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od projektu 
po realizaci

kompletní 
odpočinkové

zóny

WHIRPOOL

SAUNA

PARNÍ KABINA

LUXUSNÍ BAZÉNY

www.pvpool.cz 
kancelář: Chebská 355/49, K. VARY -  DVORY 

(u světelné křižovatky)
tel.: 353 230 513, mobil: 777 003 891

e-mail: pvpool@seznam.cz 

INTERIÉROVÉ I ZAHRADNÍ

JARNÍ SLEVA 10% 

NA CELÉ DÍLO 
       (p

latí do 30. 4. 2010)

PROČ SE U NÁS 
DĚTI A MAMINKY 

MAJÍ NEJLÍP?

Karlovy Vary, T.G. Masaryka 42, 360 01, telefon 353 103 208, mail: kvary@ozp.cz

Kromě dalších výhod nabízí OZP příspěvek
�pro maminky a novorozence až 1 500 Kč
�na očkování dětí až 1 000 Kč 
�na plavání rodičů s dětmi až 500 Kč
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Připsat hned dvě historické stavby K. Varů na 
seznam národních kulturních památek se rozhodla 
česká vláda. Jde o secesní Císařské lázně z roku 1895 
a barokní kostel sv. Maří Magdalény z roku 1736 .

6–76–7

Je to spolu s Mezinárodním fi lmovým festi-
valem tradičně největší událost roku v našem 
městě. Nechceme, aby ji prožívali jen hosté a 
návštěvníci lázní ale také naši obyvatelé.

Téma měsíce – Zahájení  Téma měsíce – Zahájení  
lázeňské sezonylázeňské sezony

Lanovka na Dianu, postavená v letech 1911–
1912, překonává výškový rozdíl 167 metrů a je 
v provozu od 27. května 1914. 

Budeme mít další Budeme mít další 
lanovku?lanovku?

Městu zapsali Městu zapsali 
dvě nové památkydvě nové památky

Vrátí se do lázní Vrátí se do lázní 
klobouky?klobouky?
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

Dříve byly klobouky na lázeňské promenádě 
běžnou záležitostí, dnes už jsou ale k vidění 
opravdu jen zřídka. Je to škoda. 2828

Slovo primátora
Vážení spoluobčané,

vítejte nad dubnovým 
vydáním Karlovar-
ských radničních listů, 
které od tohoto čísla 
vycházejí v nové po-
době. Hodně prostoru 

věnujeme letošnímu zahájení lázeňské se-
zony. Dočtete se nejen, co vás na zahájení 
sezony čeká letos, ale také něco z historie 
tohoto tradičního karlovarského svátku. 
Minulá sezona bohužel nebyla pro lá-
zeňství a cestovní ruch příliš šťastná, ce-
losvětová fi nanční krize se projevila na 
návštěvnosti v celém světě, a logicky také 
v Karlových Varech. To chceme změnit, 
věříme, že na přelomu dubna a května 
spolu zahájíme novou, lepší sezonu. Mi-
mořádnou pozornost věnujeme marketin-
gu města, masivně investujeme do opravy 
samotného srdce vnitřního lázeňského 
území, pěší zóny v ulicích Lázeňská, Tr-
žiště a Stará Louka. Uspěli jsme s žádostí 
o evropské dotace na dvanáctimilionový 
projekt propagace města na světových ve-
letrzích cestovního ruchu. Díky tomu mů-
žeme nabídnout karlovarským hotelům 
a lázeňským domům možnost prezentace 
na těchto vybraných veletrzích zdarma. 
Připravujeme celou řadu dalších produk-
tů pro představení našeho města zahra-
ničním, ale i domácím návštěvníkům. 
Karlovy Vary ale nejsou jen jejich návštěv-
níci, jsme to samozřejmě také my, jejich 
občané a obyvatelé. Letošní rok i nám 
přinese mnoho nových zajímavostí. Ve-
řejnosti začne sloužit nový rozsáhlý park 
v meandru Ohře za Tuhnickým mostem, 
ideální místo nejen pro vycházky s dětmi. 
Cyklostezka kolem Ohře se dočká napoje-
ní na areál Rolavy a Starou Roli, masivní 
rekonstrukcí projde i samotný areál Rola-
va. Letos také začnou velké úpravy veřej-
ných prostranství i panelových domů ve 
Staré Roli, na které naváže rekonstrukce 
hlavní ulice Závodu Míru a oprava Lido-
vého domu. V Drahovicích bude pokra-
čovat rekonstrukce Vítězné, Drahomířina 
a Mattoniho nábřeží. Obrovskou investicí 
bude výstavba nového krytého plaveckého 
bazénu v sousedství KV Areny. 
Začíná jaro, čas radosti a nových začátků. 
Přijďte ho s námi oslavit při zahájení nové 
sezony našeho světoznámého – a přitom 
nám zdejším tak blízkého a milého – města. 

Werner Hauptmann

primátor města Karlovy Vary

ObsahObsah ÚvodÚvod
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Sdělení Magistrátu města Karlovy Vary:
Vážení občané města Karlovy Vary, od tohoto čísla 
přechází informační měsíčník magistrátu na nový 
formát. Karlovarské radniční listy budou mít nyní 32 
stran, pestřejší obsah a moderní grafi ckou úpravu. 
Výběrové řízení na redakční úpravu, tisk i distribu-
ci vyhrála agentura Strategic Consulting, která má 
s podobnými periodiky velké zkušenosti. Věříme, že 
nová úprava a obsah Karlovarských radničních listů 
zlepší informování vás občanů o práci magistrátu, 
rady i zastupitelstva města. 
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Jarní zprávyJarní zprávy

Už jen tři měsíce zbývají zedníkům a štu-
katérům na dokončení první etapy 

rekonstrukce Becherovy vily v Karlových 
Varech. Po zimě fi nišují na opravách stře-
chy, fasády a interiérů, které se z původních 
salonů majitele likérky Johanna Gustava 
Bechera změní na výstavní sály, galerii a de-
pozitář. Náklady na rekonstrukci zchátralé 
vily v rezidenční čtvrti lázeňského města 
přesáhnou částku 88 milionů korun, z toho 

téměř 77 milionů korun uhradí po dokonče-
ní prací Evropská unie. Becherovu vilu bude 
mít ve správě karlovarská Galerie umění. Po 
přestavbě v ní budou vedle společenského 
sálu, výstavních prostor, galerie, knihovny 
a výtvarných dílen také apartmány pro vzác-
né hosty města a kraje. Druhá etapa, zahr-
nující sadové úpravy zahrady a vybavení in-
teriérů, má skončit v červnu roku 2012.

red

S jarem zavoněla káva

Zedníci zahájili jarní šturmování

S jarním počasím začali zedníci na Becherově vile 
připravovat lešení pro fasádu a výměnu oken.

S novou módou vyrazili do jarních karlo-
varských ulic kočí a fi akristé. Svým hně-

dákům a běloušům nasadili parádní pletené 
ušanky čabraky a vyšperkovali jim postroje. 
„Provozovat ve Varech fi akr není žádná levná 
záležitost. Nepočítám-li povolení vjezdu do 
lázní, pak jenom postroje přijdou na 50 tisíc, 
kočár s kotoučovými brzdami, co z kopce ne-
tlačí na koně, stojí 200 tisíc korun. K tomu na 
jaro nová livrej kočího, nějaká další paráda 
a máte půl milionu na jeden fi akr. A to mlu-
vím o krmení třikrát denně: oves, melasa, 
müsli a granule s minerály. Úvěr jsem splá-
cela deset let,“ řekla nám kočová Vladimíra 
Žeravíková. Většina koní jezdí s kočáry na-
nejvýš tři roky, pak dostanou pauzu.

Voňavou jarní GO kávu a kapučíno nabízí 
přímo na chodníku před magistrátem na 

rohu Moskevské a  Bělehradské ulice majitel-
ka první karlovarské nekuřácké kavárny Šár-
ka Persanová. „Jakmile se rtuť teploměru vy-
šplhá nad deset stupňů Celsia, nabízím kávu 
přes ulici. Vyzkoušela jsem si to již loni a zá-
jem byl velký. Letos to čekání na konec zimy 
lidi hodně vyčerpalo, tak berou tuhle službu 
s povděkem. Chodí sem maminky z nedaleké 
poradny a lidi, co spěchají z úřadu a nemají 
čas si ke kávě sednout. Nebo zrovna vyšli od 
soudu,“ řekla spokojená majitelka kavárny.  
Už čtvrtý rokem je její Bistro Café nekuřácké. 

