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila
k aktuální etapě povinných výměn (viz § 134
zákona č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhod-

nější doba podat žádost o vydání (výměnu)
řidičského průkazu na příslušném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností. Na konci letošního roku hrozí kumulace výměny
velké části řidičských průkazů a dlouhé fronty žadatelů, kteří budou o výměnu žádat.

Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary zbývá k zákonné výměně do konce tohoto roku 9 114 řidičských průkazů!
Úřední dny na odboru dopravy, registru
řidičů jsou v pondělí a ve středu od 8:00

do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.,
a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.
Doporučujeme všem občanům, kterých se
výměna týká, využít nynější nejvhodnější
doby a nenechávat návštěvu registru řidičů
na závěr roku 2010. Jde o řidičské průkazy
vydané jak v letech 1994—1996, tak pozdější
vydané v letech 1996—2000. U obou typů je
povinná výměna do konce roku 2010. Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je
datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu
(viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.).

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě
1.6. úterý
Blokové čištění: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní
2.6. středa
Blokové čištění: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská
včetně podchodu u Becherovky, 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
3.6. čtvrtek
Blokové čištění: Libušina, Nebozízek, Tylova,
Škroupova, Divadelní, Moravská

(část od křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně
na T. G. M.), Horova včetně spojky na Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
10.6. čtvrtek
Blokové čištění: Smetanova, Školní, Hlávkova,
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
11.6. pátek
Blokové čištění: Západní, Plzeňská
24. týden
14.6. pondělí
Blokové čištění: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky

břeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
22.6. úterý
Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní
23.6. středa
Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Sokolovská (od pivovaru k okružní křižovatce u
prodejny motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská
včetně podchodu u Becherovky, 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.

23. týden
7.6. pondělí
Blokové čištění: Okružní, Tuhnická, Nové Domky,
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
8.6. úterý
Blokové čištění: U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní

15.6. úterý
Blokové čištění: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
16.6. středa
Blokové čištění: Závodu míru, Závodu míru, Nádražní
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská
včetně podchodu u Becherovky, 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

24.6. čtvrtek
Blokové čištění: Hřbitovní, 5. května, Máchova,
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova,
Mánesova
Požární, přeřazeno do tab.3, Mládežnická, U Koupaliště, Čapkovská
25.6. pátek
Blokové čištění: nám. Emy Destinnové, nám.
Václava Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
26. týden

9.6. středa
Blokové čištění: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční,
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská
včetně podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera
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25. týden
21.6. pondělí
Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, ná-

28.6. pondělí
Blokové čištění: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova,
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský most, ná-

městí Republiky
29.6. úterý
Blokové čištění: Krušnohorská, Chomutovská,
Ostrovská, Jáchymovská, Železná
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní
30.6. středa
Blokové čištění: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, přeřazeno do tab.3, Jana
Opletala, Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská
včetně podchodu u Becherovky, 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
1.7. čtvrtek
Blokové čištění: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga,
Čechova, Chodská, Kolárova
2.7. pátek
Blokové čištění: F. X. Šaldy, Vilová, Štírova, Jasmínová, Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční,
Fričova, Kamenického

Zprávy z magistrátu

Chtěli čisté město, tak ho uklidili

Z

ákladní a střední školy, obyvatelé města a další organizace se letos zapojily do
druhého ročníku akce Chceme čisté město,
kterou v dubnu uspořádalo město Karlovy
Vary. Dobrovolníci všech věkových kategorií si vybrali určité části města, které se rozhodli uklidit. V rámci akce byla uspořádána
také fotografická soutěž pro školy. Na její
výherce čekala odměna deset tisíci korun.
Plastové pytle, rukavice a další pomůcky, to
bylo základní vybavení všech dobrovolníků, kteří během dubna vyrazili do karlovarských ulic, aby je zbavili odpadků a nepořádku. Společnými silami za pomoci města
Karlovy Vary nasbírali tuny odpadu, které
se po zimě objevily na chodnících, v parcích
nebo v okolí škol a domů. Školy a neziskové
organizace se mohly navíc přihlásit do fotografické soutěže a vyhrát finanční odměnu. „Podmínkou přihlášky do soutěže bylo
vytvoření prezentace, která obsahovala
fotografie z průběhu uklízení, a to především stav místa před a po úklidu“, vysvět-

lila koordinátorka soutěže Petra Hnátková.
Své prezentace zaslalo na magistrát města
celkem pět základních a jedna střední škola, z neziskových organizací se však nikdo
nepřihlásil. Odborná porota poté z každé
kategorie vybrala tu nejlepší prezentaci.
Předávání cen proběhlo 14. května. Žáci
a učitelé přihlášených škol se sešli v zasedací místnosti magistrátu města, kde je
osobně přivítal primátor Karlových Varů
Werner Hauptmann. „Jsem rád, že to děti
vzaly za své a životní prostředí jim není
lhostejné. Všichni odvedli opravdu kus práce,“ pochválil účastníky primátor. První
místo a 10 tisíc korun v kategorii základní
školy vyhrála ZŠ a MŠ a Praktická škola
Karlovy Vary – Svahová. Za střední školy si
10 tisíc korun za svůj výkon odnesli studenti Obchodní akademie Karlovy Vary. Organizátoři se letos rozhodli udělit ještě jednu
zvláštní cenu, a to za největší počet zapojených „uklízečů“, kteří nasbírali největší
objem odpadu. Cenu v podobě 10 tisíc ko-

XXI. století v Karlových Varech: 2006

R

ozpočet města činil 1,161 miliardy korun, s 426 miliony investic. Primátorem
byl do říjnových voleb Zdeněk Roubínek,
poté Veronika Vlková. Bylo dokončeno 324
bytů ve Staré Roli a pokračovaly práce spojené s průtahem – ten byl zprovozněn v polovičním profilu v říjnu. Západní, Plzeňská
a Studentská ulice dostaly nový povrch
a přechody. Nevhodnou čedičovou dlažbu ve
Smetanových sadech nahradily pískové cesty. Cyklostezka kolem Rolavy se prodloužila
ze starorolského nádraží až k Mlýnské ulici,
nová cyklostezka Pod Lesem spojila Tuhnice
a Doubí. Začala generální oprava Ondřejské
ulice. Město představilo projekt KV Areny.
Státní veterinární správa v únoru varovala
před epidemií ptačí chřipky. Duben přinesl třetí stupeň povodňové aktivity, Ohře se
vylila z břehů, naštěstí bez vážných škod;
městští strážníci Vitiska, Petrides a Vejvoda zachraňovali tonoucího z řeky Teplé.
V květnu zasáhla město mohutná vichřice,
vítr o rychlosti až 150 km/h lámal stromy
a rozbil i nedávno restaurovanou sochu Karla IV. v sadech Jeana de Carro na Vyhlídce.
V červenci začal platit zákon o registrovaném partnerství, v celém kraji do něj lze
vstoupit pouze na karlovarském magistrátu.
V červnových parlamentních volbách získaly
v karlovarském kraji ČSSD a ODS po dvou
mandátech, KSČM jeden. Ve městě se natáčely životopisný film Edith Piaf (francouzský
název La Môme) a Casino Royale s Danielem
Craigem v roli Jamese Bonda. Druhý ples
města v retro stylu dokázal, že Elvis žije.
Po šesti letech se ředitelem Karlovarského
symfonického orchestru stal opět Alois Je-

V roce 2006 byl znovu opraven altán na Třech
křížích.
žek, nahradil Miloše Formáčka. Cenu města
obdrželi novinářka a spisovatelka Eva Hanyková a divadelník Vlastimil Ondráček. Karlovarské kulturní léto připomnělo 250. výročí
narození Mozarta a 100 let Jaroslava Ježka,
přineslo muzikál Hair i brazilskou taneční
show. Třináctý ročník Jazzfestu představil
4TET Jiřího Korna.
Kanoe Mattoni přinesly mistrovství světa
ve sjezdu na divoké vodě. Město hostilo konferenci historických sídel. Karlovarský týden
poprvé spojil dohromady Tourfilm, Lázeňský
festival a Konferenci lázeňských míst. Město
zahájilo tříletý projekt spolupráce evropských lázeňských měst Thermae Europae.
Alžbětiny lázně oslavily 100 let od vzniku
a představily novinku – kryoterapii. Sochař
Jan Kotek vytvořil sochu T. G. Masaryka,
umístěnou na stejnojmenné ulici v centru.
Městská policie pořídila radar pro měření
rychlosti, před jeho nasazením nabídla motoristům bezplatné proměření tachometrů.
Vánoční trhy se konaly u Národního domu,
na křížení ulic T. G. Masaryka a Zeyerova.
(S využitím archivních Radničních listů
sestavil Jan Kopál)

Šeky si odnesli studenti Obchodní akademie
Karlovy Vary.
run si odnesla Základní škola Jana Amose
Komenského Karlovy Vary. „Do akce jsme
zapojili 22 tříd, od prvňáčků až po deváťáky, celkem to bylo zhruba 400 žáků. Nasbírané odpadky musela odvézt tři nákladní
auta,“ popsala zástupkyně školy. Účastníci
akce vyhlásili, že mají od veřejnosti pozitivní ohlasy a že by se dobrovolný úklid města mohl několikrát v roce opakovat. Vždyť
všichni „Chceme čisté město“.
(krl)

Školy přihlášené do fotografické soutěže
CHCEME ČISTÉ MĚSTO:
1/ kategorie: základní školy
Základní škola Krušnohorská
Základní škola Jana Amose Komenského
Základní škola, mateřská škola a praktická
škola Karlovy Vary - Vančurova
Základní škola Jazyků
Základní škola, mateřská škola
a praktická škola Karlovy Vary –Svahová
2/ kategorie: střední školy
Obchodní akademie Karlovy Vary

Magistrát řeší
problémy Sedlce
Již druhé setkání se zástupci karlovarského
magistrátu zorganizovalo Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedlci.
Na schůzku s primátorem, náměstky, vedoucí
oddělení urbanismu a architektury i ředitelkou Správy lázeňských parků přišlo na třicet
obyvatel Sedlce. Společně zhodnotili řešení
podnětů z minulého setkání na jaře 2009.
Zástupci magistrátu občany informovali, že
letos v rozpočtu jsou prostředky na chodníky
v centru Sedlce, včetně přechodu pro chodce
i vozíčkáře. Práce proběhnou v létě a chodník
bude na podzim dokončen. Stavba komunikace K Zahrádkám začne 3. června a přijde
na 2 miliony Kč. Obyvatelé Sedlce hodnotili
zlepšování stavu zeleně, výstavbu dětského
hřiště i pomoc města při záchraně kostela
sv. Anny.
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Sledované termíny

Termíny akcí, které sleduje celé naše město
Areál Rolava, meandr u Ohře, cyklostezka Čankovská, promenády Tržiště
a Stará Louka, Divadelní lávka, bazén
u KV Areny a parkoviště v Gagarinově
ulici. To jsou prioritní akce magistrátu,
jejichž termíny dokončení sleduje celé
město. Jako první spustí šňůru kolaudací a předáním do provozu koupaliště Rolava a meandr park Tuhnice.
Následovat bude promenáda Tržiště,
cyklostezka na Čankovské a parkoviště
v Gagarinově ulici.

„

U

Rolavy a parku Tuhnice jsou termíny
jasné. Úsek cyklostezky vzadu na sídlišti Čankovská bude dokončen a předán
do 31. července. U korza Stará louka uvádíme termín 31. prosince, ovšem s tím,
že do 30. června by měl být hotový úsek
od Mlýnské kolonády až pod Zámecký vrch
a Tržiště. Z druhého konce Staré louky
od Puppu se dokončuje úsek k uličce na lanovku Diana. Oprava Divadelní lávky začala

Kontrolu plnění termínu rekonstrukce korza
mezi Mlýnskou kolonádou a Tržištěm prováděli primátor Werner Hauptmann i náměstci
Tomáš Hybner a Petr Keřka.
v květnu. Termín je šest měsíců od podpisu
smlouvy a náklady 14 milionů Kč. Pokud jde
o bazén u KV Areny, zatím se jen rozlepily
obálky s nabídkami. Jako další sledovanou
akci jsme 15. května zahájili opravu povrchu
a rozšíření počtu parkovacích stání na Gagarinově ulici. Jde o rekonstrukci 3 247 m2
plochy za 4,3 milionu korun, kde vznikne 15
šikmých parkovacích stání. Dokončena mají
být do 15. července,“ odpověděl náměstek
primátora Petr Keřka.

STARÁ LOUKA
Nejdelším staveništěm ve městě je momentálně Stará louka, kde se od loňského
8. října provádí revitalizace nejstarší promenády ve městě v délce 820 metrů. Stavba
za 140 milionů korun byla rozdělena na jedenáct úseků, každý v délce přes 70 metrů.
Vzhledem k blížícímu se MFF budou jako
první do 30. června dokončeny povrchy
mezi Labitzkého a Dvořákovou lávkou.
V době festivalu bude veškerá stavební čin8

Na promenádě Stará louka byla už vysazena
nová alej vzrostlých kaštanů.

Takhle má vypadat přístavba Národního domu
směrem od Tržnice.

nost na korzu Stará louka zastavena. Korzo
už dostalo novou tvář. Bylo vykáceno 21 starých kaštanů a vysazeno 28 nových. Budou
vytvářet stín pro promenádu a pro kavárenské posezení pod kaštany. V řece Teplé byla
vyměřena místa pro osm vodotrysků. Revitalizace promenády má skončit v prosinci
roku 2010.

SOKOLSKÝ VRCH
Sledovanou akcí je rovněž revitalizace Sokolského vrchu. Jde o akci s rozpočtem bezmála 6 milionů Kč, jejímž smyslem je obnova dřevin známé lokality na hranici CHKO
Slavkovský les. V nové podobě bude sloužit
jako vycházková trasa a odpočinkový areál.
Termín dokončení je letošní srpen.

NÁRODNÍ DŮM
Pohnula se dosud zakonzervovaná oprava Národního domu. Město stáhlo žalobu
na Iva Ouřadu, za něhož zaplatila společnost
Eltodo 5,5 milionu korun za daň z nemovitosti. Památku společnost Eltodo převzala a chystá zahájení složité rekonstrukce.
„Musí začít do 1. ledna 2011. Podle původních plánů z roku 2007 měli do oprav Národního domu vložit 750 milionů korun a dalších
200 milionů do vnitřního vybavení. Podle
starého harmonogramu měly práce skončit
za 18 měsíců, tedy loni v červnu. Jsme rádi,
že společnost dostojí svým závazkům, alespoň pokud jde o délku stavby, říká náměstek
primátora Tomáš Hybner.