Jarní móda koní: pletené čabraky

Letošní zima trvala v našem městě dlouhých 25 
týdnů. Zapíše se do historie jako jedna z nej-

delších. První sníh padal na Karlovarsku už v noci 
z 12. na 13. října 2009. Není divu, že po tak dlouhé 
zimě byli na jaro netrpěliví lidé, ptáci i jiná zvířata. 
Špačci přiletěli letos na Karlovarsko o týden dřív 
než loni  a medvědi se v jediné západočeské zoo 
probudili ze zimního spánku dvanáct dní před za-
čátkem kalendářního jara. První hejna opeřenců 
z jihu pozorovali ornitologové pod karlovarským 
pivovarem  26. února. „Špačkové letos předběhli 
skřivany. Loni jsme první přílety zaznamenali 4. 
března, v roce 2008 přiletěli špačci až po 8. březnu 

a po skřivanech,“ uvedl ornitolog Matěj Kovanda. 
Letos už dorazili  konipasi bílí, brhlíci, čejky cho-
cholaté, červenky a drozdi. Dvanáct dní před za-
čátkem kalendářního jara  se také probudili med-
vědi Honzík, Miky, Pišta a Eliška v plzeňské zoo. 
Podle mluvčího Martina Vobruby se dlouhá zima 
na čtveřici brtníků neprojevila. Sedmiletí míšové 
Honzík a Eliška i 17letý Miky a 29letý Pišta usnuli 
loni na Mikuláše. Jejich zimní spánek netrval ani 
obvyklých sto dní. Už 9. března  první z nich pro-
citl, začal funět, postavil se na zadní a bušil na že-
lezné dveře pelechu. K jarnímu probuzení dostali 
piškoty a jablka. 

Dárek pro SOS vesničku
Potřebný jarní dárek dostali zástupci karlo-

varské SOS dětské vesničky v Doubí. Agen-
tura KOMPAKT jim sehnala od bank a sponzorů 
peníze na zakoupení nového užitkového vozidla 
Renault Kangoo. „Je to  už 240. vůz, který agen-
tura předala dětským domovům a podobným 
sociálním zařízením v ČR během  osmi  let naší 
existence. Vůz  bude sloužit vesničce šest roků 
a pak  se pokusíme získat další peníze na nové 
auto,“ řekl při předání ředitel agentury Kompakt  
Pavel Černý. Podle ředitelky SOS vesničky Šár-
ky Drozdové už novou dodávku moc potřebova-
li. Dosavadní vozidlo z roku 1996 má najeto 230 
tisíc kilometrů a mikrobus pro děti je dokonce 
z roku 1991 a má najeto 350 tisíc kilometrů. 

Nejvíce v módě jsou letošní jaro žluté, modré 
a oranžové ušanky koní.

Jaro je tu: ptáci přiletěli, medvědi se probudili

Medvědi na první jarní vycházce. Ptákem roku 2010 byla vyhlášena kukačka.
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Cenu primátora dostal v minulých dnech 
k životnímu jubileu karlovarský sochař 

a první polistopadový primátor Václav Lok-
venc (80). Pro hodně lidí znamenají osmde-
sátiny konec většiny aktivit. Václav Lokvenc 
má však fyzických sil a vitality na rozdávání. 
„Musím se udržovat v kondici. Jinak bych 
v ateliéru nebyl nic platný. Nemám už tolik 
síly jako před dvaceti lety, ale práci pořád 
zastanu,“ řekl nám umělec s kladivem a dlá-
tem v ruce. Teď právě si tvoří dřevěnou so-
chu bohyně zdraví Hygie. Jenom pro sebe. 
„Mám svoji práci rád. Dnes mají lidé větši-
nou rádi jen peníze a práci mnozí nenávidí. 
Já jsem si k ní vypěstoval vztah. Nemůžu být 
bez ní. Tak jako sedlák má rád půdu a neu-
mí se s ní rozloučit. Já miluju v práci hlavně 
svobodu, že nemusím dělat to, čím bych se 
musel živit. Sochařina mne naučila dělat 
s kamenem, keramikou, se dřevem s bron-
zem i svařovat mosazný plech. Práce šlechtí 
člověka – to je stará zásada. A člověk by měl 
být tvor ušlechtilý. Měl by se o to alespoň 
snažit. To je moje krédo,“ vyznal se nám ro-

dák z Červeného Kostelce, který žije v Kar-
lových Varech od roku 1952, kdy mu skon-
čila vojna. Na otázku, co mu přinesl úřad 
prvního polistopadového primátora Karlo-
vých Varů, říká: „Rozhodně mne to oboha-
tilo. Ačkoliv jsem o tu funkci nestál a museli 
mě přemlouvat. Hned v první řeči po zvolení 
jsem vyhlásil, že jsem zvyklý celý život být 

v ateliéru sám a s lidmi neumím jednat. A že 
kvůli tesání do kamene jsem tvrdohlavý. 
Jako první krok na radnici jsem zrušil úřední 
hodiny. Měl jsem návštěvy i po čtvrthodině. 
Ale to mne rozhodně obohatilo! Když jsem 
byl potom po čtyřech neúspěšných pivních 
pučích na pátý pokus odvolán, vrátil jsem se 
k práci. Jako politik jsem dva roky neudělal 
jedinou skicu. Něco snad po nás ale zbylo: 
korzo před Tržní kolonádou, dokončené 
Dolní nádraží, podzemní garáže na náměstí 
Horákové,“ bilancuje Václav Lokvenc. Má 
sochy a díla po celém světě. Od Karlsbadu 
v Kalifornii přes Japonsko, Arabské emirá-
ty až po Austrálii. V Karlových Varech má 
sousoší Tři dívky v tuhnické škole, portrét 
T. G. Masaryka u Hlavní pošty, reliéfy lá-
zeňství na Mlýnské kolonádě, kašnu z oceli 
před Krajským úřadem nebo sochu Rusalky 
v  hotelu Plaza. Na právě skončené výstavě 
v GU vystavoval 16 soch a 20 grafi ckých lis-
tů. O šestitýdenní výstavu byl takový zájem, 
že musela být o týden prodloužena. 

(fi k)

Devadesátileté jubilantce 
posíláme kytičku

Úctyhodných devadesát let oslavila 18. 
ledna paní Johanna Guhová z Kar-

lových Varů. Potřást pravicí oslavenkyni 
a udělat jí radost milým dárkem přišla i ná-
městkyně tělovýchovy sportu a sociálních 
věcí Jana Petříková. Mezi gratulanty sa-
mozřejmě nemohla chybět ani celá rodina 
– dcera a syn se svými rodinami.
Paní Johanna strávila v Karlových Varech 
téměř celý svůj život. Klidného stáří si nyní 
užívá v domě s pečovatelskou službou v Se-
verní ulici. Přístup sestřiček a ošetřovatelek 
v městském zařízení hodnotí velmi pozitiv-
ně, stejně jako vztahy s ostatními seniory 
v domě.  
Jubilantce přejeme pevné zdraví a mnoho 
elánu! 

Dne 17. března 
2010 tragicky 

zemřel člen zastupi-
telstva města, eko-
log a spoluzaklada-
tel Strany zelených 
Pavel Žlebek. Byl 
členem všech polis-
topadových zastu-

pitelstev města Karlovy Vary. Do roku 1996 
zastával post jednoho ze tří uvolněných ná-
městků primátora. V lednu 2002 byl zvolen 
radním města. V souladu se svou odborností 
se dlouhodobě věnoval především strategic-
kému plánování a projektům zaměřeným na 
zlepšování životního prostředí v našem městě 
i celém Karlovarském kraji. Nebránil se pří-
vlastku zelený náměstek, neboť roli ochránce 
životního prostředí bral jako své poslání.
O život přišel po střetu s osobním vlakem neda-
leko železničního viaduktu. Šestašedesátiletý 
ekolog přecházel železniční trať a projíždějící 
vlak ho zachytil. „Všechny nás ta zpráva o tra-
gické události zaskočila. Ještě den před nehodou 
byl přítomen jednání rady města, kde se projed-
návaly jeho návrhy na podporu podnikání. Ba-
vili jsme se o projektech, které připravoval. Byl 
to náš dlouholetý kolega, kterého většina lidí ze 
zastupitelstva města i  magistrátu dobře znala. 
Řadu let působil také jako předseda Strany ze-

lených v Karlovarském kraji. Jako uznávaný od-
borník na tvorbu a ochranu životního prostředí 
nám bude chybět. Byl to odpovědný kolega,“ 
řekl k události náměstek primátora Petr Keřka.
 K tragickému úmrtí Pavla Žlebka jako před-
sedy Krajské organizace Karlovarského kraje 
vydala prohlášení Strana zelených. „Odešel 
člověk, který ve svém okolí působil přirozenou 
autoritou. I díky ní byl Pavel, jenž patřil mezi 
samotné zakladatele a první členy Strany 
zelených, ztělesněním strany i za hranicemi 
Karlovarského kraje. Tragický odchod takto 
významné osoby je pro Stranu zelených vel-
kou ztrátou, lidskou i politickou,“ uvádí se 
v tiskové zprávě SZ. Lítost nad nečekaným 
skonem Pavla Žlebka vyjádřila zastupující 
předsedkyně ZO Strany zelených v Karlových 
Varech Štěpánka Bergerová. „Pavel byl vý-
raznou postavou polistopadového dění a celý 
svůj život se zasazoval o ochranu životního 
prostředí a trvale udržitelný život. Věřím, že 
naši členové navážou na jeho odkaz a budou 
pokračovat v jeho práci,“ napsala Bergerová. 
„Je to pro mě šok a velká ztráta. Budu na Pavla 
vzpomínat nejen jako na zásadového zeleného 
politika, ale především jako na velmi vstřícné-
ho a přátelského člověka,“ napsal v kondolenci 
předseda Strany zelených Ondřej Liška.
Na budově magistrátu byla k uctění památky 
Pavla Žlebka vyvěšena černá vlajka. 

   OSOBNOST MĚSTA  

Známý sochař si tvoří bohyni pro sebe

Sochu bohyně zdraví Hygie si tvoří Václav 
Lokvenc jen pro sebe. Do čelenky dostane prý 
kousek křišťálového skla z karlovarské manu-
faktury Moser.

Zemřel zastupitel města Pavel Žlebek

▼



6

Téma měsíceTéma měsíce

Zahájení sezony nebude jen u pramenů a 
na kolonádách. Slavnostní večer na po-

čest prvního dne letošní sezony s udílením 
Cen města, prezentací našich partnerských 
měst a nabitým programem bude v KV Are-
ně. „Vstupné bude  70 korun a je v tom i nápoj 
zdarma. Oblečení neformální, chceme, aby 
to byl jednoduše svátek celého města. Účast 
přislíbili zástupci ze švédského Varbergu, 
z Baden-Badenu, Bernkastelu-Kues, Italové 
z Cassina a Viareggia si dávají na čas, určitě 
ale rádi přijedou.  Omluvili se zatím jen rad-

ní z Carlsbadu v Kalifornii  a z japonského 
Kusatsu, kde volili nového starostu.  Samo-
zřejmě všechny tradiční součásti zahájení 
sezony jsme zachovali, nějaké drobné změny 
budou. Troubení fanfár nebude letos ze Zá-
mecké věže, která se opravuje, ale z Mlýnské 
kolonády. Pohádka Máje místo v Malých Ver-
sailles bude ve Smetanových sadech a mění 
se také trasa průvodu zakladatele lázní Karla 
IV. Místo u Císařských lázní začne průvod na 
Divadelním náměstí. Odtud se půjde Vřídel-
ní a Mlýnskou ulicí k Hlavní poště a odtud po 

nábřeží Osvobození, po Varšavské a Zeye-
rově ulicí na pěší zónu TGM. Průvod potom 
dojde Smetanovými sady až k Alžbětiným 
lázním.  Jinak všechno už bude podle zavede-
né tradice,“ dodává s úsměvem náměstkyně 
primátora.

Na zahájení lázeňské sezony 
zveme všechny Karlovaráky

„Je to spolu s Mezinárodním fi lmovým festivalem tradičně největší událost roku 
v našem městě. Nechceme, aby ji prožívali jen hosté a návštěvníci lázní, ale také 
obyvatelé Karlových Varů. Děláme všechno pro to, aby to byl svátek a zajímavá 
podívaná pro všech 53 tisíc obyvatel našeho města, i pro ty Karlovaráky, co bydlí 
třeba na Čankovské, v Rybářích nebo v Doubí. Chceme, aby to bylo dostupné 
všem,“ říká náměstkyně primátora Dagmar Laubová.

Pátek 30. dubna 2010

10.00   Staročeský řemeslný trh – třída T.G.M. prostran-
ství před Hlavní poštou (do 2. 5.) 

 Kulturní program:
   30. 4.  Proměny (15–17 hodin)
  1. 5.   Folklorní soubor Dyleň + cimbálová 

muzika (14–16 hodin)
  2. 5.  Booger, Petr Gardner (Pestalozzi), 

Yellow (15–18 hodin)

17.00–X  Pálení čarodějnic –  Velká louka (Tuhnice) – kulturní pro-
gram a občerstvení, vystoupí hudební skupina Bankrot

19.30  Městské divadlo – koncert KSO + KRB + křest DVD

Sobota 1. května 2010

9.30–9.45 Vystoupení mažoretek na Mlýnské kolonádě

10.00–11.00 Mlýnská kolonáda – zahájení Svěcení pramenů
 Fanfáry • Pocta Vřídlu – ZUŠ AD • Fanfáry• 

11.00–12.00 Chrám sv. Maří Magdalény – slavnostní mše

11.00–12.00 Mažoretky s kapelou – taneční vystoupení

12.00–16.00  Prostranství před LH Thermal – Finále Czech Food 
Cup (Festival jídla a pití, barmanská show, soutěž 
číšníků (pokus o český rekord)

14.00–18.00 Mlýnská kolonáda –  kulturní program: 
zdravice Karla IV. 

14.00  Divadelní náměstí
začátek historického průvodu Karla IV. 

  trasa průvodu: Divadelní náměstí – Vřídelní ul. – Mlýnská koloná-
da – Zahradní ul. – Hlavní pošta – nábřeží Osvobození – Varšavská 
ul. – Zeyerova ul. – třída T.G.M. – Smetanovy sady u Lázní V.)

18.00  Alžbětiny lázně (Lázně V.) – Máchův Máj 

19.00  KV Arena – Slavnostní večer k zahájení lázeňské 
sezony

  Koncert skupiny KRYŠTOF a další hudební vystoupení DALI-
BOR JANDA • VAŠO PATEJDL • EMILY • DJ HARVY 

  Během večera budou předány Ceny města Karlovy Vary a 
promítány prezentace partnerských měst

  Vstupné: 70 Kč +  nápoj zdarma – Rezervace a prodej vstu-
penek: všechna předprodejní místa sítě Ticketportal.cz – po-
bočky Infocentra Města Karlovy Vary, Kino Čas, Informační 
středisko Krajské knihovny Karlovy Vary ad.

  Parkování v areálu KV Areny bude v den konání akce vyhraze-
no účinkujícím.

19.00–20.30  KV Aréna – předávání cen + kulturní program 

20.30–21.00  přestávka – přestavení hlediště 

21.00–01.00  KV Aréna – kulturní program pro veřejnost 

Neděle 2. května

13.00–17.00 Dětské odpoledne – LH Thermal – atrakce pro děti 

14.00–17.00 Pozorování jarního slunce (akce hvězdárny)

15.00–16.00 Mlýnská kolonáda – 1. kolonádní koncert KSO

Změna programu 
vyhrazena

PROGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 30. 4.–2. 5. 2010



HistorieHistorie

Jak se dříve zahajovala lázeňská sezona

Tradice zahájení sezony není samoúčelná. Jejím smyslem je 
zviditelnit naše lázeňské město, představit služby a přilákat 
co nejvíce domácích i zahraničních hostů. Po loňské sezoně, 
kdy do Karlových Varů přijelo k léčebnému pobytu o třetinu 
méně hostů než v roce předchozím, se čeká letos lepší sezona. 