Sledované termíny

Rolava se stává rájem bruslařů
R

OTEVÍR
Á

ME!

olava se otevírá veřejnosti na Den dětí
1. června od 16 hod. „Novinek je tu hodně. Především rozšířená in-line dráha kolem
celého areálu, doplněná v jeho v severní části
o mimoúrovňové křížení se stezkou pro chodce, zastřešená plocha pro výuku in-line bruslení, nové volejbalové a nohejbalové hřiště.
Nově byla umístěna také horolezecká stěna.
Moderní je celé technické zázemí, objekt záchranářů zahrnuje ošetřovnu, šatny, sprchy
a WC. Nové je osvětlení, rozvody vody, kanalizace, obklady a dlažby i parkoviště. Rolava

byla akcí za 72 a půl milionu korun, kterou
jsme sledovali pravidelně od prvního dne,
tedy od loňského 19. listopadu,kdy se začalo
s pracemi. Účelem tohoto nákladného projektu bylo rozšíření sportovních a zábavních
atrakcí pro obyvatele a propojení areálu se
sítí víceúčelových stezek ze Staré Role do
Tuhnic. Jak se nám to podařilo, ať posoudí
uživatelé a zvláště in-line bruslaři,“ zve zájemce na otevření Rolavy 1. června primátor
Karlových Varů Werner Hauptmann.

Nové sprchy, plážový písek a trávník.

Hlavním lákadlem je rozšířená in-line dráha kolem koupaliště.

(red)

Na posledních úpravách areálu Rolava se pracovalo do posledního dne před kolaudací.

Meandr — park Tuhnice bude předán do 30. 6.
D
ruhým odpočinkovým místem, které
mohou Karlovaráci využívat již v tomto
létě, je přírodní park-meandr u Tuhnického
mostu na břehu Ohře. Dílo za 27,9 milionu
korun změnilo území po bývalém zahradnictví k nepoznání. Dokončují se hřiště
a sportoviště, hotová je in-line stezka pro

Tudy poteče voda z Ohře do jezírek.

bruslaře dlouhá 1 185 metrů. Celý areál
je na ploše bezmála devíti hektarů. V severní části bude hřiště pro plážový volejbal,
badminton a dvě plochy na pétanque a skákání panáka. V jihozápadní části se počítá
s dětským hřištěm a adrenalinovou loukou,
které má oddělovat umělý potok. Vedle hřiš-

tě pro děti do 8 let bude adrenalinová louka
pro starší děti, propojená visutým mostem
s trojhoupačkou, lezeckou stěnou a lanovkou. Na hřištích bude 50 hracích prvků jako
dřevěný had, létající talíře, sedací misky,
houpačky, rotující kužele i kolotoč.
(red)

In-line dráha pro bruslaře je už hotová.
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Doprava

Nejvíce pirátů ve městě jezdí po Lidické

Město Karlovy Vary má relativně bezpečné silnice. Oficiální přehled České pojišťovny, která
už pět let zpracovává Index bezpečnosti, uvádí, že naše město má třetí nejbezpečnější silnice
z krajských měst ČR. Česká pojišťovna monitoruje třináct krajských a devětapadesát okresních měst a na základě údajů ze statistik Policie České republiky o počtech nehod s vážným
nebo smrtelným zraněním dvakrát ročně sestavuje žebříček bezpečnosti. V loňském roce
byly Karlovy Vary ze všech krajských měst dokonce na prvním místě! Magistrát nechal instalovat na pěti místech preventivní radary, informující řidiče o rychlosti, a sčítače silničního
provozu. Zde je monitoring prvních čtyř měsíců letošního roku:

LIDICKÁ

ZÁPADNÍ

ZÁVODU MÍRU

PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ VYTÍŽENOST

PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ VYTÍŽENOST

PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ VYTÍŽENOST

1. 1.—30. 4. 2010

1. 1.—30. 4. 2010

1. 1.—30. 4. 2010

LIDICKÁ
1. 1.—30. 4. 2010

ZÁPADNÍ
1. 1.—30. 4. 2010

ZÁVODU MÍRU
1. 1.—30. 4. 2010
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Školy

Školu ovládly verneovky
N
etradiční dny na ZŠ Konečná v Karlových Varech probíhají již řadu let. Tentokrát se žáci i učitelé vydali Po stopách Julesa Verna. Během měsíce se ve vestibulu školy
objevily pestrobarevné balony, pod schody
vyrostlo ocelové město a z mezidveřního
podmořského světa vítal všechny příchozí
každé ráno potápěč. Den D nastal ve čtvrtek
6. května 2010. V kinosále školy se žáci dívali
na pořady o vesmíru, které pro ně připravila
karlovarská hvězdárna. Další zájemci o od-

kaz Julesa Verna navštívily knihovnu, kde
na ně čekala beseda a soutěže. V tělocvičnách
zdolávali „cestu do středu Země“, po škole
proplouvali Vernovými romány a hledali odpovědi na záludné otázky. Třeba co je to gyroskop nebo jakou rychlostí létá nejrychlejší
motýl. Učitelé pro žáky připravili zajímavé
tvůrčí dílny. Zkoušeli třeba číst neviditelný
inkoust (na snímku) a řešit mnohá tajemství,
o kterých Verne psal. Všichni se už těší na
další netradiční dny.

Exkurze se všem moc líbila

K

oncem měsíce března se
některé třídy 1. stupně ZŠ
Krušnohorská Karlovy Vary zúčastnily exkurze v Alžbětiných
lázních. Průvodkyní byla náměstkyně ředitelky léčebného
zařízení, která vedla celý výklad
velmi profesionálně a s maximálním přihlédnutím k věku posluchačů. Žáci si mohli prohlédnout
i sami osahat léčivou rašelinu,
velké vany na perličkové koupele
či nahlédnout do prostor bazénu.
Velmi zajímavá byla ukázka historie minerálních koupelí, zařízení a přístroje pro kryoterapii. Exkurze byla spojená i s pobytem v solné jeskyni, což velmi ocenili žáci i učitelé.

Školáci se těší
do knihovny

M

Na letní prázdniny si školáci musí ještě měsíc počkat. Rodičům však nabízí karlovarský
dům dětí a mládeže v předstihu nabídku letních dětských táborů. Budou pořádány ve dvou
základnách - Vladař u Žlutic a Studánka U Aše.

ěstská knihovna Karlovy Vary již několik
let spolupracuje se základními školami.
Nejlepší spolupráce je v tomto školním roce
se Základní školou jazyků v Libušině ulici.
Učitelky z prvního stupně chodí do knihovny
s dětmi pravidelně každý měsíc.
Pro malé čtenáře je v knihovně vždy připraven
zajímavý program, a to besedy na různá témata nebo hry se slovy. Knihovnice na dětském
oddělení s dětmi společně přemýšlí, jak vlastně kniha vzniká, povídají si o spisovatelích,
o ročních obdobích, hledají, v jakých knížkách
například bydlí zvířátka. Po čtení pak přijde
na řadu také zpívání.
Další školou, která pravidelně posílá své žáky
do knihovny, je Speciální škola v ulici Vančurova ve Staré Roli. Děti knihovnu navštěvují
od mateřské školy. Velký dík patří všem trpělivým učitelkám, které se s láskou věnují i dětem s různými vadami či poruchami učení.

Turnus
Datum
Místo
Hlavní vedoucí
Cena
I. turnus
3. 7.-17. 7. 2010
Vladař u Žlutic
Dana Babincová
3 450,- Kč
Táborová hra: Brána do jiných světů (na motiv Hvězdná brána)
III. turnus
31. 7.-14. 8. 2010
Vladař u Žlutic
Petr Polívka
3 455,- Kč
Táborová hra: Dvanáct úkolů pro Asterixe
I. turnus
3. 7. - 17. 7. 2010
Studánka u Aše
Michal Hroch
3 550,- Kč
Táborová hra: Cesta kolem světa
II. turnus
17. 7.-31. 7. 2010
Studánka u Aše
Roman Šantroch
3 560,- Kč
Táborová hra: Expedice do neznáma
III. turnus
31. 7.-14. 8. 2010
Studánka u Aše
Michal Hroch
3 555,- Kč
Táborová hra: Cesta kolem světa
Informace poskytne rodičům: DDM Karlovy Vary, kulhankova@ddmkv.cz

Z rozzářených tváří dětí lze vyčíst, že se jim
akce v knihovně líbí.

Tipy na letní dětské tábory

Prázdninové aktivity dětí a mládeže
A
C Start Karlovy Vary a město Karlovy Vary pořádají pro děti od 7 do 15
let v době prázdnin tradiční prázdninové aktivity. Všechny probíhají od pondělí
do pátku vždy od 9.00 do 15.00 hodin. Sraz
je vždy na stadionu AC Start K. Vary. Organizátor celé akce zodpovídá za děti od 9.00
do 15.00 h, výjimkou jsou celodenní výlety,
kdy za děti zodpovídá do příjezdu autobusů.

Příchod a odchod dětí si zabezpečují rodiče
sami. Akce probíhající mimo areál AC Start
K. Vary budou končit v dané lokalitě. Děti
jsou pojištěny. Akce jsou pro děti z K. Varů.
Pozor změna: V letošním roce bude registrační poplatek 200,- Kč na týden. Poplatky uhraďte do 30. 6. 2010 na č. ú. 15831341/0100 KB. K. Vary nebo složenkou
na adresu AC Start K. Vary, Západní 1781,

K. Vary, 360 01 - uveďte do poznámek jméno
a příjmení dítěte a zároveň určený týdenní
termín. Kontakty na odpovědné osoby:
Akce 12. - 16. 7. - B. Řezáč tel. 720 598 629,
19. - 23. 7. - tel. 353 235 128, 26. - 30. 7. A. Dohnalová tel. 606 644 982, 2. - 6. 8.
- Za celkovou organizaci odpovědný: V. Hůrka tel. 608 502 012. Další informace: www.
zskonecna.webnone.cz.

11

Téma měsíce

Záplava azbuky ve městě
Z NĚKTERÝCH DOPISŮ A OHLASŮ:
„Vůbec se mi nelíbí některé nápisy v cizích jazycích po Karlových Varech. Zejména to, že se objevují velké názvy obchodů v azbuce. To je prostě hrůza! Nemůže naše město zůstat české? V roce 1939
byly nápisy německé, v roce 1968 a teď znovu ruské. Píše se rok 2010. Jsme přece v Čechách.“
Občan města KV

Kolem ruských reklam a jídelníčků v azbuce
chodí Karlovaráci už většinou bez povšimnutí.

„Ruskojazyčné a jakékoliv cizojazyčné nápisy mi nevadí v momentě, kdy nechybí nápis český.
Osobně preferuji pravidlo uvedení české verze na prvním místě a následně jakékoliv další. Výjimku mohou samozřejmě tvořit mezinárodně platná označení, převzatá zpravidla z angličtiny
i do českého jazyka. Bohužel toto pravidlo na mnoha místech neplatí a zejména u ruských nápisů
čeština zcela chybí. Takové případy mi vadí a vnímám je jako nerespektování místních zvyklostí.
Magistrát by měl hledat cestu k nápravě stavu, byť dnešní platná legislativa takové regulaci není
nakloněna.“
Petr Kulhánek, zastupitel města

„Poměrně často musíme skupinám turistům ze západní Evropy i ze zámoří vysvětlovat, proč jsou
v některých částech města pouze ruské nápisy v azbuce. Ty dotazy jsou stále častější a ne vždy
na ně dokážeme uspokojivě odpovědět. Hosté se taky často ptají, proč na kolonádě a u pramenů
zní často výhradně ruština.“
Průvodkyně Věra (56 let)

Plné reklam v ruštině jsou zejména ulice Sadová, Vřídelní, Moskevská a Zámecký vrch.

Azbuka se z lázeňské čtvrti rozšířila už i do centra, jak potvrzuje nápis z ulice D. Bechera.

Hlavně v lázních jsou ruské nápisy a reklamy
všudypřítomné. Cizinci jim nerozumí.

Ulice plné ruských reklam nám nedělají dobré jméno
Nejen v lázeňském území, ale dnes už také v centru města je azbuky tolik, že vadí nejen místním, ale také cizincům. Právníci
ale varují, že nebude jednoduché změny prosadit. V ČR totiž není žádný zákon, který by tento případ upravoval.
„

R

ozhodně se s tímto stavem nehodláme smířit. Město Karlovy Vary hledá
v současné době způsob, jak přikázat obchodníkům, aby dali ve svých podnicích
a prodejnách přednost českým názvům před
ruskými. Uvažujeme o tom, vydat vyhlášku,
která by především v reklamě upřednostnila
české nápisy před ruskými a cizojazyčnými.
Naše snahy nelze v žádném případě chápat
jako protirusky zaměřené opatření. Pokud
vyhlášku schválíme, tak se bude týkat všech
jazyků,“ říká k problému cizojazyčných nápisů ve městě primátor Werner Hauptmann.
Jestli vyhláška opravdu bude, to záleží
na odborných posudcích, které si nyní město nechává vypracovat. Oslovení právníci
si totiž nejsou jisti, zda by takovou vyhlášku Ministerstvo vnitra ČR hned nezrušilo.
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„Hledáme zákonné normy, o něž by se vyhláška mohla opřít. Ve znění bude, aby byl
vždy uveden český název a teprve pak cizí.
Ať už je to v ruštině nebo němčině,“ řekl nám
jeden z právníků města. Ani podle ředitele
západočeské Obchodní inspekce Milana Javorského nemůže jeho úřad obchodníkům
nic nařizovat. Není si ani jistým tím, zda
vyhláška, přikazující český nápis jako první, nebude zásahem do podnikání. Město je
připraveno vyřešit i tento sporný moment.
„Němčina, ruština nebo angličtina by neměly nikdy svojí velikostí přesahovat český
nápis. Měly by být až za ním nebo pod ním,“
líčí svoji představu primátor města.
Místní Rusové se nejspíš kvůli vyhlášce nebudou s městem soudit. „Cizí nápisy jsou
jen reklama a také otázka peněz a způsob,

jak přilákat zákazníky,“ namítá Alexej Ružejnikov z Výboru pro národnostní menšiny.
Podle něho zatím český živnostenský ani
obchodní zákoník neobsahují ustanovení,
podle kterého je povinností upřednostňovat
češtinu.

Některé reklamy po městě jsou pouze v azbuce.