Předloni přijelo ke karlovarským pramenům přes 111 tisíc hostů. 
V loňském roce jen 75 352 hostů. Mírně však vzrostla průměrná 

délka pobytu z 11,16 dne v roce 2008 na loňských 11,27 dne. Tyto ofi -
ciální údaje o návštěvnosti vydalo Infocentrum města Karlovy Vary.
Tuzemských hostů bylo loni 9 566, v porovnání s předchozím rokem 
o 2379 méně. Mezi návštěvníky ze 76 zemí přijelo tradičně nejvíce 
Rusů a Němců. Rusů bylo 33 144, v jejich případě se návštěvnost 
snížila o 18 648. Třetí místo návštěvnosti obsadili  Češi a čtvrtí byli 

Ukrajinci. V první šestce se ještě objevili Izraelci a Kazachové. Hote-
lových hostů, kteří nevyužili léčebných procedur, přijelo loni do na-
šeho města  85 652, což bylo asi o 16 procent méně než v roce 2008. 

Bude letošní sezona lepší než loňská?

Svěcení pramenů, troubení ze Zámecké věže 
a zahájení hlavní sezony patřilo tradičně 

v Karlových Varech k největším parádám. To nej-
honosnější zahájení sezony popisují kroniky roku 
1858, kdy se slavilo 500 let města, a roku 1958 při 
600. výročí jeho založení. Od vzniku Českoslo-
venska měli čest zahajovat sezonu veteráni, střelci 
i hasiči. Termíny zahájení se neustále měnily. Tře-
ba roku 1630 začala sezona již 26. dubna, kdy se 
o úvod postaral Albrecht z Valdštejna. Přijel si léčit 
dnu a obsadil s doprovodem 900 hostů na 34 dní 
většinu domů u Vřídla. Den před zahájením se-
zony nařídila městská rada velký úklid, měšťané 
museli vyčistit komíny i odpadní kanály, opravit 
fasády, odstranit odpadky a na noc zamykat psy, 
aby nerušili hosty štěkotem. Na zahájení sezony 
byl vydán zákaz opilství, vylévání splašků na ulici 
a škubání peří u Vřídla. Od roku 1848 se sloužily 
mše za ochranu pramenů. Celých 99 let se pak za-
hajovala sezona svěcením pramenů. Naposledy 
v úvodu sezony 8. května 1947. O rok později 2. 
května 1948 bylo církevní svěcení pramenů zaká-
záno. Obnoveno bylo až roku 1990. 

SEZONA VĚTŠINOU ZAČÍNALA 
6. KVĚTNA

Nejčastějším termínem zahájení lázeňské sezo-
ny v Karlových Varech bylo před válkou datum 1. 
května. V posledních 60 letech se termín ustálil na 
6. května. Bylo to na oslavu 6. 5. 1948, kdy vyšel 
Zákon o zestátnění lázní a pramenů ČSR. Tradice 
byla však hned několikrát porušena. Třeba v roce 
1977 byla sezona zahájena už 27. dubna kvůli pře-
dání kongresové části hotelu Thermal. V roce 1991 
předběhly svěcení pramenů oslavy 125 let Lázní 
III., takže prvním dnem sezony byl až 12. květen. 
Následující rok 1992 vysvětil pražský arcibiskup 
prameny ještě později,  16. května, neboť se nestihlo 
dokončení promenády ve Vřídelní ulici, kde se až do 
5. května natáčel film Mladý Mussolini. Také o rok 

později se zahájila sezona až 15. května. V roce 1999 
se naopak posunulo zahájení na 1. května, kdy Kar-
lovy Vary dostaly u Richmondu darem od města 
Kusatsu originální japonskou zahradu. V roce 2002 
vyšlo zahájení sezony pro změnu na 3. května, kdy 
se na Sadové kolonádě vysvětil nový Hadí pramen.
 

PŘI SVĚCENÍ SE STŘÍDALI VIKÁŘ, 
BISKUPOVÉ I KARDINÁL

Po obnově svěcení pramenů se střídali jeho akté-
ři. V letech 1990 až 2001 světil nejčastěji prameny 
s roztomilou češtinou apoštolský nuncius Giovanni 
Coppa. V roce 1991 ho nahradil v dost rozkopaném 
městě generální vikář pražské arcidiecéze Antonín 
Liška. O rok později pak pražský arcibiskup kardinál 
Miloslav Vlk a po něm v sezoně 1993 pražský světící 
biskup František Lobkowicz. Na sezonu roku 2002 
vysvětil prameny pouze německy nuncius ze Slezska 
Erwin Joseph Ender, který neuměl jediné slovo čes-
ky. Další dvě sezony vykropil prameny jeho nástup-

ce Ital Diego Causero. V posledních letech vysvětili 
prameny čeští kněží – karlovarský děkan z chrámu 
sv. Maří Magdalény Jiří Hladík a loni litoměřický 
biskup a rodák z Karlových Varů Jan Baxant.

SLAVNOSTI U PRAMENŮ 
TRVALY AŽ TÝDEN

Po zavedení tištěné Kurlisty hostů od roku 1795 
trvaly úvody sezony v Karlových Varech až týden. 
V letech 2003 až 2007 se ustálily na třech dnech. 
Zahájení sezony v roce 2008, které bylo součástí 
oslav 650 let města, trvalo čtyři dny. Stejně jako 
loni, kdy bylo zahájení a celý program květno-
vých oslav pojato v duchu českého předsednictví 
EU. Tradiční bylo loni svěcení pramenů i histo-
rický průvod družiny Karla IV. od Císařských 
lázní přes Tržní, Mlýnskou a Zámeckou kolo-
nádu až na Malé Versailles. V posledních letech 
se změnilo složení průvodu i hostů. Honba za 
počtem celebrit vyvrcholila rokem 2001, kdy se 
zahájení sezony v našem městě zúčastnilo 19 
velvyslanců. V letech 2003 i 2004 stálo zahájení 
lázeňské sezony 1,5 milionu korun. 

7



8

Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu

Primátor Karlových Varů Werner Haupt-
mann přijal pozvání primátora města 

Wiesbadenu Dr. Helmuta Müllera. V rámci své 
zahraniční cesty zde vystoupil s přednáškou 
na téma Karlovy Vary, lázeňství a zkušenosti 
s přípravou zapsání Karlových Varů jako sou-
části Západočeského lázeňského trojúhelníku 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Ve-
dení města Wiesbadenu také usiluje o zápis, 
prostřednictvím konference chce získat zku-
šenosti od jiných měst a zároveň s touto pro-
blematikou seznámit své občany.
Prezentace primátora Karlových Varů byla 
první ze série podobných vystoupení na-
plánovaných na letošní rok. Uskutečnila se 
22. března od 19:30 v místním historickém 
secesním sále pro více než 100 posluchačů. 

V dalších měsících předstoupí před občany 
Wiesbadenu památkáři, zástupci hospo-
dářských organizací a političtí představitelé 
převážně z Německa a Rakouska. Karlovar-
ský primátor je jediným zástupcem České re-

publiky. Své vystoupení přednesl kompletně 
v německém jazyce. Primátora doprováze-
la na jeho cestě dlouholetá pracovnice pro 
vnější vztahy a partnerská města paní Jit-
ka Hradílková. Součástí jejich programu je 
také návštěva historických památek města 
Wiesbadenu. 
Návštěva Wiesbadenu a možnost seznámit 
místní obyvatele s městem Karlovy Vary 
je šancí, jak přilákat další turisty a navázat 
nové česko-německé vztahy. Karlovy Vary 
mají v současné době dvě německá partner-
ská města, a to Baden-Baden, který také usi-
luje o zapsání na seznam UNESCO, a Bern-
kastel-Kues. V únoru byla navíc podepsána 
Deklarace o spolupráci v rámci propagace 
s bavorským Hofem.

Primátor přednášel v německém Wiesbadenu

Dotace na kulturní 
aktivity pro rok 2010

Rada města a Zastupitelstvo města Kar-
lovy Vary na svém únorovém a břez-

novém jednání schválily dotace na kulturní 
aktivity pro rok 2010 na základě doporu-
čení kulturní komise. Dotčené organiza-
ce, jejichž kompletní seznam je k dispozici 
na internetových stránkách města www.
mmkv.cz v sekci Magistrát města/odbory/
odbor kultury, mohou do 30. 6. 2010 přijít 
podepsat smlouvu o dotaci – po předchozí 
telefonické domluvě.