Ruské nápisy ve městě

vadí občanům i magistrátu
Problém vyřeší nový lázeňský statut

S

por o únosnou mez cizojazyčných nápisů
a reklam v Karlových Varech ukončí definitivně až nový lázeňský statut. Ten dosavadní platí totiž téměř 55 let. Proto návrh nového
lázeňského statutu, podaný loni v březnu,
uvádí mj., že „Karlovy Vary jako lázeňské místo světového významu mají statut lázeňského
místa vydaný usnesením vlády č. 135 ze dne
18. 1. 1956, který již nekoresponduje s platnou
legislativou a v některých ustanoveních neodpovídá aktuálním potřebám města…“ a dále
„Nápisy v cizích jazycích: Zveřejňování cizojazyčného textu zároveň s českým textem stávající legislativa neřeší. Jedná se o specifický problém nejen lázeňských míst. Značné množství
nápisů a textů umístěných na veřejném prostranství ve vnitřním území lázeňského místa
pouze v cizích jazycích působí diskriminačně.
Proto se na území lázeňského místa zveřejněné texty, zejména nabídky na prodej zboží,
poskytnutí služeb, reklamy, nápisy, názvy pro-

vozoven či jiná oznámení určená pro informaci
veřejnosti, umístěné zejména v budovách, na
nemovitostech nebo na veřejném prostranství,
uvádějí především v jazyce českém, cizojazyčné
texty nesmí být větší nebo výraznější než český
text,“ stojí v návrhu nového statutu.
Karlovarské zastupitelstvo schválilo tento
návrh již 10. března 2009. Primátor předal
návrh s dopisem k provedení dalších kroků, které podle zákona náleží Ministerstvu
zdravotnictví ČR. Termín, dokdy má být projednán a schválen jako nařízení vlády podle
zmocnění, obsaženého v lázeňském zákoně,
však žádná zákonná norma nepředepisuje.
Vedení města věří, že připomínkové řízení
k novému statutu nepotrvá ministerstvu
zdravotnictví a dalším úřadům dlouho. Pokud by vláda návrh karlovarských zastupitelů
letos schválila, mohl by nový lázeňský statut
vyřešit problémy s cizími nápisy již od května
příštího roku.

Ruské názvy domů jsou všude kolem, ty v češtině nevadí.

Ruské realitní kanceláře nabízejí k prodeji celé
domy.

Dvojjazyčné názvy ulic má ruská vesnice v Gejzírparku.

Od posledního průzkumu žádná změna

P

odle zprávy migrační komise magistrátu žilo k 1. dubnu 2010 v našem městě
53 907 obyvatel. Z 5 701 cizinců bylo rusky
mluvících přes 3 500. Ještě na začátku roku
2004 zde žilo pouze 491 občanů Ruské federace na trvalý pobyt a 450 jich mělo povolený
pobyt na základě víza nad 90 dnů. Poslední
oficiální výzkum ruské komunity v Karlových Varech proběhl roku 1999. Konstatoval, že jen málo příslušníků této menšiny
ovládá český jazyk. „Spoléhají na to, že Češi
většinou ruštinu ovládají, protože se v minulém režimu povinně vyučovala ve škole.

Příslušníci ruské menšiny ve městě navštěvují ruské společenské a kulturní akce jako
přednášky, recitály ruských pěvců, církevní
semináře a bohoslužby. Jen zřídka se účastní českých kulturních akcí s výjimkou koncertů.
Vymezování vůči českému etniku se projevuje i v ekonomické sféře. Místní Rusové
raději zaměstnají příslušníky vlastního etnika, separují se i prostorově, kupují si byty
v jednom domě nebo staví rodinné vily v jedné čtvrti. Dotázaní obyvatelé města uvedli,
že čeština v lázeňské čtvrti není vždy na prv-

ním místě. V průzkumu si někteří čeští
zákazníci stěžovali, že na ně prodavačky
v ruských buticích nemluví česky. Vyvolává
to v nich pocit, že obchody nejsou určeny
pro ně,“ uváděl průzkum.
Za posledních deset let se mnoho nezměnilo. Rusky mluvících obyvatel i hostů v našem městě přibylo. Přibylo i dalších cizinců
s trvalých pobytem, takže Karlovy Vary jsou
dnes v podstatě kosmopolitní městem. Nic
proti tomu. Jen ty reklamy v azbuce se přemnožily za hranici vkusu a oprávněně vadí
všem.
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Zprávy z kultury

KSO zahájil abonentní předplatné
Možnost získat jediným nákupem najednou všechny vybrané koncerty sezony 2010/2011 nabídne od 14. června milovníkům
symfonické hudby Karlovarský symfonický orchestr. Výhodou abonentního předplatného je, že na všechny koncerty jednoho cyklu má posluchač zajištěné stejné místo v sále. Při zakoupení jedné abonentní řady si může vybrat mimořádný koncert
KSO, na který dostane vstupenku zdarma. Navíc abonentní vstupenka je přenosná a majitel ji může zapůjčit příbuzným nebo
známým.

„

S

ezona bude už v pořadí 176. Jsme pyšní,
že máme nejstarší orchestr ve střední
Evropě, jehož historie sahá až do roku 1835.
Město Karlovy Vary jako zřizovatel orchestru si uvědomuje závazek této mimořádné
tradice a věnuje mnoho sil jejímu uchování
a dalšímu rozvíjení. Novinkou letošní sezony
je nová osoba ředitele, Mgr. Zdeňka Vikora,
který má s orchestrem dlouholetou osobní
zkušenost, je hráčem orchestru už sedmadvacet let. Novým šéfdirigentem orchestru
je Jiří Štrunc ml. Je to profesionál s bohatými
zkušenostmi doma i v zahraničí, Karlovarák
a syn Jiřího Štrunce, legendárního profesora
a sbormistra dívčího pěveckého sboru peda-

Kulturní léto
bude i Pod mostem

V

rámci Karlovarského kulturního léta se
mohou Karlovaráci a hosté lázeňského
města těšit také na program letní scény Pod
mostem. Jako první se 30. 6. od 19 hodin
na scéně představí rocková skupina Blue Effect, která na české hudební scéně působí už
od roku 1968. Jeviště ovládne také plzeňská
kapela SEMTEX se svým žánrovým mixem
brutal-techno-folku. Koncert se koná 1. července od půl šesté večer.
Přijďte si zatančit a oslavit začátek letních prázdnin
na letní scénu Pod Chebským mostem!

Kategorie

Lázně III a Grandhotel Pupp

Divadlo

I.

řada č. 5

I. balkon, řada č. 2

II.

řady č. 7, 8, 9

Přízemí - řada č. 7, 8
I. galerie - řada č. 1

III.

řady č. 3, 4, 10, 11, 12, 14

Přízemí - řady č. 2, 3, 4
I. balkon - řady č. 3, 4
II. balkon - řada č. 2
I. galerie - řada č. 2

IV.

řady č. 1 a 15

Přízemí - řada č. 1
II. balkon - řada č. 3

Řada

I. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %

II. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %

III. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %

IV. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %

ABC

2000,- / 1500,-

1800,- / 1350,-

1200,- / 900,-

840,- / 630,-

A+B
B+C

3400,- / 2550,-

3060,- / 2300,-

2040,- / 1530,-

1430,- / 1070,-

A+B+C

4380,- / 3290,-

3940,- / 2960,-

2630,- / 1970,-

1840,- / 1380,-

Mimořádná
nabídka A + C

2700,- / 2010,-

gogické školy v Karlových Varech. Jistě přinese do KSO nové tvůrčí myšlenky. Věřím, že
v těchto dvou osobách, úzce spjatých s Karlovými Vary i jejich symfonickým orchestrem,
jsme nalezli ideální vedení orchestru. Samozřejmě, posluchače až tolik nezajímají interní změny v orchestru, ale především hudba.
Věřím, že i v letošním roce najde orchestr co
nejvíce posluchačům a přinese jim co nejkrásnější zážitky při poslechu hudby, ať už v
některé z abonentních řad nebo na koncertech kolonádních i mimořádných,“ říká k letošní sezoně náměstkyně primátora Dagmar
Laubová.

Prodej abonentních vstupenek na koncertní
sezónu 2010/11 zahájí KSO v budově ředitelství na Husově náměstí 14. června. „Předprodej potrvá do 30. června 2010. Bude vždy
od pondělí do čtvrtka od 13,00 do 17,00
hodin. Předplatné je možné si během letních prázdnin domluvit na telefonním čísle
353 228 707. Abonentům uplynulé abonentní
sezony rezervujeme jejich dosavadní předplatné od 14. do 25. června. Pro rychlejší
odbavení by měli přinést s sebou abonentní vstupenku z předešlé koncertní sezony,“
uvedla k prodeji Ivana Pekárková z ředitelství
Karlovarského symfonického orchestru.

Inovace a technická odstávka v Alžbětiných lázních

A

lžbětiny Lázně, a.s., „Lázně pro veřejnost“, oznamují, že od 21. 6. do 27. 6.

2010 bude jako každý rok technická odstávka bazénového komplexu. Po jejím skončení
se mohou návštěvníci těšit na novou pánskou
saunu a páru, ženy na ochlazovací bazének.
Na léto jsme připravili ve spolupráci
s paní Mercovou a Süčovou AQUA aerobik

pro muže a ženy v hluboké vodě s nadnášející
pomůckou.
První seznamovací hodina se uskuteční
1. července od 18,00 hod. Rezervace je nutná. Více informací naleznete na www.spa5.
cz nebo www.carpediemvary.cz.

V Alžbětiných lázních se bude tančit

V

sobotu 12. června 2010 od 13,00 hod.
připravují Alžbětiny lázně taneční soutěž v ORIENTÁLNÍCH TANCÍCH ve spolupráci s paní Lucií Mercovou. Přijďte podpořit
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mladé orientální tanečnice ve věku od 6 do 17
let. Všichni jste zváni do společenského sálu
Alžbětiných lázní na zajímavou podívanou.
Vstup zdarma.

Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

6. 6.
19:30
4TET - koncert
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý
projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již
pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2
Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár
8. 6.
19:30
Jan Kraus: NAHNILIČKO - Divadlo Kalich
Tato pořádně nabroušená komedie nám nabízí velmi
neotřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční
realitu.
Hrají: Jan Kraus, Ivana Chýlková, Eva Holubová ad.
Režie: Jiří Ornest
12. 6.
15:00
Iva Peřinová: PRINCEZNY JSOU NA DRAKA Docela velké divadlo
Výpravná pohádka o draku Habánkovi, který za
nic na světě nechce žrát princezny a raději se živí
zeleninou.
Hrají: Lenka Lavičková, Martina Pawerová ad. Režie:
Jurij Galin
13. 6.
19:30
BALET GALA - Baletní soubor Divadla J. K. Tyla
Výběr nejlepších baletních představení. Diváci budou
moci vidět ukázky z Labutího jezera, Šípkové Růženky,
Fausta, Coppélie aj. Sólisté: Jarmila Dycková, Martina
Diblíková, Miroslav Hradil, Richard Ševčík ad.
16. 6. 19:30
Milan Kopecký: Dveře aneb Pane, vy jste náhoda! –
Divadlo Palace
Úsměvná konverzační komedie o naději, pro kterou
není podstatný věk, a kterou nemohou zastavit ani
zamčené dveře od bytu. Hrají: Jitka Smutná, Jan
Hartl, Jana Stryková. Režie: Helena Glancová
17. 6.
19:30
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná ﬂétna –
Divadlo J.K. Tyla v Plzni
Opera o dvou jednáních bude uvedena v originále
s českými titulky. Dirigent: Ivan Pařík. Režie: Jana
Kališová

27. 6.
19:30
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ Agentura Harlekýn
Komedie je skvělá svým námětem a přímo dokonalá
díky mistrným dialogům. Hrají:Simona Stašová (trojrole)
a Petr Nárožný. Režie: Zdeněk Kaloč
29. 6.
19:30
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
ad.
Štěpánka Heřmánková – soprán; Milan Vlček – tenor;
Petr Matuszek – bas.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio
D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

4. 6.
19.30
Divadlo V patře – Drama
Strhující vyprávění staré romské ženy. Účinkují Lucie
Domesová a Dana Jelínková.
Režie Matěj Samec.
10. 6. 19.30
CAMAEL
Hudební sdružení CAMAEL vzniklo spojením dívčího
vokálního tria Triny a kvinteta instrumentalistů
pohybujících se v nejrůznějších hudebních žánrech,
od vážné hudby po jazz.
16. 6. 19.30
Jazz KVé & Petra Brabencová
Jazzová zpěvačka, jejíž osobitý styl a podmanivý
hlas umocňuje kapela vynikajících instrumentalistů.
Repertoár tvoří jazzové standardy, swingové
a latinskoamerické skladby.
17. 6.
19.30
Ze Lhasy do Kathmandu
Cestovatel, dobrodruh a nezmar Vlasta Lepík vás
přesvědčí, že na samou střechu světa se lze vypravit i
bez kyslíkových přístrojů a že cyklistika je víc než vyjet
si jednou týdně do Svatošek nebo do Kyselky.

18. 6.
19:30
Terry Johnson: ABSOLVENT – Studio Dva
Je možné dokončit jako premiant studia a pak už se
vykašlat na celou kariéru? Je možné spávat s mnohem
starší vdanou ženou a přitom milovat její dceru? Hrají:
Ivana Chýlková, Kryštof Hádek ad. Režie: Patrik Hartl

18. 6. 19.30
Yellow Sisters
Ženská vokální skupina a cappella, která svým zpěvem
prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b,
world music, jazzu i reggae.

20. 6.
19:30
Taneční škola Harmonie: Tanec kolem světa
Současný tanec, balet, step, výrazový tanec,
pantomima. Představení s hosty Swing studio Karlovy
Vary, Felix Slováček ml., Nina Hlava ad.

20. 6. 19.00
Koncert bubeníků & Tajfun
Koncert bubeníků ze třídy Františka Zemana ZUŠ
Antonína Dvořáka. Skupina Tajfun, která zahraje poté,
bude tentokrát hostem večera.

21. 6.
19:30
Miroslav Donutil: CESTOU NECESTOU
Ve své talkshow vypráví herec nové historky
o cestování, rybaření a kamarádech. Pohodový pořad
plný humoru, dobré zábavy a písniček.
22. a 23. 6.
19:30
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
Koncert devítinásobné zlaté slavice Hany Zagorové
a zpěváka Petra Rezka za doprovodu kapely Miloše
Nopa.
25. 6.
19:30
John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse:
muzikál CHICAGO
Příběh Roxie a Velmy, mazaného právníka Billy Flynna
a celé hrstky dalších bizarních ﬁgurek z amerického
podsvětí. Hrají: Zuzana Krištofová Kolářová, Michaela
Badinková, Bronislav Kotiš. Roman Meluzín

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

4. 6.
19:30
Lázně III
Krásy baroka / C 9
Giuseppe Torelli: Concerto pro trubku
Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle č. 3 E Dur
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob – Jaro, Léto
Joseph Haydn: Concerto grosso č. 5
Zdeněk Vikor – trubka
Monika Cimprich – housle
Vladislav Liněckij - housle
Dirigent Martin Lebel (Francie)
6. 6.
17:30
Savoy Westend
Symfonický koncert
Bedřich Smetana: Vltava - symfonická báseň
Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček - suita z baletu
Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr
Dirigent Alexander Apolín
11. 6. 19:30
Lázně III
Symfonický koncert / B 10
Wolfgang Amadeus Mozart:
Figarova svatba – předehra
Béla Bartók: Koncert pro klavír č. 3
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 5
Arta Arnicane – klavír (Lotyšsko)
Dirigent Johannes Schlaeﬂi (Švýcarsko)
18. 6. 19:30
Lázně III
Symfonický koncert / C 10
Gioacchino Rossini: Italka v Alžíru - předehra
Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček - suita z baletu
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie - předehra
Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr
Dirigent Martin Peschík
24. 6. 19:30
Lázně III
Tance mistrů
Dvořák - Brahms - Strauss
Dirigent Miloš Formáček
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO
Vestibul Lázně III v den koncertu 15.00–19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary
Lázeňská ulice denně 10.00–16.00
tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary
Dolní nádraží Po–Pá 9.00–17.00, So–Ne 10.00–
16.00, tel: 353 232 838
Předprodejní místa Městského rezervačního systému
– více na vstupenky.karlovy-vary.cz

22. 6. 19.30
Laco Déczi & Celula New York
Po devíti a půl letech se do Husovky vrací u příležitosti
Letní Tour 2010 král slovenské jazzové trubky se svým
souborem skvělých muzikantů.
26. 6. 19.30
Kalandr a Revival Band & Netřísk
Legendární bluesman a rocker Petr Kalandra znovu
ožije, ztělesněn členy Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové.

Výstava:
Lev Havlíček – Pura Natura
Přední karlovarský výtvarník a hudebník vystavuje
fotograﬁe, jež nám ukáží přírodu v netušených
souvislostech a krásách.
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Kulturní servis
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
tel: 353 224 387; www.galerievary.cz
Výstavy:
12. 5. – 27. 6.
Prolínání / Verknüpfungen - Jiří Šik - Linda Männel
Konfrontace dvou pojetí ﬁgurálního žánru v podání
jubilujícího karlovarského malíře a mladé německé
autorky pořádané v rámci přeshraničního projektu
„Prolínání - Verknüpfungen“.
2. 6. – 19. 9.
Otto Herbert Hajek – Ukazatelé cest / Wegezeichen
Průřez tvorbou významného německého sochaře, malíře,
graﬁka a neúnavného propagátora myšlenky spolupráce
mezi Čechy a Němci. Vernisáž 2. 6. v 17:00.
Stálá expozice:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století.
Další akce:
3. 6.
19.30
Monika Načeva & Michal Pavlíček - Unplugged
Herečka kultovního divadla Sklep a zpěvačka s podmanivým hlasem Monika Načeva a kytarový mág Michal
Pavlíček v komorním akustickém koncertu.
GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
8. 6. – 8. 7.
Je nám dobře na světě
Výstava výtvarných prací dětí Zdravé mateřské školy
Krymská 12. Vernisáž 8. 6. v 15, 30, děti předvedou
krátký program a návštěvníci budou moci ochutnat
dobroty ze zdravé výživy.
GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
tel. 353 234 636,www.ateliermirka.cz
Výstava
15. 6. - 30. 7. Petr Steinl obrazy
Stromy, louky, květiny očima Petra Steinla
Výtvarná dílna
8. 6. a 15. 6. od 17:00
ŠPERKY TIFFANY
Jednoduché šperky a vitráže.
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
Tel:723 481 513, www.zsazus.cz
Výstava
2. 6. - 24. 6.
Práce výtvarných oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Vernisáž 2. 6. od 17:00.
Literární večer
9. 6. 18:00
DO ZŠ a ZUŠ Hana Franková
Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
tel. 774 232 046; www.pro.tebe.cz
8. 4.–18. 6.

Výstava: Porcelán – kde je problém?
GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary,
tel.: 353 332 045, 608 335 902
www.galerie-husarikova.cz

GALERIE SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel: 739 154 389
http://snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlovarských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.
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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
1.- 2. 6.
16:00 a 18:00
3.- 13. 6. 18:00
StreetDance, 3D – VB, 98 min.
Vstupné: 130,- Kč.
1.- 2. 6.
20:00
Škola života – USA, 101 min.
Vstupné: 90,- Kč.
3.- 13. 6.
16:00
5., 6., 12., 13. 6. 14:00
Hurvínek na scéně, 3D (premiéra) –
ČR, min 57 min.
Vstupné: 110,- Kč.
3.- 5. 6.
20:00 a 22:00
6. 6.
20:00
Podivní – USA, 101 min.
Vstupné: 90,- Kč.

10.- 12. 6. 22:00
Český mír – ČR, 108 min.
Vstupné: 90,- Kč.
14.- 15. 6. 16:00 a 18:00
16. 6. 16:00
Velké podmořské dobrodružství, 3D
– VB, 81 min.
Vstupné:100,- Kč.
Sdružení Aliance pro děti a rodiče
16. 6.
18:00
Střídavka – ČR, 64 min, dokument.
14.- 16. 6. 20:00
To byl zítra ﬂám – USA, 100 min.
Vstupné: 90,- Kč.

7.- 9. 6.
20:00
Špatnej polda – USA, 122 min.
Vstupné: 90,- Kč.

17.- 29. 6. 16:00
19., 20., 26., 27., 6. 14:00
Toy Story 3: příběh hraček, 3D (premiéra) – USA, 92 min.
Vstupné: 165,- Kč.

10.- 13. 6. 20:00
Exmanželka za odměnu – USA, 110
min.
Vstupné: 90,- Kč.

17.- 23. 6. 18:00
Jak vycvičit draka, 3D – USA, 97
min.
Vstupné: 130,- Kč.

10. 6.
10:00
Julie a Julia – USA, 123 min. Představení nejen pro seniory.
Vstupné: 40,- Kč.

17.- 20. 6. 20:00
Princ z Persie: písky času – USA, 115
min.
Vstupné: 110,- Kč.

17.- 19. 6. 22:00
Katka - ČR, 90 min.
Vstupné: 90,- Kč.
21.- 23. 6. 20:00
Nejlepší z Brooklynu – USA, 132 min.
Vstupné: 90,- Kč.
24.- 29. 6. 18:00
Alenka v říši divů, 3D – USA, 109
min.
Vstupné:130,- Kč.
24. 6.
10:00
Doktor od jezera hrochů – ČR, 102
min. Představení nejen pro seniory.
Vstupné: 40,- Kč.
24.- 25. 6. 20:00
Robin Hood – USA, 148 min.
Vstupné: 90,- Kč.
24.- 26. 6. 22:00
Nezvratný osud 4, 3D – USA,
Vstupné: 130,- Kč.
26.- 29. 6. 20:00
Ženy v pokušení – ČR, 118 min.
Vstupné: 90,- Kč.

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1. - 2. 6.
19.30
MOON - VB 2009/97`

11. - 13. 6. 19.00
ROBIN HOOD - USA, VB 2010/140`
Vstupné 90 Kč

3. 6.
19.30
Projekce FK KV / HLUBOKÝ SPÁNEK USA 1946/114`
4. - 6. 6. 17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - USA 2010/109`
Vstupné 80 Kč
4. - 6. 6. 19.30
Bio Art / ŠKOLA ŽIVOTA - VB
2009/95`

14. - 15. 6. 17.30 a 20.00
16. 6.
19.30
ŽENY V POKUŠENÍ - ČR 2009/118‘
16. 6.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory
KAWASAKIHO RŮŽE - ČR 2009/95`
Vstupné 25 Kč

2010/99`
23. 6.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ - ČR
2009/116`
Vstupné 25 Kč
23. 6.
19.30
Bio Art / KONCERT - Francie, Itálie,
Rumunsko 2009/119`

17. 6.
19.30
Projekce FK KV / NA VELIKOSTI
ZÁLEŽÍ - Izrael, Francie, Německo
2009/90`

24. 6.
19.30
Projekce FK KV / MUŽ Z LONDÝNA - Maďarsko, Francie, Německo
2007/140‘

18. a 20. 6. 17.00
19. 6.
16.00
IRON MAN 2 - USA 2010/117`

25. - 27. 6. 19.00
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU - USA
2010/116`

7. - 9. 6.
19.30
Bio Art / VEJDI DO PRÁZDNA - Francie, Německo, Itálie 2009/140`

18. 6.
19.30
Bio Art - dokument / OKO NAD PRAHOU - ČR 2010/78`

10. 6.
19.30
Projekce FK KV / MAMUT - Švédsko,
Dánsko, Německo 2009/121`

19. 6.
18.30
20. 6.
19.30
Bio Art / SERGE GAINSBOURG - Francie 2010/130`

27. 6.
15.00
Bijásek pro nejmenší
KYTICE POHÁDEK 3 - ČR 72 min
Vstupné 10 Kč

6. 6.
15.00
Bijásek pro nejmenší
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY- ČR 60 min
Vstupné 10 Kč

11. - 13. 6. 17.00
KUKY SE VRACÍ - ČR 2010/95`
13. 6.
15.00
Bijásek pro nejmenší
MÍČEK FLÍČEK - ČR 65 min
Vstupné 10 Kč

20. 6.
15.00
Bijásek pro nejmenší
KRTEK A HODINY - ČR 67 min
Vstupné 10 Kč
21. - 22. 6. 19.30
VŠICHNI JSOU V POHODĚ - USA, Itálie

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30
– pokud není uvedeno jinak
4. 6.
Ivan Audes Trio & Magdalena Rezková
Jazzové trio v klasickém instrumentálním obsazení.
Vstupné: 100 Kč.
11. 6.
Ondřej Štveráček Quartet
Přední pražská jazzová formace skvělého tenorsaxofonisty O.Štveráčka, osobitý a energický hudební styl.

28. 6.
19.30
Bio Art - dokument / CINEMATERAPIE
- ČR 2010/108`
29. - 30. 6. 19.30
Bio Art
CESTA - USA 2010/113`
30. 6.
14.30 a 17.00
Představení pro seniory
ŽENY V POKUŠENÍ - ČR 2009/118‘

18. 6.
St. Johnny Band & Charlie Slavik Band
Kvartet výjimečných muzikantů, zaměřující se na různé hudební
styly Ameriky 50. let- blues, rock & roll, rockabilly. Vstupné 100 Kč.
25. 6.
Veronika Vítová Group
Svěží a stylový projev, jazzové standardy a vybrané
skladby world music.
Živá hudba:
•
Maracas band – pondělí
•
Gipsy Hery Band – středa
•
Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení:
Magic show, orientální tance či indické tance

Kulturní servis
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
9. 6.
17:00
Iceland – na adrese 101 Reykjavík
Cestopisná přednáška Tomáše Peřinky plná krásných
fotograﬁí Islandu, ostrova ohně, větru, vody, polární
záře a tajemných příběhů. Večer bude provázen
hudbou z tvorby islandských autorů Johannssona a
Hildur Gudnadottir.
Pro veřejnost
Počítačové kurzy pro začátečníky – informace na tel.
353 221 365, linka 31 – Marek Dundovič
Na dětském oddělení dopoledne besedy pro školní
třídy – kontaktní osoba Bc. Ludmila Křivancová, tel.
353 221 365, linka 21
13. 5. Besedy pro školy s cestovatelem Davidem
Švejnohou–v dopoledních hodinách
26. 5. Besedy s herečkou a spisovatelkou Markou
Míkovou – v dopoledních hodinách
Stálá výstava
Mezi knihami aneb pořady pro dospělé a hry pro děti
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,
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715.
KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD
Otevřeno každou středu od 14 do 18.00 na adrese:
Varšavská 2, Karlovy Vary, prostory sekr. KDU-ČSL.
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 Karlovarska. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století
po dnešek.

Vstupné stálá expozice / výstava:
dospělí 30 / 20 Kč, děti 15 / 10 Kč.
6. 5. – 13. 6.
Výstava Romantické cesty zanikající krajinou
Výstava představuje měnící se podobu krajiny na Sokolovsku.
24. 6. – 26. 9.
Příběh Grandhotelu Pupp
Výstava v hlavních rysech mapuje postupné a mnohdy
složité budování hotelu od baroka až po dnešek a připomene osudy rodiny Puppů. Vernisáž 23. 6. v 17 hod.
16. 6. 17:00
Přednáška: Život a dílo malíře Zdeňka Buriana ve středu
Vladimír Prokop představí malíře a ilustrátora světového věhlasu Zdeňka Buriana, který ilustroval prehistorická zvířata a život pravěku, jimiž doplnil knihy Eduarda
Štorcha.

Vstupné 30 Kč.

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 nastávají v polovině měsíce, nejhorší pozorovací
podmínky nastanou na začátku a koncem měsíce kolem
měsíčního úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce
18. — 19. 6. Ideální podmínky ke sledování planet Mars,
Saturn, dále Večernice neboli planety Venuše, koncem
měsíce, při pozorování uvidíme také planetu Jupiter.
Každý pátek a sobotu ve 22:00 hodin
Na křídlech Labutě a Orla.
Večerní odborné pozorování jarně-letní večerní oblohy.
Pozorování je určeno především pro zájemce ve věku
9 let, je nutno počítat, že pod oblohu se lze v tomto
období dostat až kolem 23. hodiny. Proto je návštěvníkům hvězdárny v době před úplným setměním nabízen
program Souhvězdí a prohlídka astronomické expozice.
Vstup do objektu hvězdárny provozovatelem umožněn
vždy 30 minut před uvedeným začátkem programu. InKRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz

27. 6. 18:00
Miloš Bok: Missa Solemnis pro sóla, sbory, varhany
a symfonický orchestr
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Svïri
z Lotyšska, Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře,
operní sólisté, varhany, sbormistr a dirigent Miloš Bok

Kavárna Dvory:
1. 6. - 28. 6.
Výstava fotograﬁí s tématikou lesa
Pořádáno ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.
Aklub Dvory:
1. 6. - 30. 7.
Svět očima dětí
Výstava kreseb a maleb dětí ze ZUŠ Ostrov
Půjčovna Dvory:
3. 5. – 30. 11.
Výstava vzácných a pozoruhodných vydání díla
K. H. Máchy
Expozice k letošnímu 200. výročí narození K. H. Máchy
Studijní odd. Lidická
8. 5. – 25. 6.
Tajemné megality
Výstava fotograﬁí cestovatele a fotografa Bohdana
Vaňka
Herní klub
A-klub Dvory:
3., 10., 17., 24. 6. 15:00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her
5. 6.
10:00
Herní sobota
Sobotní celodenní hraní stolních společenských her

10., 24. 6. 10:00
Literární klub pro seniory

Každé út
Každou st
Každý čt

16.00
16.00
16.00

Kroužek elektrotechniky –
pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

Výstavy
Hala Dvory:
2. 6. – 23. 6.
Výstava ilustrací Dalibora NESNÍDALA. Vernisáž a křest
knihy 2. 6. v 17:30 hod vernisáž výstavy + křest knihy
ČTYŘI MISTŘI

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně
účastní národních i mezinárodních radioamatérských
závodů a soutěží.
16.00

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.