Významné památkové ob-
jekty v Karlových Varech 

už nebudou pro hosty a ná-
vštěvníky lázní anonymní. 
Radnice je postupně hodlá 
označit jednotnými tabulka-
mi. Na nich si lidé přečtou, 
jak je budova významná. 
„Zatím vybíráme varianty grafi ckého ztvár-
nění. K dispozici máme jeden návrh. Tabulka 
by měla být v patinovaném plexiskle v barvě 
bronzu. Chceme ale další návrhy,“ uvedl pri-
mátor Werner Hauptmann. Údaje na tabulce 
budou ve dvou jazykových mutacích, v čes-
kém a anglickém jazyce. Do konce příštího 

roku hodlá radnice označit 
dvacet až třicet objektů.
Na seznamu jsou například Poš-
tovní dvůr, Galerie umění, Tržní 
kolonáda, Zlatý klíč, Městské di-
vadlo nebo chrám sv. Maří Mag-
dalény. „S majiteli historických 
objektů se dohodneme a vyžá-

dáme si od nich souhlas, zda na objekty, které 
jsou privátní, můžeme tabulku umístit,“ vysvět-
lil primátor. V našem městě je řada významných 
budov. Jejich označení přispěje k rozvoji cestov-
ního ruchu. Jednou z památek, kde už označení 
visí, je Lützova vila (na snímku). Náklady na jed-
nu tabulku radnice vyčíslila na 250 korun.

Magistrát připravuje značení cenných domů

Oddělení památkové péče

Oddělení památkové péče magistrátu 
města vede od listopadu 2008 Antonín 

Haidlmaier. Oddělení bylo dříve součástí 
odboru kultury, teď už ale několik let působí 
jako samostatné pracoviště, které sídlí v bu-
dově číslo 2 Magistrátu města Karlovy Vary. 
V současné době tvoří oddělení pětičlenný 
tým pracovníků. Oddělení jako výkonný or-
gán státní památkové péče zajišťuje výkon 
státní správy v přenesené působnosti na 
úseku státní památkové péče. Náplň jeho 
činnosti je vymezena zákonem o státní pa-
mátkové péči.
Hlavní činností Oddělení památkové péče je 
vydávání závazných stanovisek k údržbám, 
opravám, rekonstrukcím, restaurování nebo 
jiným úpravám prováděným na nemovitos-
tech, které jsou na seznamu kulturních pa-

mátek nebo jsou součástí památkové zóny. 
„Majitelé nebo uživatelé takových objektů 
musí mít ke každé úpravě naše vyjádření, tzv. 
závazné stanovisko. Ten, kdo hodlá prová-
dět přestavby, přístavby a další změny, musí 
vždy ještě před zahájením prací navštívit 
Oddělení památkové péče. Kulturní památ-
ky totiž podléhají zákonu o státní památkové 
péči a ten musí být dodržován,“ vysvětluje 
Haidlmaier. 

 „Do kompetence oddělení spadají také kon-
troly. Úředníci dohlíží, zda majitelé provádí 
vše v souladu se zákonem a vydaným stano-
viskem. Za porušení zákona mohou památ-
káři udělit pokutu až do výše dvou milionů 
korun.Oddělení památkové péče zpracovává 
od předloňského roku také žádosti o získání 
dotací na náklady spojené s přestavbami 
a úpravami památkových objektů, které ne-
jsou součástí památkových zón. „Zájem-
ci mohou k nám na oddělení zaslat žádost 
o dotaci v předepsaném formátu a termínu. 
Všechny došlé žádosti zkontrolujeme a pře-
dáme Ministerstvu kultury, které určí, kdo 
a kolik ze státních peněz dostane. Loni došlo 
12 žádostí a ministerstvo rozdalo 1,5 mili-
onu korun. Letos je připraveno 1,3 milionu 
a zájem o dotace je podstatně vyšší,“ konsta-
tuje Haidlmaier. 

PŘEDSTAVUJEME ODBORY A ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA
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inzerce

Rozvíjející se systém místní samosprávy 
s sebou přináší i růst zodpovědnosti za tu 

část daňových příjmů, na jejichž výši má obec 
oproti ostatním daňovým příjmům přímý vliv. 
Místní poplatky mají již dnes charakter míst-
ních daní a na jejich vybírání je obec plně za-
interesována. Proto na základě novely zákona 
o místních poplatcích je vydání nových vyhlá-
šek odpovídajícím řešením.

UBYTOVACÍ KAPACITA

U tohoto poplatku dochází novelou zákona 
o místních poplatcích ke zvýšení sazby po-
platku, který platí ubytovatel za využité lůžko 
a noc, ze 4 Kč na 6 Kč. K další výrazné změně 

dochází v osvobození od poplatku, kde je vy-
puštěno osvobození pro ubytovací kapacitu 
v ubytovnách, ve kterých jsou ubytovaní pra-
covníci fyzických a právnických osob, které 
toto ubytovací zařízení vlastní nebo k němu 
mají právo hospodaření.

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Sazby poplatků zůstávají beze změny. Vyhláška 
přináší progresi poplatku za užívání veřejného 
prostranství při rekonstrukcích domů, a to for-
mou úlevy v závislosti na době trvání „záboru“. 
V praxi lze předpokládat následující příklad: 
poplatník ohlásí užívání veřejného prostran-
ství při rekonstrukci domu, a to předpoklá-
danou dobu od 5. dubna do 24. května 2010, 
v rozsahu 10 m2 v k.ú. Stará Role. 

Výpočet poplatku bez progrese: 
5. 4.–24. 5. 2010 = 50 dní x 1Kč sazba poplat-
ku x 10 m2 = 500 Kč
Poplatek bez progrese činí 500 Kč. 

Výpočet poplatku při progresi: 
5. 4.–14. 4. tj. 10 dnů x 1 Kč x 10 m2 = 100 Kč 
sníženo o 75 % = 25 Kč
15. 4.–24. 4. tj. 10 dnů x 1 Kč x 10 m2 = 100 Kč 
sníženo o 50 % = 50 Kč
25. 4.–4. 5. tj. 10 dnů x 1 Kč x 10 m2 = 100 Kč 
sníženo o 25 % = 75 Kč
5. 5.–24. 5. tj. 20 dnů x 1 Kč x 10 m2 = 200 Kč 
v sazbě 100 % = 200 Kč
Poplatek „s progresí“ činí 350 Kč.

Pro informaci je uveden vývoj příjmu poplatku 
z ubytovací kapacity a poplatku za užívání veřej-
ného prostranství v letech 2004–2009 v tis. Kč. 

ubytovací kapacita:

2004 2005 2006 2007 2008 2009
2794 3306 3316 3609 3915 3588

užívání veřejného prostranství:

2004 2005 2006 2007 2008 2009

11552 12122 11954 12609 13419 12519

Nad novými vyhláškami o místních poplatcích
Dnem 12. února 2010 nabyly účinnosti dvě nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, a to o místním poplatku 
z ubytovací kapacity a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
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Hlasovací lístky 

Voliči obdrží poštou na adresu trvalého pobytu 
hlasovací lístky do 25. května 2010. Spolu s hla-
sovacími lístky bude rozeslána voličům informa-
ce, do jaké volební místnosti a v jakém časovém 
termínu mohou jít volit, a celostátně vydaná 
písemná informace k volbám. Hlasovací lístky 
budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních 
místnostech. Hlasovací lístky se tisknou samo-
statně pro každou zaregistrovanou politickou 
stranu, politické hnutí a koalici. 