5. 6.
19:00
Beneﬁční koncert
Účinkuje: Velký akordeonový orchestr M. Lázně, řídí
Alexander Smutný
Pestrá směs melodií obsahuje největší hity z klasické
hudby, muzikálů, ﬁlmových melodií (Dobytí ráje,
Tenkrát na západě), populárních skladeb, aj.

RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

po

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
astronomických pořadů či astronomických pohádek,
koupit astronomické publikace, pohlednice a suvenýry,
Turistickou známku číslo 1531 a také stylové kapesní
Sluneční hodiny.

Pro veřejnost
Vzdělávací středisko Dvory:
22., 29. 6.
Kurz orientace na webu KKKV
Začátek vždy v 10:00 hodin dopoledne nebo v 15:00
hodin odpoledne

Pro seniory
Studijní oddělení Lidická:

Každé

formace o aktuálním stavu oblohy lze ověřit také na čísle
777 953 421-3.

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.
Vstupné dobrovolné.
Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K. Vary, Tel.: 353 230 847,
606 581 369; www.materske-centrum.cz
5. 6.
9:00
Kolečkyáda u Lázní V. (s sebou tříkolky, odrážedla, kočárky, kola...)
11. 6.
17:00
Beseda o Montessori pedagogice s Mgr. Michaelou
Hrivňákovou
12. 6.
14:00
Pohádkové prameny - putování po šesti stanovištích
centrem K. Varů, start na terase u vstupu do bazénu
hotelu Thermal
18. 6. 15:30
Beseda na téma „Líný rodič někdy nevadí“ s PhDr. Monikou Kopárkovou
2. 7. - 10. 7. Zajištění programu pro děti během Mezinárodního ﬁlmového festivalu
SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH
OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
9. 6.
14:00
Beseda s Ing. Antonínem Jáglem, ředitelem Vodáren
a kanalizací Karlovy Vary
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny, Mlýnské nábřeží 7.
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
ARMÁDA SPÁSY ČR
Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary
Jugoslávská 16, Tel.: 353 225 861
www.armadaspasy.cz
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Pondělí
10.00–12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně
výtvarná 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
MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY, s.r.o.
Stará louka 26, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO,
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
21. 6. ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM
Paní Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.
Nutno objednat.
Přednáška
FENG –SHUI - přednáší Eva JOACHIMOVÁ. Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 775 947 793.
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY na základě bio-impedanční analýzy
In body
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE
Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině
v zasedačce Vodáren a kanalizací,
Doubí – konečná stanice autobusu č 6.
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika
fotografií, příprava výstav a soutěží.
SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

28. 6. – 5. 7. Zmizelé Sudety
Putovní výstava fotografií, která dokumentuje toto
stále ožehavé téma, nesoudí ani neprovokuje, ale spíše napomáhá nahlížet nestranně a bez předsudků na
dobu, jež měla nemalý význam staletého soužití s německým obyvatelstvem v českých zemích. Výstava se
koná v KV Areně denně od 14 do 18:00 hod.
Vernisáž 28. 6. v 17:00 hod.

23. 6. Zájezd do Litoměřic
Přihlášení členové mohou zájezd zaplatit každou
středu od 9 do 11hod. v klubu na náměstí Milady
Horákové č. 4
Veškeré informace o zájezdech a dalších akcích naleznou zájemci ve vývěsních skříňkách SD u pošty
a na náměstí Milady Horákové.

SC-300787/1

Pedagogické a vzdělávací centrum KV kraje, o. p. s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz
5.6.
11:00-17:00 Kurz prózy I.
Seminář se bude zabývat rozborem a psaním prózy.
15.6.
9:30-12:45 Šikovné ruce - Letní šperk
z bižuterie (ketlování), T.G.Masaryka 541/3, K. Vary

SC-300765/1
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SC-300763/1

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnočasové
aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

SC-300774/1

Kulturní servis

SC-300636/3

Akce měsíce

Karneval zastaví dopravu
Třetímu ročníku Karlovarského karnevalu budou patřit v neděli
13. června ulice Karlových Varů. Na jeden den se promění v divadelní
pódia plná masek, hudebníků, alegorických vozů a kejklířů. Letos
se k nim navíc připojí i historické osobnosti města.

K

arlovarský karneval bude mít letos doslova multikulturní ráz. Průvodu městem se
totiž zúčastní postavy karnevalů a slavností
z Německa, Maďarska a Slovenska. V rámci
oslav desátého výročí uzavření partnerství
s německým partnerským městem Bernkastel-Kues se do průvodu zapojí také jeho obyvatelé, kteří do Karlových Varů přivezou královny vína a alegorický vůz s maketou svého
města. „Originálním hudebním doprovodem
bude skupina Tam Tam Orchestra, která půjde v čele, následovat ji budou chůdaři, masky všech barev a velikostí, hudebníci, vysoké
loutky, loutkostroje a žongléři,“ popsala složení průvodu Dagmar Laubová, náměstkyně
primátora pro kulturu. Novinkou karnevalu
tentokrát budou významné osobnosti, jejichž jména jsou spojena s Karlovými Vary.

Na území Smetanových sadů
a třídy T. G. M. tak budou
moci návštěvníci potkat Johanna Wolfganga Goetha,
ruského cara Petra Velikého,
Marii Terezii, Ludwiga van
Beethovena, T. G. Masaryka,
Minulý ročník Karlovarského karnevalu v ulicích města.
Karla Marxe a další. Oživlé
sochy budou interaktivně
připomínat období, ve kterém osobnosti žily, bit originální masky a škrabošky, zasoutěžit
a kolemjdoucí budou seznamovat se svou v chůzi na chůdách nebo si vyzkoušet žonglování. „Karnevalové slavnosti v Karlových
tvorbou v jednotlivých dějinných etapách.
Součástí průvodu bude také jedno zastavení Varech mají být nejen oslavou města, ale přena třídě T. G. M., kdy se odehraje krátké před- devším všech obyvatel, kteří v něm žijí nebo
stavení. Jeho aktéři se poté přidají ke karne- ho pravidelně navštěvují. Karneval je určen
valu a půjdou s ostatními účinkujícími dál. malým i velkým a každému, kdo chce strávit
Bohatý program je připraven také pro ty příjemnou neděli plnou barev, hudby a dobré
nejmenší. Přímo na místě si budou moci vyro- nálady,“ dodává na závěr Laubová.
inzerce

8,00–13,00: Náměstí 17. listopadu příprava a řazení průvodu
10,00–13,00: Smetanovy sady, třída TGM - oživlé osobnosti, dílničky, divadlo
14,00: Sokolovská ulice - slavnostní zahájení Karnevalu
14,00–16,45: Trasa průvodu: Sokolovská, Chebský most, Varšavská, Zeyerova,
T. G. M., Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Vřídelní, I. P. Pavlova,
Zahradní, Smetanovy sady — Vyhlášení Královny a Krále Karnevalu
17:00: Koncert
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Vzhledem k velkému počtu účinkujících a zapojení alegorických vozů bude trasa průvodu
vedena také po silnici. V době konání průvodu budou operativně odkloněny linky MHD,
které projíždějí Sokolovskou ulicí a Chebským mostem, v úseku Tržnice - rozcestí U Koníčka přes Západní ulici. Linka číslo 1 bude v úseku Tržnice-Lázně III na dobu nezbytně
nutnou zrušena. Informace budou na vývěskách stanic.

SC-300531

Časový scénář 3. ročníku Karlovarského karnevalu
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Kolonády

Kolonády jsou
Kolonády byly v našem městě odjakživa. Už roku 1748 stála v Karlových Varech
první pitná hala a roku 1774 první Vřídelní sál se šesti sloupy. Později mělo město
dokonce devět kolonád. Z nich se zachovalo do minulého století pět. Návrh nového statutu lázní z března 2009 uvádí 19 léčivých pramenů, 5 kolonád a 4 pavilony.

Zámecké lázně.

Dnešní Mlýnská kolonáda.

Stavba Mlýnské kolonády před dokončením
v roce 1882.

vedl za 10 tisíc zlatých vídeňský tesař Franz
Oesterreicher. Kolonáda měla být provizorní
na osm až deset let. Od 1. května 1883 přečkala 127 let a dnes stojí na jejím místě opět
replika původního provizoria.

ZÁMECKÁ

VŘÍDELNÍ

Vůbec první krytá dřevěná promenáda byla
postavena roku 1608 vedle Zámecké věže.
Na stejném místě pak jako poslední z devíti kolonád ve městě postavili až v letech
1911—1913 Zámeckou kolonádu. Podle plánů vídeňského architekta Bedřicha Ohmanna měla mít kolonádu Horního Zámeckého
pramene a halu Dolního pramene. Horní navazovala na korzo Zámeckého vrchu, v atriu
dolní haly byl umístěn reliéf Ducha pramenů.
Zámecká kolonáda byla léta uzavřena. Podle
nových plánů zde roku 2001 vznikly Zámecké lázně.

U Vřídla stál první pavilon již roku 1798.
První skutečná kolonáda byla postavena
roku 1826 a byla celá prosklená. V letech
1878—79 jí nahradila litinová kolonáda ze tří

MLÝNSKÁ
První předchůdkyní Mlýnské kolonády byla
dřevěná Giesselova Dupárna z roku 1868.
Byla dlouhá 90 a široká 13 metrů. Dnešní
Mlýnská kolonáda byla postavena v letech
1871—81 podle plánů Josefa Zítka. Jde o krytou trojlodní, 132 metrů dlouhou a 13 metrů
širokou stavbu se dvěma trojúhelníkovitými
zdobenými štíty. V otevřené trojlodní hale
o ploše 1 716 m2 je 124 granitových sloupů s korintskými hlavicemi na žulových
podstavcích. Na střešní terase je 12 soch,
znázorňujících alegorie měsíců. Roku 1881
dostala kolonáda přístavek nad Mlýnským
pramenem a roku 1893 byla prodloužena
až ke Skalnímu prameni.
TRŽNÍ
Byla postavena roku 1882—83 v pořadí
jako třetí. Za místo vybrali dolní proluku
pod Zámeckou věží. Na původní projekt architektů Fellnera a Helmera nemělo město
peníze, a tak stavbu jako provizorium pro20

vizoriem, které roku 1947 vyztužili. Teprve
v letech 1969—1975 byla postavena původně
Gagarinova dnes opět Vřídelní kolonáda.

SADOVÁ
Byla postavena v roce 1880—81 jako krytá
promenáda sousedního Blanenského pavilonu. Měla litinové zábradlí a sloupy bohatě
zdobené hvězdicovými ornamenty. Promenáda měla na koncích pavilonky a přecházela

Původní Vřídelní kolonáda z roku 1879.
v rozlehlou letní restauraci s verandami a orchestřištěm. Celý Blanenský pavilon byl však
v roce 1966 zbourán kvůli rozšíření Dvořákových sadů u Thermalu. Ze Sadové kolonády zbylo jen dnešní litinové torzo.

Tržní kolonáda.
tisíc tun litiny a oceli ze Železáren v Blansku.
Stavěla se podle projektu Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, byla 15 metrů široká, délka její konstrukce byla 86 metrů, promenádní hala měřila 50 metrů, další dvě haly
l5 metrů. Během ledna až března roku 1939
byla demontována a šrot věnován německé
říši. Kolonáda byla nahrazena dřevěným pro-

Blanenský pavilon s původní Sadovou kolonádou stál v letech 1881—1966.

Kolonády

srdcem našeho města

... a rozvody termominerální vody jeho tepnami

Karlovarská termominerální voda je jak známo původem dešťová. Sestupuje puklinami v žule do hloubky dvou kilometrů,
kde se k vodě přidává oxid uhličitý a pod velkým tlakem vzniká kyselina uhličitá. Ta na cestě vzhůru rozpouští minerální látky
v horninách, až vzniká na povrchu karlovarská termominerální voda. V našem městě vyvěrá více než 80 pramenů, devatenáct
bylo prohlášeno přírodním léčivým zdrojem. Vyvěrají od nejsevernějšího Sadového pramene přes Vřídlo až k pramenu Štěpánka. Vodu rozvádí do desítek balneoprovozů potrubí, udržované Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

„

U

držovat, uklidit a zamést kolonády je
skoro to nejsnazší, co máme v náplni
práce. Mnohem obtížnější je udržovat provoz
spleti potrubí, rozvodů vřídelní vody a všech
technologií, které jsou pod povrchem. To, co
není na kolonádě vidět, ale co udržuje lázně
v provozu,“ říká zástupce ředitele správy
Zdeněk Šimandl. Příspěvková organizace
byla zřízena městem k 1. červnu 1992, aby
pečovala o prameny i kolonády. Od města
převzala historický majetek a od Ministerstva zdravotnictví ČR jímací, rezervní, pozorovací a regulační vrty u pramenů. Sprá-

va má dnes 27 pracovníků, v sezoně přibírá
ještě brigádníky na exkurzní trasu a úklid
kolonád. Město poskytuje správě letos provozní dotaci 5,1 milionu Kč, která tvoří asi
třetinu příjmů organizace. Podle lázeňského
zákona má správa povolení využívat prameny. Nedostatečná péče o ně by totiž mohla
vést k nežádoucím změnám v režimu termy
i zřídelního plynu a tím až k poruchám stavebních konstrukcí a divokým vývěrům.
Z nedávné historie je známa řada případů erupcí i zániku pramenů. „Sledujeme
a shromažďujeme data jako hodnoty teplot,

tlaků i průtoků každých šest sekund. Z nich
jsou propočítány minutové, hodinové a denní průměry. Některá měření jsou týdenní,
měsíčně se provádějí mikrobiologické a fyzikálně chemické analýzy termy. Každých
pět let se dělá komplexní analýza zdrojů.
Vydáváme i stanoviska pro stavební činnost
v ochranných pásmech, sledujeme vliv důlní
činnosti ať už jde o těžbu hnědého uhlí, kaolinu nebo lomového kamene,“ upřesňuje
ředitel správy Milan Trnka.

Rozvody termy zarůstají vřídlovcem

S

potřeba vřídelní vody stále stoupá a rostou i dopravní vzdálenosti. Až do 19. století se skládalo zařízení pro využití termy

Zarůstání vnitřního profilu potrubí s vřídelní
vodou
ze stojanů, tj. dřevěných rour, zasazených
do jímacích vrtů Vřídla. Po získání potřebného vzdutí byla voda dopravována do koupelí
nejprve dřevěnými otevřenými koryty a později železným potrubím pevně napojeným
na vrty. Vynálezem, který rozvod po městě
usnadnil, byly přelivné věže, v nichž se terma
volně přelévá a uvolňuje oxid uhličitý, který
je samostatně odváděn. Vřídelní voda odtéká
z přelivných věží samospádem do akumulačních nádrží v suterénu Vřídelní kolonády
a odtud je buď čerpadly tlačena do výtlačné
větve zásobovacího potrubí proti proudu
řeky Teplé (směr Richmond, Imperial), nebo
odtéká samospádem po proudu řeky Teplé
směrem k Alžbětiným lázním. Hlavní komplikací rozvodu termy je silná mineralizace.
Na vnitřním profilu potrubí způsobuje za-

růstání, inkrustaci, na vnějším plášti potrubí zase dochází ke kondenzaci par a korozi.
Oxid uhličitý, obsažený v dopravované vodě,
se cestou uvolňuje a prolíná ucpávkami uzávěrů a tím snižuje jejich funkčnost. To má za
následek vyšší náklady na údržbu rozvodů
a snižování životnosti systému. Současný
systém zásobování termominerální vodou
navazuje na způsob rozvodu minerální
vody z konce 19. a začátku 20. století, kdy
byl v Karlových Varech zaveden jedinečný
systém využívání vřídelní vody. Na tehdejší
Vřídelní kolonádě byly plněny z vrtů velké
nádrže a z nich byly potrubím zásobovány
samospádem balneoprovozy ležící níže než
Vřídelní kolonáda. Na trase rozvodu byly
Lázně III, Lázně IV (dnes Atrium), Lázně V.
(dnešní Alžbětiny lázně) i solivarna na soutoku Teplé a Ohře. Proti proudu řeky vedlo další potrubí, které zásobovalo Císařské lázně
i Lázně VI (někdejší Sluneční lázně). Přímo
za Mlýnským pramenem se napouštěla minerální voda v noci do speciální nádrže, z níž
tekla samostatným potrubím až do plnírny
minerálních vod u soutoku Teplé a Ohře.
Konec 20. století však přinesl nový trend,
kdy pacient nechce docházet na procedury
po městě a majitelé lázeňských domů budují vlastní balneoprovozy a přípojky vřídelní
vody. Potrubím je dnes vedena vřídelní voda
pomocí podzemní přečerpávací stanice třeba do Sadové ulice, vodou z akumulačních
nádrží Vřídla je zásobována část odběratelů
po proudu Teplé a podzemním kolektorem
Thermal. Výše položené hotely Imperial
nebo Bristol zásobují přečerpávací stanice.
Výrazně zde pomáhá soudobá technika, kte-

Čištění usazenin pramenů pod Mlýnskou kolonádou.
rá umožňuje akumulační nádrže odběratelů
minerální vody cyklicky plnit.

HROZÍ DALŠÍ VÝBUCHY VŘÍDLA?
„Obavy, že se Karlovy Vary propadnou
a voda vyplaví pod nimi nějakou propast,
nejsou na místě. Proces vzniku termy se děje
na miliardách drobných puklinek a trhlin
na prostoru několika krychlových kilometrů,
takže i když Vřídlo vynese za den na povrch
okolo 18 tun minerálních solí, celkový úbytek hmoty je v tomto prostoru zanedbatelný,“
uklidňuje obavy ředitel Trnka.
Životnost potrubí je limitována zejména
mírou vnitřního nárůstu usazenin. Ten způsobí, že potrubí je k dopravě minerální vody
do balneoprovozů nepoužitelné během 20 až
30 let. U vnitřních rozvodů minerální vody
ve Vřídelní kolonádě dochází k čištění a výměně v rozmezí od 3 měsíců do 10 let. Největší objem prací probíhá s roční periodou v lednu v době tzv. provozní odstávky Vřídelní
kolonády. Z toho lze odvodit, že ročně dojde
k obměně a čištění téměř kilometru potrubí
(fik)
různých světlostí od 10 do 350 mm.
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Městská policie

Městští policisté
tahali psa z řeky

Strážníci
trénovali na povodně

N

Z

a podchlazeného psa v korytě Teplé upozornil strážníky karlovarské městské policie náhodný kolemjdoucí. Přivolaná hlídka
našla na betonovém ochozu stojícího středně velkého černého křížence. Jeho záchrana
však nebyla snadná. „Strážníci si půjčili žebřík a pokusili se psa chytit. Ten se ovšem dal
po ochozu na útěk směrem ke Grandhotelu
Pupp. V místě, kde ochoz končil ve vodě, skočil do řeky a přeplaval na druhou stranu k ulici
Nová Louka,“ uvedl Jan Trojáček, zástupce
velitele karlovarské městské policie.
Pes pak plaval dál směrem k Vřídelní kolonádě a nedaleko ní se schoval v odpadové rouře.
To už ale strážníci přizvali na pomoc hasiče,
kteří se spustili do koryta Teplé a za pomoci
sítě psa odchytili. Tím ovšem trable se zvířetem neskončily. Strážníci ho sice bez větších
problémů převezli k útulku, tam ale pes odmítal vylézt z auta. „Museli použít vodicí tyč,
na které se pes zmítal a kousal kolem sebe
tak zuřivě, že jednoho ze strážníků pokousal.
Způsobil mu drobné oděrky,“ popsal závěr záchranné akce Trojáček.
V loňském roce převezli strážníci do útulku
celkem 119 zatoulaných psů. Asistovali ovšem
i u odchytu jiných zvířat, například koní.

Drobná nehoda
bude mít dohru

S

rážka dvou aut bez zranění řidičů, která se
stala 31. března, bude mít s největší pravděpodobností pro aktéry nehody další dohru.
Ze záznamu kamery karlovarské městské policie totiž vyplývá, že po střetu u přechodu pro
chodce došlo mezi oběma řidiči ke rvačce. Tu
podle záběrů kamer s největší pravděpodobností vyprovokoval viník nehody, který nestačil dobrzdit za jiným vozem. „Policisté případ
fyzického napadení prošetřují,“ potvrdil mluvčí karlovarské policie Pavel Valenta.

práva: Lázněmi se v noci přehnala povodeň. Jde o cvičení!
Tohle zadání si v májový čtvrtek ve tři hodiny ráno přečetli všichni strážníci poté, co
jejich velitel na pokyn primátora města vyhlásil cvičný povodňový poplach. „Cvičení
strážníků bylo zaměřené hlavně na práci

Karlovarští strážníci Petr Šusta, Jindřich Lát,
Daniel Schlosser a Dalibor Petrides si v rámci
nácviku protipovodňových opatření vyzkoušeli
na vodním polygonu v Brně evakuaci osob ze
zaklíněného osobního auta.

strážníků operačního a informačního střediska městské policie. V jeho průběhu ovšem
došlo i k aktivaci hlídek ve městě,“ uvedl velitel městské policie Marcel Vlasák. Strážníci
ovšem postupovali tak, jako by byl poplach
skutečný. Vytipovali například kolegy, kteří
by v případě nutnosti sváželi ostatní strážníky do města včetně rozdělovníku služebních
vozidel. Reálný poplach ovšem nespustili.
Poplach vyhlásili pouze všem z vedení městské policie.
Perličkou cvičení bylo, že jedna z hlídek, která měla monitorovat stav vody v Ohři u Mattoniho nábřeží, nahlásila do vysílačky šestý
stupeň. „Pobavilo mě to. Už jsem začal přemýšlet, že necháme evakuovat celé město. Povodňové stupně jsou totiž pouze tři,“ s úsměvem doplnil Vlasák. Příští cvičení bude podle
Vlasákových slov ještě rozsáhlejší. „Bude to
už takříkajíc naostro, tedy i se svozem všech
strážníků a se svoláním povodňové komise.
Její členy jsme tentokrát pouze kontaktovali
sms zprávou. Zareagovali všichni,“ doplnil
Vlasák. Doufá také, že se díky notebookům
v autech podaří zkrátit čas pro sběr dat. „Včera to trvalo půl hodiny. Myslím, že se dá čas
zkrátit na 20 minut,“ dodal.

Odsouzení odpracovali loni bezmála 1 400 hodin

T

éměř 1 400 hodin odpracovali vloni pod dohledem strážníků karlovarské městské policie ve prospěch města lidé odsouzení k trestu obecně prospěšných prací. Nastoupilo jich
pětadvacet, devět z nich však museli strážníci vrátit s návrhem, aby si trest skutečně odseděli
ve věznici. Nechtěli totiž pracovat. Za každé dvě neodpracované hodiny trestu obecně prospěšných prací tak na hříšníky čeká den vězení. Lidé odsouzení k tomuto druhu alternativního trestu se zapojili především při likvidaci černých skládek na území města. Jen za loňských
rok zaznamenala městská policie 160 divokých smetišť. Ve spolupráci s magistrátem města
a za pomoci potrestaných jsme všechny černé skládky zlikvidovali.

Nejlépe střílel chebský strážník

S

edmé klání ostrostřelců z řad strážníků městských policií se uskutečnilo na karlovarské
střelnici Magnum. Šestatřicet střelců bojovalo o tři trofeje – nejlepší muž, žena a družstvo.
Vedle strážníků z Karlovarského kraje se k terčům postavili i strážci veřejného pořádku ze
severočeského Litvínova. V týmech obhájili loňské prvenství strážníci z Ostrova před kolegy
z Chebu a Karlových Varů. V jednotlivcích měl nejlepší mušku Milan Michálek z Chebu, za ním
se poskládali velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák a velitel pořádkové služby Jindřich
Lát. Nejúspěšnější ženou se stala Vendulka Divišová, ekonomka karlovarské městské policie.

Prázdný byt skrýval pohřebiště mobilů

S
Záznam kamery karlovarské městské policie.
Je z něho patrné, že po střetu došlo mezi oběma řidiči ke rvačce.
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prosbou o pomoc se obrátila na policii poslední nájemnice vyklizeného domu v Moravské
ulici. Jak ohlásila strážníkům vystrašená nájemnice, kdosi vykopl vstupní dveře do jednoho z neobývaných bytů. Ohledáním objektu strážníci zjistili, že se v něm nikdo cizí nepohybuje. Uvnitř ovšem našli několik rozebraných mobilních telefonů. Ty naštěstí nepocházely z trestné činnosti. Na místo se dostavil i pověřený zástupce majitele objektu. Když zjistil minimální
rozsah škody, rozhodl se, že případ nebude hlásit policii ani pojišťovně. Přislíbil, že dům hned
další den zajistí proti dalšímu poškozování. V noci ještě hlídky strážníků namátkově kontrolovaly, zda do otevřeného domu nikdo nevnikl.

Historie města

Nová rubrika KRL: Karlovarské sochy
Karlovy Vary jsou plné zajímavých míst, historických staveb, přírodních úkazů a
dalších skvostů. Kromě unikátních staveb, kolonád a vyhlídek je v našem městě
také mnoho soch, sousoší a kamenných památníků, které ke Karlovým Varům
neodmyslitelně patří. V naší nové rubrice vám každý měsíc představíme jedno
sochařské dílo a také jeho tvůrce. Dozvíte se, jaká tajemství karlovarské sochy
ukrývají, proč vznikly a jaké příběhy vyprávějí.

M

inulý měsíc patřil oslavám 65. výročí
od konce druhé světové války. Tradičním místem oslav a uctění památky padlých
vojáků byly v Karlových Varech tak jako každý rok dva pomníky u hotelu Thermal.
Pomník obětem dvou válek v parku u lázeňského hotelu Thermal je dílem akademického sochaře, galeristy a karlovarského rodáka Jana Kotka. Památku na zesnulé vojáky
pojal opravdu netradičně a ve svém ateliéru
vytvořil téměř 2,5 metru vysokou bronzovou
sochu v podobě zahalené ženy. Prostřednictvím ženské postavy, nositelky nového
života, kdy mu při tvorbě byla inspirací jeho
těhotná žena Jana, vytvořil symbol bolesti
a trvalé vzpomínky. Socha stojí neokázale na
nevelkém místě mezi stromy, tiše a usebraně,
se založenýma rukama a s obličejem zahaleným smuteční rouškou. Jakkoliv je zobrazená
postava anonymní, z celkového sochařského
pojednání štíhlé postavy je patrné, že se jedná o mladou půvabnou ženu.
Dominantním prvkem díla se stala drapérie,
která vytváří uzlové body, v nichž jakoby se
soustředilo vědomí hlubokého smutku a utrpení nad ztrátou lidského života. Symbolická
anonymita ženy a skutečně citlivé, komorní
umístění díla umožňuje velmi osobní a individuální kontakt s divákem. Nabízí mu možnost zastavení, rozjímání a vzpomínání na
blízké. Socha je doplněna žulovým kamenem
s jednou leštěnou stranou, na níž je upevněna

žili o vznik a existenci naší republiky.“ Pietní
socha byla v parku osazena 8. května 2000.
Pomník padlých amerických vojáků, kteří se
zasloužili o osvobození západní části území
České republiky, je na začátku korza před
hotelem Thermal. Na žulové desce je zlatým
písmem v anglickém a českém jazyce vyryto
poděkování: „Americkým vojákům 1. pěší
divize a 9. obrněné divize 5. sboru. Občané
Karlových Varů 5. 5. 1945.“ Nad nápisem
jsou symetricky umístěny vojenské znaky
obou divizí a americká vlajka. Kamenný pomník byl nainstalován do malého trávníku
před hotelem Thermal a slavnostně odhalen
na jaře 26. dubna roku 1990 za přítomnosti
americké velvyslankyně v Československé
republice Shirley Temple-Black. Iniciátorem
umístění pomníku byl karlovarský patriot
Zdeněk Hybeš.
tabulka s nápisem: „Věnováno všem hrdinům
a obětem I. a II. světové války, kteří se zaslou-

(S využitím materiálů kurátorky GU Boženy
Vachudové zpracovala Michaela Kousalová)
inzerce

Město uctilo výročí konce války

K

letošnímu jubilejnímu 65. výročí
od konce druhé světové války se v Karlo-

vých Varech na den přesně 8. května konaly
dva symbolické vzpomínkové akty. Zástupci
města Karlovy Vary, Karlovarského kraje,
Českého svazu bojovníků za svobodu, ruského konzulátu a dalších organizací uctili
nejprve památku padlých ruských vojáků
121. gardové divize na hřbitově v Drahovicích (na snímku). Pieta s položením věnců
a vzpomínka na události posledního dne války 8. května 1945 v Karlových Varech pokračovala pak u památníku amerických vojáků
před hotelem Thermal. Tam slova vzpomínek
a poděkování patřilo vojákům 1. pěší a 9. obrněné divize 3. americké armády. Obě armády
se zastavily před 65 lety na demarkační linii,
jejíž symbolickou hranicí byl až do 12. května
1945 Chebský most. K uctění 65. výročí konce druhé světové války se konal ve Dvořákově
sále Lázní III. Slavnostní koncert.
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MUDr. Vasilij STORČÁK
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza
Bezručova 10 -1098, 360 01 Karovy Vary
Tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE

SC-300597/2

1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ
A PSYCHOTICKÉ STAVY.
2. NARKOMANIE, ALKOHOLISMUS.
3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU.
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ
NEVYSVĚTLITELNÉ PORUCHY SPEKTRA.