Voličské průkazy 

Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním 
okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mo-
hou podat žádost o vydání voličského průkazu 
na obecním úřadě podle místa svého trvalého 
pobytu nebo na zastupitelském úřadě. Pro voli-
če s trvalým pobytem v Karlových Varech je pří-
slušný k podání této žádosti  magistrát města. 
O voličský průkaz lze požádat buď: 

písemnou žádostí opatřenou ověřeným pod-• 
pisem voliče doručenou magistrátu města 
nejpozději do 21. 5. 2010  nebo 
osobně s občanským průkazem do 26. 5. 2010 • 
do 16.00 hodin v těchto dnech a hodinách: 

  pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 
(středa 26. 5. do 16.00 hodin) 

Voličské průkazy se vydávají od 13. 5. 2010 vo-
liči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo mohou být 
zasílány poštou. Voličský průkaz opravňuje ob-
čana volit v kterémkoli volebním okrsku v ČR, 
popřípadě ve zvláštních volebních okrscích 
zřízených při zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR v zahraničí. Pokud volí občan na 
voličský průkaz v jiném volebním kraji, než kde 
má trvalý pobyt, použije při volbách hlasovací 
lístky toho volebního kraje, kam se rozhodl jít 
volit. Ty obdrží na příslušném obecním úřadě 
nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který 
hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné hlasovací 
lístky ve volební místnosti. 
Příjem žádostí o vydání voličského průkazu a vy-
dávání voličských průkazů na magistrátu města:
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206

Seznamy voličů 

Každý karlovarský volič si může v úředních ho-
dinách na evidenci obyvatel magistrátu města 
ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, 
a může požadovat doplnění údajů nebo provede-
ní oprav.

 Hlasování ve volební místnosti 

Hlasování je umožněno voliči za předpokla-
du, že prokáže volební komisi svoji totožnost 
a státní občanství. Občan ČR prokazuje 
totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným cestov-
ním, diplo matickým nebo služebním pasem 
ČR nebo cestovním průkazem. Hlasuje se 
osobně, zastoupení není přípustné. Volič se 
musí odebrat do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků. Podrobnější informace 
o způsobu hlasování obdrží voliči spolu s hla-
sovacími lístky. Po opuštění prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, 
že vloží úřední obálku před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky. 

Okrskové volební komise

Zápis zájemců o práci v okrskových voleb-
ních komisích, příjem seznamů delegova-
ných členů okrskových volebních komisí od 
politických stran, hnutí a koalic, doplňování 
okrskových volebních komisí, příjem rezig-
nací členů komisí, veškeré informace k vzni-
ku, zániku členství ve volebních komisích 
a výši odměn na magistrátu města vyřizují:
Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223
Jan Drobil – kancelář 317, tel. 353 118 289
Další informace k volbám jsou k dispozici na 
stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

Hlasování do přenosné schránky 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
může volič požádat Magistrát města Karlovy 
Vary a v den voleb příslušnou okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat v rámci 
svého volebního okrsku mimo volební míst-
nost. Pokud volební komise posoudí, že jde 
o závažný důvod, voliči vyhoví a vyšle k němu 
své dva členy s přenosnou hlasovací schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Realizace volebního práva pacientů 
hospitalizovaných ve dnech voleb 

v karlovarské nemocnici 

Do karlovarské nemocnice se dostaví část vo-
lební komise z okrsku, kam územně nemocni-
ce spadá, s pře nosnými volebními schránka-
mi. Mohou zde volit pacienti, kteří si nechali 
v místě svého trvalého bydliště vystavit vo-
ličský průkaz, a dále také pacienti bez volič-
ského průkazu, které však nahlásila správa 
nemocnice v řádném termínu k zapsání do 
zvláštního volebního seznamu. Nebudou 
volit občané hospitalizovaní na infekčním 

oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou 
překážku ve výkonu volebního práva. 

Realizace volebního práva 
lázeňských hostů 

Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče 
nemohou volit v místě svého trvalého poby-
tu, mohou volit v jakémkoli okrsku v případě, 
že si přivezli do lázní voličský průkaz. Pokud 
voličský průkaz mít nebudou, mohou volit 
v okrsku, kam jejich léčebné zařízení územ-
ně spadá, ale pouze v případě, že je správci 
těchto zařízení nahlásili v zákonném termínu 
k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 

Informace k vydávání občanských 
průkazů 

Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 
28. 5. 2010 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání 
vyhotovených občanských průkazů a cestov-
ních pasů. Zároveň bude v těchto dnech nově 
vyřizovat žádosti o vydání občanských průka-
zů bez strojově čitelných údajů s platností pou-
ze 1 rok od data vydání. Jedná se o případy, kdy 
občan zůstane bez občanského průkazu např. 
z důvodu ztráty nebo mu před konáním voleb 
skončí platnost občanského průkazu a občan 
nemá platný cestovní pas. Při podání žádosti 
o občanský průkaz bez strojově čitelných úda-
jů občan předloží 2 fotografi e a v případě, že 
nemá občanský průkaz, i matriční doklady 
(rodný list, popřípadě oddací list). 

Delegování členů do okrskových 
volebních komisí 

Do komisí mají právo delegovat jednoho čle-
na a jednoho náhradníka politické strany, 
hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla 
zaregis trována pro tyto volby. Při delegování 
členů do komisí je třeba zvážit věk a zdravot-
ní stav delegovaného člena, neboť jde o práci 
zodpovědnou a časově náročnou. Členem 
okrskové volební komise může být občan ČR, 
který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 
18 let, nenastala u něho překážka ve výkonu 
volebního práva, a který zároveň není kandi-
dátem pro volby, pro něž je okrsková volební 
komise vytvořena. Další zájemci o členství 
v komisích se mohou sami hlásit na Magis-
trátu města Karlovy Vary, odboru vnitřních 
věcí na telefonních číslech: 353 118 223, 
353 118 289  a 353 118 220. 
Další informace jsou k dispozici na www.volby.cz 

Ing. Jindřiška Gallová

vedoucí odboru vnitřních věcí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010
Datum a hodiny konání 

28. 5. 2010 pátek od 14.00 do 22.00 hodin a 29. 5. 2010 sobota od 8.00 do 14.00 hodin 
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SEZNAM VOLIČŮ
Tvorba, vedení a zápisy do seznamu voličů. Ověřování, zda je občan zapsán 
v seznamu voličů.
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250, 
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Příjem žádostí o vydání voličského průkazu, vydávání voličských průkazů.
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250, 
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Zápis zájemců o práci v okrskových volebních komisích. Delegování členů 
okrskových volebních komisí od politických stran, hnutí a koalic. Doplňová-
ní okrskových volebních komisí. Příjem rezignací členů OVK. Veškeré infor-
mace k vzniku, zániku členství v OVK a výši odměn.
Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220, 
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223, 
Jan Drobil – kancelář 317, tel. 353 118 280.

POŽADAVKY NA PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220, 
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223, 
Jan Drobil – kancelář 317, tel. 353 118 280.

Během dubna až června proběhne ve 
vybraných českých domácnostech pi-

lotní šetření k mezinárodnímu výzkumu do-
spělých, který je zaměřen na zjišťování do-
vedností, jež lidé uplatňují v každodenním 
životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání 
počítačů a technologií), na jejich pracovní 
zkušenosti a vzdělávání. Naše obec/město/
městská část byla vybrána náhodným výbě-
rem, aby se tohoto výzkumu zúčastnila. 
Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé 
společnosti SC&C v domácnostech nebo na 
jiných místech, na nichž se s dotazovanými 
domluví, např. v knihovnách. Tazatelé bu-
dou mít průkazku se jménem a fotografi í 
a budou vybaveni materiály k výzkumu a po-
věřením. Rozhovor zabere přibližně dvě ho-
diny a jeho dokončení bude odměněno část-

kou 500 Kč. Informace poskytnuté v rámci 
výzkumu budou naprosto důvěrné, neboť 
zpracovatel je vázán zákonem o ochraně 
osobních údajů. 
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast 
ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je vel-
mi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co 
nejvíce občanů, kteří budou osloveni, ne-
boť každý oslovený zastupuje tisíce dalších 
dospělých po celé České republice a podle 
mezinárodních pravidel výzkumu nelze vy-
brané občany nahrazovat jinými. Proto pro-
síme všechny oslovené, aby účast ve výzku-
mu neodmítali a pomohli se nám dozvědět 
více o znalostech a dovednostech občanů 

ČR, aby bylo možné získané informace po-
rovnat s informacemi dalších zúčastněných 
zemí a využít je jako podklad pro rozhodo-
vání v oblasti vzdělávací a sociální politiky. 
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen 
Organizací pro hospodářskou spoluprá-
ci a rozvoj (OECD). V naší republice jej na 
základě pověření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro 
informace ve vzdělávání ve spolupráci se 
společností SC&C. Výzkum je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR.
Další informace o výzkumu jsou uvedeny na 
stránce www.piaac.cz. 