SC-300692/1

SC-300575/1

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC-300573/2

SC-300691/1

SC-300629/1

SC-300713/1

sídlo firmy: Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary
pobočky: Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim
tel.:
+420 732 421 329, +420 353 227 119

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

SC-300641/1

ABCDE

www.ashejhal.cz

Řidičská a profesní oprávnění všech skupin
Autobusová a nákladní doprava

SC-300704/1

/ kvalitně a rychle /

Autoškola Hejhal s.r.o.

Inzerce
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Inzerce

rekonstrukce vodovodu
v ulici Závodu míru
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí povrchů ulice Závodu míru
ve Staré Roli zahájily Vodárny a kanalizace Karlovy Vary opravy vodovodu v této ulici, které potrvají do konce června 2010. Z důvodu
těchto oprav může dojít k občasným přerušením dodávky pitné vody
v ulicích Závodu míru, Dlouhá, Krátká a Rybářská. Předem se všem odběratelům omlouváme a věříme, že pro to naleznou pochopení.
Opravy bude zajišťovat středisko vodovodů se sídlem v Nerudově ulici. Oznámení o plánovaných přerušeních budou vylepována na příslušné objekty a vyvěšena na www.vodakva.cz. Informace o opravách
a plánovaných nebo mimořádných odstávkách podá vedoucí střediska
Miroslav Pištej, tel. 353 434 411, 602 178 384. Zákazníci mohou bezplatně volat i centrální dispečink 800 101 047.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Poruchy a technické problémy: 800 101 047
Fakturace a smlouvy: 359 010 406

Provozování a rozvoj vodovodů a kanalizací

SC-300752/1

vodakva.cz

www.

odpovědně mezi přírodou a člověkem

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

tel.: 732 385 700

dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

SC-300628/1

Karlovarské - Radniční listy
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

VLADISLAV PILNÝ 1.máje 43, 360 06 K. Vary-Dvory, tel./
fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-300766/1

SC-300680/1

SC-300751/1

tel: 606 792 475, 608 220 020

SC-300546/2

STANISLAVA PROVAZNÍKOVÁ
MANAŽERKA INZERCE

SC-300767/1

SC-300762/1

• laboratorní rozbory všech typů vod
• výstavba a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek
• desinfekce a čištění přípojek
• tlakové zkoušky, revize, zkoušky vodotěsnosti
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Naše parky

Nejslavnější byla Puppovská kaštanová alej
Asi málokterý Karlovarák ví, že jen na hlavním lázeňském korzu města napočítáte osm parků. Všechny spojuje dendrologická
stezka dlouhá bezmála pět kilometrů. Začíná ve Smetanových sadech a vede podél Teplé přes Dvořákovy a Skalníkovy sady
k parku na Divadelním náměstí a z něho po Nové louce k sadům Karla IV. u Císařských lázní. Pokračuje stezkou kolem Galerie
umění k Mozartovu a Beethovenovu parku u Poštovního dvora. Jeho součástí je i japonská zahrada, dar partnerského města
Kusatsu. Posledním parkem, dnes už jen podle názvu, je Gejzírpark za městem.

Záplava barev květů ve Dvořákových sadech.

Smetanovy sady u Alžbětiných lázní.

Sady Karla IV. u Císařských lázní.

V

obvod 472 centimetrů a výšku 22 metrů.
Za Lázněmi III byl park dílem uměleckého
zahradníka Mariánských lázní Václava Skalníka. Větší část parku s platany, duby, javory
a jilmy pak ustoupila Mlýnské kolonádě. Ze
Skalníkových sadů zbyl jen cíp u altánu Pramene Svobody. V sadech Karla IV. naproti
Císařským lázním je stará rozložitá lípa.
Parky hudebních velikánů u Richmondu
mají cenný krajinářský ráz. Pamatují rok
1791, kdy tu poštmistr Josef Korb postavil
dvorec pro dostavníky a stáje pro přepřahání
36 párů poštovních koní. Po roce 1810 byla
kvůli výletní kavárně změněna jeho zelinářská zahrada na park plný okrasných dřevin,
ovocných stromů a topolů. Mezi nimi stály altány a pergoly, kde hrávali hudebníci. Dnešní
Mozartův a Beethovenův park rozdělil roku
1928 vjezd k Richmondu.
V karlovarských parcích spočítáte stovku
vzácných stromů a keřů nejen z Evropy ale
také z Asie a Ameriky. Ty nejstarší u Poštovního dvora pamatují dvě století. První
promenádní kaštanovou alej nechal ve městě

vysadit roku 1756 hrabě Rudolf Chotek a vzápětí druhou roku 1805 na Nové louce. Obě
předčila věhlasem unikátní stromová alej,
vytvořená dvanácti vzrostlými lipami, kterou nechal roku 1790 vysadit před Českým
sálem, zárodkem budoucího hotelu, zakladatel dynastie hoteliérů Johann Georg Pupp.
Jeho potomci potom lípy nahradili kaštany
a udržovali dál tradici slavné dvanáctiřadé
Puppovské aleje. Ta přečkala 200 let a byla
pokácena až v 60. letech 20. století, aby udě(fik)
lala místo hotelovému parkovišti.

každém z těchto parků najdeme unikát.
Ve Smetanových sadech ve francouzském stylu, původně Parku císaře Františka
Josefa I., je to čtyřřadá alej tvarovaných lip,
ve Dvořákových sadech, založených roku
1877 na pozemcích bývalých Winterových
zahrad, kvetoucí magnolie a dva památné
platany, Sadový, jehož obvod kmene je 452
centimetrů a výška, podle měření z roku
2004, odkdy je chráněn, 23 metrů. Stejně
starý, zhruba 200 let, je i druhý, Dvořákův
platan, chráněný od roku 1985, který má

Beethovenův park u Poštovního dvora.

Puppovská alej v době své největší slávy.

Toulky lázeňskými parky — Divadelní náměstí
Karlovarské parky mapuje v KRL cyklus
článků, které vycházejí od letošního
ledna. V únoru jsme představili Smetanovy sady, v březnu Dvořákovy sady
a v dubnu Skalníkovy sady. Nyní představíme park na Divadelním náměstí.

P

ark, který zabírá většinu plochy Divadelního náměstí, vypadá na první
pohled obyčejně, ale o to neobyčejnější má
historii. Kdybyste toto místo navštívili před
sto lety, překvapilo by vás množství budov,
které tady stály. Například Zlatý štít, Červený dům, Dva pstruzi, Diadem či Divadelní
kavárna. Budoucnost domů však byla zpečetěna roku 1909, kdy město tyto reality
vykoupilo a zavázalo se, že na jejich místě
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postaví velkolepý lázeňský dům. Stejně jako
dnes, i tenkrát lidé nechtěli nic uspěchat,
a tak se tři roky vedly spory o nové stavbě.
Nakonec zvítězil názor, který se nejvíce líbil
obyvatelům, a to vybudovat na pozemcích
malý park. Tento návrh se jako nejvhodnější
a nejlacinější řešení nakonec realizoval. Parčík byl navržen s formální úpravou. Na rohu
náměstí před divadlem byla umístěna dekorativní váza. Úprava parku byla měněna
spolu se sochami, které představovaly vůdce
a vzory tehdejších režimů a dob. Například
v roce 1957 na tehdejším Leninově náměstí
byla odhalena socha Karla Marxe od karlovarského sochaře Karla Kuneše a následně
byla na náměstí v roce 1966 umístěna bronzová socha V. I. Lenina, kterou po národním

umělci Janu Laudovi dokončil Václav Relich.
Park na Divadelním náměstí byl posledním
samostatně zrealizovaným parkem. Vývoj
města a jeho parků byl násilně zastaven I.
a II. světovou válkou.
(Studentky 3. ročníku OA v Bezručově ulici
Martina Macková a Petra Mandelíčková).

Mistrovství světa

Prodej lístků na MS v basketbalu byl zahájen
P
rakticky půl roku před zahájením Mistrovství světa v basketbalu žen 2010, které se koná v České republice letos od 23. září
do 3. října, byl oficiálně zahájen prodej vstupenek na tuto vrcholnou domácí sportovní
akci roku. Prostřednictvím 531 prodejních
míst společnosti Ticketportal www.ticketportal.cz si mohou basketbaloví fanoušci
již nyní objednávat vstupenky na jednotlivá
utkání. „V první fázi se budou muset spokojit
pouze s omezeným počtem lístků. Jde o to, že
stále se ještě jedná o konečném počtu vstupe-

nek vzhledem k blokacím v jednotlivých halách, a tudíž by bylo nezodpovědné pustit do
oběhu hned všechny vstupenky. Ty se budou

do prodejní sítě dostávat postupně,“ uvedl
PR manažer šampionátu Petr Kovář.
Prodejní systém je nastaven tak, aby si zájemci mohli jednotlivé vstupenky sami tisknout.
Město Karlovy Vary této významné sportovní
akci mezinárodního charakteru poskytlo záštitu a nezbytnou součinnost. Několik zápasů ze série mistrovství světa uvidí sportovní
fanoušci i v Karlových Varech. O podrobnostech budou informováni nejen prostřednictvím webových stránek města, ale také v Karlovarských radničních listech.

Basketbalistky cestovaly do lázní

P

říprava českých basketbalových reprezentantek před letošním světovým šampionátem, který se uskuteční na přelomu září
a října v Ostravě, Brně a Karlových Varech,
odstartovala 17. května. Kouč Lubor Blažek naplánoval svěřenkyním na úvod spíše
relaxační program. V Lázních Bělohrad absolvují vybrané hráčky řadu regeneračních
procedur a lehká kondiční cvičení. „Většina
reprezentantek má za sebou velmi náročnou
sezonu, proto se na úvod chceme věnovat spíše regeneraci, obnovení sil a doléčení případných zdravotních problémů,“ uvedl trenér
Lubor Blažek. Z osmnáctky nominovaných
hráček bude mít zatím k dispozici jen patnáct
z nich. Kromě Jany Veselé, která momentálně
působí v WNBA (Seattle Storm), chybí zatím
i Ilona Burgrová (Bourges Basket) s Ivanou
Večeřovou (Galatasaray Istanbul), a to vzhledem k jejich klubovým povinnostem. Obě by
se však měly k týmu připojit již za týden, kdy
české hráčky odlétají do Tuniska. „Vzhledem
k tomu, že příprava bude relativně dlouhá,
chtěli jsme začít v poněkud volnějším tempu.
Opravdu ostrá fáze přípravy bude v červnu

na soustředění ve Špindlerově Mlýně,“ dodal
Blažek.
Přestože český tým zahájil přípravu na šampionát až nyní, hráčky žijí mistrovstvím již
delší dobu. Konkrétně Markéta Bednářová,
Kateřina Elhotová, Hana Horáková, Eva Vítečková a Petra Kulichová se již několik měsíců účastní unikátního projektu ČBF a Vyšší
odborné školy oděvního návrhářství v Praze
Basketbalistky modelkami. Každé z nich vytvořily absolventky školy tři originální modely, které hráčky předvedou v rámci velké
módní show 2. června v ostravském hotelu
Park Inn. Kromě módní přehlídky budou
jednotlivé modely k vidění i v oficiálním klipu českého týmu pro mistrovství světa, který
pětice hráček natáčela v České televizi. Natáčení trvalo tři dny, a to především proto, že se
točilo ve všech třech pořadatelských městech
včetně Karlových Varů. „Bylo to sice časově
náročné, ale docela jsme si to užívaly. Myslím, že ten kontrast mezi sportovní a módní
částí klipu bude docela zajímavý,“ prohlásila
za všechny Hana Horáková. Všechny basketbalistky se už těší do Karlových Varů.

Basketbalistky Markéta Bednářová a Kateřina Elhotová se rolí modelek v pražské Vyšší
odborné škole oděvního návrhářství zhostily
na výbornou.

inzerce

Armáda ukáže techniku
Na obdivovatele vojenské techniky čekají 24. června 2010 od 9,30 do 12,30 hod.
na dostihovém závodišti v Karlových Varech — Dvorech ukázky cvičení jednotek
armády a záchranářů. Na Mlýnské kolonádě pak od 14,30 hod. bude slavnostní
vyhodnocení mezinárodního součinnostního cvičení s názvem Patrouille – Hlídka – Euroregio Egrensis. Vlastní cvičení
bude zahájeno 23. 6. 2010 v bavorském
Weidenu. Jde o 11. ročník mezinárodního součinnostního cvičení příhraničních zemských velitelství Bundeshweru
(Durynsko, Bavorsko, Sasko) a příhraničních krajských vojenských velitelství
armády České republiky (Karlovy Vary,
Plzeň, Ústí nad Labem).
Podrobnější informace na:
www.kvv-karlovyvary.army.cz
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Sport
TURISTIKA

Snooker – náročný sport i zábavná hra.
Možnost hry snookeru na turnajovém stole, instruktáž pro
úplné začátečníky. Vítáme nové hráče, akční nabídka –
první hodina zdarma, pro registrované hráče výhody.