Na jaře proběhne v českých domácnostech 
pilotáž k mezinárodnímu výzkumu dospělých

inzerce

Kontakty zodpovědných osob
(pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR )

Volby do Parlamentu ČR 28. a 29. 5. 2010
Občan ČR – hlasování na území ČR:
Voličské průkazy:
Písemná žádost – doručená nejpozději do 21. 5. 2010 opatřená ověřeným pod-
pisem voliče, osobně do uzavření seznamu voličů (26. 5. 2010).
Výdej VP – od 13. 5. 2010 voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o VP, anebo jej zašle.

Volební okrsky: 13. 4. 2010 – zveřejnění na úřední desce

Občan ČR žijící v zahraničí:
Volby probíhající v zahraničí: konají se v rozmezí od 27.do 28. 5. 2010

Občan ČR zapsaný ve zvláštním seznamu voličů zastupitelského úřadu:
Může požádat o:
voličský průkaz u zastupitelského úřadu 
Písemná žádost doručená nejpozději do 21. 5. 2010 opatřená ověřeným podpi-
sem voliče, osobně do uzavření seznamu voličů (26. 5. 2010).
Výdej VP – od 13. 5. 2010 voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o VP, anebo jej zašle

Žádost  o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného ZÚ v zahraničí – je po-
třeba požádat příslušný ZÚ v dostatečném předstihu – nejpozději do 28. 4. 
2010, ZÚ vydá potvrzení, které volič předloží úřadu  v místě TP, kde jej na jeho 
žádost zapíšou do seznamu voličů – nejpozději do 26. 5. 2010  

Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů:

Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ v zahraničí:
originál, popřípadě ověřená kopie dokladů potvrzující totožnost žadatele, jeho 
státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ – nejpozději do 18. 4. 
2010 – na základě tohoto zápisu může požádat o VP
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To je otázka, která každoročně potrápí 
snad každého z nás. Nebezpečné a ob-

jemné odpady do přírody ani do běžného 
komunálního odpadu nepatří. V následují-
cím Odpadovém kalendáři se přesně dozví-
te, KDY, KDE, CO a KAM můžete vyhodit. 
Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:
komunální odpad, který pro jeho rozměry či 
hmotnost nelze odkládat do běžných sběr-
ných nádob na směsný komunální odpad a 
který není nebezpečným odpadem; objem-
ným odpadem jsou např. zbytky dřevěných 
obalů, koberce, starý nábytek
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, 
oleje, autobaterie apod.), vyřazená elektro-
zařízení (lednice, pračky, TV, PC, monito-
ry, zářivky apod.)

2.–3. 4.
Skalní, Svatošská, Sopečná, U Brodu, Slo-
vanská, Majakovského, Kosmonautů, Na 
Výšině, Táborská, Štúrova, Nádražní stez-
ka, 
9.–10. 4.
Závodní, Karla Kučery, Chebská, V Luči-
nách, Nejdecká, Merklínská, Merklínská 
X Ke Hřišti, Jáchymovská, Kamenického, 
Lomená, 
16.–17. 4.
Počernická, Okružní, Borová, Školní, Par-
tyzánská, Luční, Zlatý Kopeček, Rolavská, 
Dykova, Husova, 
23.–24. 4.
Plešivecká, Krušnohorská, Počerny, Ros-
nice, Vančurova, Čankov, U Koupaliště, 
Mlýnská, Hybešova

Na zahájení lázeňské sezony „zbrojí“ také karlovarská Správa lázeňských parků. 
Její ředitelka Zuzana Macešková slibuje, že zahradnice udělají všechno pro to, aby 
nejen lázeňská čtvrť ale celé Karlovy Vary vypadaly jako jeden kvetoucí park.

Ředitelka Správy lázeňských parků slibuje:
Budeme jedno rozkvetlé město

Na podzim jsme vysadili ve městě přes šest 
tisíc cibulovin. Každý rok se snažíme něco 

vylepšit. Loni jsme rozšířili letničkové záhony 
na okružní křižovatce náměstí 17. listopadu. 
Letos rozšíříme počty závěsných truhlíků na 
Sokolovské a Chebské ulici. Myslím, že lidé si 
toho všímají a hezky na to reagují. Letos plánu-
jeme další křižovatky s květinami. Záhony kvě-
tin chceme prodloužit na korzo až do Rybář,“ 
říká ředitelka s květinovým příjmením.

Podle ní bude barvou květů jara žlutá. Nej-
častější květinovou výzdobou budou mušká-
ty a žluté narcisy. Samozřejmě také macešky. 
Správa má plné skleníky zhruba 50 až 60 tisíc 
kusů květin. „Moje nejoblíbenější květina? 
Rozhodně afrikány, protože krásně voní,“ 
říká Macešková. Zakázkou roku bude  podle 
ní meandr kolem Ohře. Na speciálních roho-
žích tam vysadí břehové porosty a parkovou 
úpravu budou dotvářet vrbové altány.

„

 Tak budou zářit záhony u křižovatek.

Kam s nebezpečným 
a objemným odpadem?

Toulky lázeňskými parky – Skalníkovy sady

Nyní vám povíme něco málo k historii. 
V roce 1830 přijel z Mariánských Lázní 

umělecký zahradník Václav Skalník, aby na 
popud hraběte Jindřicha Chotka vypracoval 
a zrealizoval plán na založení městského par-
ku. Skalník měl v té době za sebou již úspěš-
nou realizaci mariánskolázeňských parků.  
Téhož roku (1830) zahájil výstavbu parku u 
Nového (Rusalčina) a Tereziina pramene. 
Skalník tu osobně určoval místa pro vylá-
mání Bernardovy skály pro výsadbu keřů a 
stromů v poměrně strmé stráni. Byly to na-
příklad čtyři druhy javorů, červené jírovce, 
višně, mišpule, ale i čilimník, dřišťál, barví-
nek, kručinka, svída, šeřík, tavolník, zimolez 
i rybíz a ostružník. Mimo to bylo vysazeno i 
100 alpinek a 210 růží. Park byl realizován 
v době od 23. září 1830 do 15. května 1831. 
Uměleckým zahradníkem byl jmenován Jan 
Hahmann, se kterým jsme se již setkali jako 

s architektem Dvořákových sadů. Součástí 
parku bylo i jezírko s vodotryskem. V roce 
1834 byl na vrcholu Bernardovy skály posta-
ven Cambridgeský sloup na paměť vévody 
a vévodkyně z Cambridge. Skalníkův park 
byl však ve své dolní části v letech 1871–78 
zabrán kamennou kolonádou u Mlýnského 
pramene od Josefa Zídka, kvůli které musel 
být zbourán i Zahradní altán nad Tereziiným 
pramenem, na jehož špici byla pozlacená 
česká koruna. Další úpravy parku následo-
valy po odstřelu Bernardovy skály při úpra-
vách Skalního pramene v letech 1892–93. 
Dnešní Skalníkovy sady jsou poněkud chud-
ší, jak rozlohou, tak rostlinstvem. Na svém 
místě zůstal jen Cambridgeský sloup a něko-
lik soch.  
(Studentky třetího ročníku OA v Bezručově 
ulici Petra Mandelíčková a  Martina Macko-
vá. Pedagogický dozor Jana Chyšková)

Od Dvořákových sadů nás naše toulavé nohy donesou až k Mlýnské kolonádě. 
Nesmíme se však nechat unést jejím kouzlem, protože pak bychom přehlédli 
schody vedoucí do Skalníkových sadů. Schody se nacházejí hned na počátku ko-
lonády vedle pramene Svobody. Tuto návštěvu doporučujeme především v létě, 
protože vám cestu po schodech zpříjemní pohled na pestrobarevné květiny po 
vaší pravé ruce. Pokud při cestě nahoru odbočíte správně doleva, schody vás 
vyvedou ve Skalníkových sadech.