FOTBAL

20. 6.
14.00
Witte Automotive Extraliga, 14. kolo
TJ Spartak Čelákovice - SK LIAPOR WITTE
26. 6.
Mistrovství ČR trojic dorostu v Praze na Kotlářce
27. 6
Mistrovství ČR dvojic dorostu v Praze na Kotlářce

DOSTIHY

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,
603 209 270, www.turiste.webpark.cz;
5. 6.
12. 6.
19. 6.

Cyklus České středohoří – výstup na Kletečnou
Naučné stezky v okolí Abertam
Tradiční Karlovarská nejen padesátka
– 39. ročník
26. 6.
Český les VI. – Všerubský průsmyk
3.-10. 7. Turistika v povodí Labe mezi soutokem
s Cidlinou a Jizerou
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

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
2. 6.
17:00
1. FC K. Vary – SK Slovan Varnsdorf
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
12. 6. 10:00/12:15
1. FC K. Vary – SK Horní Měcholupy
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
6. 6.
10:00 1. FC K. Vary B – Spartak Horní Slavkov
13. 6.
10:00 1. FC K. Vary B – FK Baník Sokolov D
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
6. 6.
12:15 1. FC K. Vary C – Baník Union Nové Sedlo
LIGOVÝ POHÁR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DVORY
5. 6.
10:00/11:45
1. FC K. Vary – FC Cheb
19. 6. 10:00/11:45
1. FC K. Vary – FK UNION Cheb 2001

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

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DVORY
5. 6.
13:30
1. FC K.Vary B – KSNP Sedlec

NOHEJBAL

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 pokročilí a pokročilí

SNOOKER

SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel.: 739 154 389;
http://snooker–galerie–koule.snadno.eu/
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SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
U Brodu 47, Karlovy Vary
tel.: 606 748 494; www.nohejbal–kv.cz
5. 6.
14.00
Witte Automotive Extraliga, 11. kolo
SK LIAPOR WITTE - TJ AVIA Čakovice
6. 6.
12.00
Botas dorostenecká liga, 11. kolo
TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon - SK LIAPOR WITTE
12. 6.
14.00
Witte Automotive Extraliga, 12. kolo
SK LIAPOR WITTE - SK Nohejbal Žatec
13. 6.
14.00
Botas dorostenecká liga, 12. kolo
SK Kotlářka - SK LIAPOR WITTE
19. 6.
14.00
Witte Automotive Extraliga, 13. kolo
NK Děčín - SK LIAPOR WITTE

POŘADATEL: CITY GOLF & RACING CLUB S.R.O.
KAPITÁNA JAROŠE 29
360 06 KARLOVY VARY
20. 6.
14:00 - 17:45
KARLOVARSKÁ DVOJNÁSOBNÁ MÍLE 3200m
a dalších 5 rovinových dostihů a 1 překážkový dostih.
4. 7. 2010 14:00 - 18:00
LETNÍ CENA KLISEN 2000m
a dalších 5 rovinových dostihů a 2 překážkové dostihy
18.7. 201014:00 - 17:45
LÁZEŇSKÁ MÍLE 1600m
a dalších 6 rovinových dostihů
1.8. 2010
14:00 - 17:45
CENA MĚSTA KARLOVY VARY 2000m
a další 4 rovinové dostihy a 2 překážkové dostihy
15.8. 2010 14:00 - 17:45
CENA MASISE - GH PUPP 1200m
a dalších 6 rovinových dostihů

TENISOVÁ ŠKOLIČKA

Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Předseda Jiří Havel, tel. 737 269 209
e-mail: havel.ou@epl.cz, tenis.loko@seznam.cz
Jarní školička 26. 4.–25. 6. 2010
Podzimní školička 1. 9.–30. 9.
Děti budou rozděleny kvaliﬁkovanými trenéry do skupin dle
věku, výkonnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy
budou upřednostňovány děti ve věku 6 až 9 let. Zájemcům
bude možné zapůjčit tenisové rakety. Tenisovou školičku
pro nejmenší organizujeme za podpory magistrátu města.
19. 6. 2010
Tenisový turnaj čtyřher LIAPORCUP 2010
Místo konání: tenisový areál lázeňského sanatoria Imperiál
Program: 8,30-9,00 hod. Registrace a losování účastníků
9,00 – 19,00 hod. Průběh vlastního turnaje
19,00-23,00 hod. Vyhodnocení a rozbor sportovních výkonů. Turnaj je součástí doprovodných akcí stavební výstavy ForArch 2010

KV Arena / HC Energie
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FOR ARCH KARLOVY VARY 2010

19. ročník největší tradiční kontraktační
a prodejní výstavy v regionu

4.6.

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4. setkání karlovarské veřejnosti s poskytovateli
sociálních služeb – s doprovodným programem.
Koná se na tréninkové hale – souběžně s akcí
FOR ARCH KARLOVY VARY 2010. Vstup zdarma

12.6.

DIAMONDS FIGHTS – SOUBOJ
TITÁNŮ – GALAVEČER
BOJOVÝCH UMĚNÍ

Mezinárodní turnaj šampionů bojových umění
fullkontaktních sportů – K1, MMA, KYOKUSHIN
KARATE, PROFI BOXU a KICK BOXU

25. – 27.6.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V BASKETBALU ŽEN

Mezinárodní turnaj za účasti reprezentace ČR

3. – 5.6.

Show freestylu
zvedala
publikum
ze sedadel

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.
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pičkové výkony závodníků premiéry akčního freestylového motokrosového podniku v karlovarské KV Areně – GSMA FMX
GAMES, přiváděly fanoušky adrenalinového
sportu i diváky 8. května do varu. Akce pod
taktovkou tvůrců FMX GLADIÁTOR GAMES představila ten nejlepší freestyle motokros – v neopakovatelné rozpálené show,
s neuvěřitelnými akrobatickými kousky
a souboji o korunu krále českého freestyle
motokrosu.
Karlovarská show za účasti řady jezdců z české špičky v čele s Liborem Podmolem nebo
Martinem Koreněm i zahraničních hvězd
přitom byla prvním zastavením ze série letošního mistrovství ČR v tomto sportu, jeho
velké finále proběhne 13. listopadu 2010 v liberecké Tipsport Areně.
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Napsali jste nám

Verše u pramenů
neslyšíme každý den

Díky, že jste
nezapomněli

M

D

usím se s dalšími čtenáři radniček podělit o hezké dojmy ze zahájení lázeňské
sezony na Mlýnské kolonádě. Tentokráte se to
městu opravdu povedlo! Žádné zbytečné krasořeči a telefonní seznam V.I.P. Nevím, jestli
to panu primátorovi někdo napsal, anebo to
byl jeho nápad recitovat verše o Karlu IV., ale
bylo to opravdu nápadité a milé. Také scénka
o založení města nás diváky zaujala a pobavila. Asi jsem nebyla zdaleka sama, komu se
celé zahájení sezony velice líbilo. Chodím na
tyhle slavnosti každým rokem a v minulých letech to bylo pořád stejné, hlavně ty dlouhé projevy na začátku. Letos jste to vzali za správný
konec a už se moc těším, co nového vymyslíte
na zahájení napřesrok.
Božena Zajíčková, Horova 10, Karlovy Vary

Slavnosti na kolonádě
se moc líbily

C

Každým rokem si říkám, co jiného mohou kolem svěcení pramenů a vítání sezony vymyslet.
A vida, dá se! Držím palce, aby se magistrátu
dařilo pořádat podobné zajímavé společenské
akce. Ty, co přilákají do vašeho města ještě
více spokojených hostů, jako jsem já.

ěkuji za krátkou vzpomínku na Heinricha Mattoniho v KRL č. 5. Je smutné,
že zakladatel tradice nejznámější karlovarské minerálky, zapadá do zapomnění. Krédo
PANA PODNIKATELE Mattoniho „Když
beru něco z této země, musím do ní zpět také
něco dávat“, by mělo být povinně krédem každého podnikatele. Jsem karlovarská rodačka a
do Kyselky nás rodiče brávali na výlety. Před
50 lety byly stavby ještě pěkné a procházka
po bývalém korzu kolem řeky byla příjemná.
Dnes aby člověk hluboce zaplakal. Heinrich
Mattoni proslavil region po celém světě a každý z nás by měl tomuto velikánovi věnovat
vzpomínku...

Jan Kliment, Havlíčkův Brod

Vaše čtenářka Jana Jansová

Červnová fotohádanka

A

B

Uveďte název parku, případně název objektu, před nímž socha stojí.

Uveďte název školy a ulici, z níž lze na tento
pozoruhodný reliéf dohlédnout.

Kterému z karlovarských parků
dominuje socha dívky se džbánem?

Která z karlovarských škol
má na průčelí tento reliéf?

hválím pořadatelské město za letošní
úvod sezony u Mlýnského pramene. Jako
diabetik jezdím do Varů z Vysočiny poměrně
často a mohu srovnávat. Letošní pojetí slavností léčivé vody bylo fakt nápadité a milé.

Dopis do redakce KRL

P

ři čtení Radničních listů mne napadlo podělit se s vámi o zajímavou informaci, která nejen naší rodině, ale i dalším lidem v okolí
udělala radost. Podnikáme už dvacet let v rodinné firmě Kamnářství, která sídlí v Karlových Varech-Sedlci. Náš syn byl letos začátkem roku vybrán jako historicky první z České
republiky, aby pod záštitou Cechu kamnářů
ČR nás reprezentoval na Mistrovství Evropy
v soutěži mladých talentů kamnářského řemesla, které se konalo 27.—29. ledna 2010
v rakouském Welsu. Soutěž samotná se koná
pouze jednou za čtyři roky a má obrovskou
prestiž. Syn se umístil na 3. místě a porazil
i takové velmoci kamnařiny, jako jsou Rakousko a Německo. Je to mimořádný úspěch
„malého řemesla“ v Evropě.

Odpovědi zasílejte do 10. 6. 2010 mailem
na adresu: soutěž.vary@ceskydomov.cz
nebo poštou na adresu: Magistrát města
Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd. — SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného
výherce u každé z fotohádanek čekají podle
výběru dvě vstupenky na muzikál Robin
Hood v pražském Divadle Kalich nebo dvě
vstupenky do Karlovarského městského
divadla.

S pozdravem Ladislav Koutecký
Kamnářství, Merklínská 14, Karlovy Vary

Vylosování květnových fotosoutěží:

N

a květnovou křížovku s tajenkou a fotosoutěž došlo dohromady 118 odpovědí!
Tak velký zájem jsme opravdu nečekali. Děkujeme. Až na dvě špatné odpovědi na fotohádanku (čtenáři hádali Labitzkého lávku)
byly všechny ostatní správné.
Květnová tajenka (název známé pizzerie
v centru Karlových Varů) zněla: Ristoran-
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te Pizzeria Venezia. Z 89 došlých odpovědí
jsme vylosovali Jindřicha Urbana, Horova
6, Karlovy Vary, který dostane tento měsíc
dvě vstupenky do Karlovarského městského
divadla.
Květnovou fotohádanku (kde najdete karlovarský Karlův most) uhádlo 27 čtenářů.
Správná odpověď: Jde o most Arcivévody

Karla (uváděný také jako most Karla IV.)
u Galerie umění. Jedná se o jednoobloukovou
stavbu ze železobetonu, zbudovanou v letech
1911—1912 na místě staršího mostu z oceli
nad říčkou Teplou. V roce 2001 byl most zrekonstruovaný. Čtyři vstupenky na výstavu
Jedeto do KV Areny dostala Eva Vighová,
Úvalská 22, Karlovy Vary.

Křížovka/Kontakty

SC-300571/2

Červnová tajenka: Co vás čeká v Ristorante Pizzerii Venezia v Zahradní ulici?

ristorante - pizzeria

V enezia

Odpovědi zašlete do 10.6.2010 mailem na adresu: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01,
Moskevská 21, tiskové odd.-SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného výherce čeká věcný dar od magistrátu.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

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

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

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

Odbor kancelář primátora
Bc. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL.M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

Odbor kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

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

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

Odbor lázeňství
a cestovního ruchu
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@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

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
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VÁŠ SPECIALISTA NA ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY

Studentská ul. 78
K. Vary Doubí
tel. 353 362 040
OTEVŘENO PO - PÁ, 7-16 h
Velký výběr OCHRANNÝCH POMŮCEK

Velký výběr RUČNÍHO NÁŘADÍ

česká kožená pracovní a vycházková obuv
vel. 36-47 1 130 Kč / -12% 994 Kč

Proﬁ ráčnové klíče ze Švédska
1 148 Kč / - 13% 999 Kč
3 klíče vel. 8-19 = 12 velikostí!!!

Slev
ový
k
na v upon -1
2%
šech
ochr
n
ann
é po y
můc
ky

Nepromoková prodyšná
softshelová prac. bunda vel. M-XXXL
1 412 Kč / -12% 1 242 Kč Vyrobeno v Itálii

Slev
ový
k
na v upon -1
3%
eške
ručn
í nář ré
adí

Pracovní oděvy od nás jsou daňovým nákladem.

Jedny z nejlepších šroubováků na trhu v ČR
Sada 6ks ploché a křížové
528 Kč / -13% 459 Kč Vyrobeno ve Švédsku

Velký výběr ELEKTRO NÁŘADÍ

Velký výběr ŽEBŘÍKŮ

Proﬁ Vrtačka pro radost z práce 705W 0-3000 otáček
3 990 Kč Akce -22% -11% = -33% 2 673 Kč

5 let záruka
Al-žebřík 3x8 příček 3 129Kč / - 8% 2 878 Kč
Vyrobeno v ČR

Slev
ový
k
na v upon -1
e
elek škeré 1%
tron
ář ad
í

Lehká výkonná proﬁ AKKU VRTAČKA
v plné výbavě 2x14V Lion baterie
5 990 Kč / Akce -14% -11% = -25% 4 492 Kč
Vyrobeno v Německu

Slev
ový
k
na v upon -8
šech
%
žebř ny
íky
Schůdky 5 příček
1 096 Kč / -8% 899 Kč Vyrobeno v ČR

Velký výběr SVÁŘEČEK

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

Lehká přenosná svářečka Invertor Alfa-in(ČR)
na elektrody 2-2,5 pro svářecí začátečníky
7 490 Kč / -20% 5 992 Kč

Nabízíme:
3. den půjčení zdarma nebo
půjčení přes víkend = půjčení na jeden den

Slev
ový
k
na v upon -1
š
svář echny 5%
ecí s
troje

Samostmívací svářecí kukly ESAB
2 748 Kč / -15% 2 335 Kč Vyrobeno ve Švédsku

Slev
ový
k
na z upon -1
apů
0%
nářa jčení
dí

Ceny jsou s DPH 20% (platnost kuponů je do 30.9.2010)
SC-300739/1