Záplava žlutých květů na Divadelním náměstí. Karlovy Vary v každé sezoně.
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Jarní úklidJarní úklid

Technický odbor upozorňuje občany, že dne 1. dubna 2010 bylo 
zahájeno na území města blokové čištění parkovišť a komunikací 

včetně parkovacích zálivů a chodníků. Na parkovištích a komunika-
cích, kde bude prováděno blokové čištění, bude s týdenním předsti-
hem umístěno přenosné dopravní značení omezující zastavení a stání 
vozidel. Blokové čištění začíná vždy v osm hodin ráno.
V úterý 6. dubna a každé následující úterý po tomto datu bude prová-
děno noční mytí komunikací v lázeňském území (ul. Slovenská, Mari-
ánskolázeňská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní), 
ve středu 7. dubna a každou následující středu  po tomto datu v ulicích 
Varšavská, přestupní stanice MHD u tržnice, na pěší zóně T. G. Masa-

ryka a v pondělí 12. dubna a každé následující pondělí po tomto datu 
v ulicích I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábř. Osvobození a Soko-
lovská. Noční mytí začíná ve všech lokalitách vždy ve dvacet hodin 
večer.
Technický odbor upozorňuje na nutnost respektovat přenosné do-
pravní značení a zónové značky, které budou ve všech  těchto lokali-
tách osazeny. Vozidla bránící provádění blokového čištění a nočního 
mytí budou odtažena.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn na ofi ciálních webových 
stránkách města Karlovy Vary www.karlovyvary.cz a na úřední desce 
magistrátu města Moskevská 21.

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Provozování a rozvoj 
vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů vod 
• výstavba a opravy vodovodních 

a kanalizačních přípojek 
• desinfekce a čištění přípojek 
• tlakové zkoušky, revize, 

zkoušky vodotěsnosti

Poruchy a technické problémy:Poruchy a technické problémy:  
800 101 047800 101 047

Fakturace a smlouvy:Fakturace a smlouvy:  
359 010 406359 010 406

inzerce

6. 4. úterý
Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Diva-
delní nám., Mírové nám., Vřídelní 

7. 4. středa
Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská 
(od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny motocyklů), par-
koviště u Galerie umění, KOME, naproti KOME, u Poštovního 
dvora
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně pod-
chodu 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

8. 4. čtvrtek
Blokové čištění: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, 
Bezručova, Ondřejská

9. 4. pátek
Blokové čištění: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Diva-
delní, Moravská

12. 4. pondělí
Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Ve-
likého, Sadová, parkoviště Rybáře: Buchenwaldská u kremato-
ria, Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Konečná, 
u domu Krušnohorská č.2, Čankovská (velké parkoviště u kři-
žovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před Severkou vlevo), 
Třeboňská (u Rolavy)
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, Sokolov-
ská

13. 4. úterý
Blokové čištění: Západní, Plzeňská, Strmá, Pod Lesem, U 
Podjezdu, Studentská, parkoviště Tuhnice: ul.Brigádníků parko-
viště 1a 2, Krymská za Okr. Správou soc. zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou nábytku včetně příjezdové komunikace, 
Západní - u fi nančního úřadu 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Diva-
delní nám., Mírové nám., Vřídelní 

14. 4. středa
Blokové čištění: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Slád-
kova, Šumavská, Moskevská, Brigádníků, Jižní, Šumavská, Bu-
dovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně pod-
chodu 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

15. 4. čtvrtek
Blokové čištění: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého 
nám., Vrchlického (část mezi křižovatkami s ul. 5. května a 
Jiráskovou), Italská, Americká, parkoviště Drahovice: Gagari-
nova u OD Jednota, Gagarinova u domů  č.p. 506/20, 513/28, 
515/32, parkoviště u křižovatky Maďarská – Gagarinova, Ná-
rodní u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická u policie, nám Emy 
Destinové pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou, 
tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky 
MHD Blahoslavova,

16. 4. pátek
Blokové čištění: Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, 
Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimana včetně parkovacích zá-
livů, V. Meerwaldova, V Lučinách, Lipová

19. 4. pondělí
Blokové čištění: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, 
Rybářská, Příčná, parkoviště Stará Role: Karlovarská - plocha 
před DPS, Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad za-
stávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – plocha 
mezi domy
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, Sokolov-
ská

20. 4. úterý
Blokové čištění: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na 
Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, Nad Dvorem, 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Diva-
delní nám., Mírové nám., Vřídelní 

21. 4. středa
Blokové čištění: Kostelní, Rolavská, Palackého, Vítězslava Ne-
zvala, Javorová, Jabloňová, Spojovací, Dobrovského, Jedlová, 
Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná 
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně pod-
chodu 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

22. 4. čtvrtek
Blokové čištění: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, 
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova,Sokolská, Jahodová, Svatoš-
ská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, 
U Ovčárny, U Kolny, Cihelny

23. 4. pátek
Blokové čištění: Závodu Míru dům č. 682-689, Nádražní, chod-
níky na Závodu Míru, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, Jezerní, 
Sedlec – u kostela, Rosnice – Čankov
 

26. 4. pondělí
Blokové čištění: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďar-
ská, Jungmannova,Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kollárova,
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, Sokolov-
ská

27. 4. úterý
Blokové čištění: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květi-
nová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického, Okružní, 
Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova, par-
koviště Bohatice: Růžový Vrch před Krušnohorskou č. 18-24
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Diva-
delní nám., Mírové nám., Vřídelní 

28. 4. středa
Blokové čištění: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, J, Truhláře, Str-
má, U Lomu, Studentská, K Linhartu
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně pod-
chodu 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

29. 4. čtvrtek
Blokové čištění: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynai-
sova, Raisova, Petřín, Pražská

30. 4. pátek
Blokové čištění: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Starorol-
ská, Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu
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Životní prostředíŽivotní prostředí

inzerce

Jako každý rok se s příchodem jara za-
číná  probouzet příroda. To  se mimo 

jiné projevuje  také migrací obojživel-
níků (žab). Cílem této žabí cesty je 
nejbližší rybník či vodní nádrž, 
jejichž prostředí potřebují tito 
živočichové pro vyvedení 
svého potomstva. Jedním 
z míst, kde je možno pu-
tující žáby pozorovat, 
je lokalita kolem je-
zírka Malé Versailles 
v Karlových Varech. Doba této 
migrace je proměnlivá a velmi 
záleží na průběhu počasí, není 
proto možné určit její přesné 
datum. Optimální pro žáby 
jsou teplé a vlhké noci. Noční 
putování má zcela prozaic-
ký důvod, jímž je přirozená 
ochrana před predátory.
Rádi bychom v této souvislosti požádali o vět-
ší ohleduplnost řidiče, kteří touto lokalitou 
musí projíždět. V Křižíkově ulici bude během 
několika dubnových nocí uzavřen provoz pro 
automobily, a to vždy v době od 20 do 6 hodin 

ráno. Provoz autobusů MHD nebude 
dotčen.

Dalším místem, kde je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, je lokalita 

U Krachu. Tady nečeká na řidi-
če  žádné dopravní omezení, 

pouze zde budou umístěny 
informativní dopravní 

značky s dodatkovou 
tabulkou POZOR 

ŽÁBY. Žábám je tu 
zamezován přístup 

na komunikaci fólií nataže-
nou podél silnice, ale toto 
opatření samozřejmě nefun-
guje stoprocentně.
Pomoc při jarním tahu oboj-
živelníků je organizována za 
spolupráce Magistrátu města 
Karlovy Vary, Správy CHKO 

Slavkovský les, Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR – střediska Karlovy Vary a dále 
dobrovolných ochránců přírody.

(Přesné datum uzavírek bude uveřejněno na 
webových stránkách: www.mmkv.cz)

Jarní migrace obojživelníků začala
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Na žabáky vlezlo jaro

Každoroční akci k záchraně žab pojmeno-
vali kdysi vojáci kódem BufoBufo podle 

latinského názvu ropuchy obecné. Sběr oboj-
živelníků vzali jako noční cvičení. Kvůli zami-
lovaným žabákům, kteří táhli přes silnici do je-
zírka lásky k páření, stavěli fóliové zábrany aby 
žáby nehynuly pod koly aut. Noční přesuny za-
milovaných živočichů urychlili tím, že je přená-
šeli v kbelíkách přímo do rybníků. Velitel akce 
BufoBufo byl povýšen do hodnosti majora. 
Pomoc jarnímu tahu žab nyní organizuje 
karlovarský magistrát spolu se Správou 
CHKO Slavkovský les, Agenturou ochrany 
přírody a krajiny a dobrovolnými ochránci 
přírody. Cena jednoho zachráněného žabá-
ka je asi 500 korun.  (fi k)
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Sociální službySociální služby

Držitele ceny Křesadla vybrala devíti-
členná porota, složená ze zástupců ne-

ziskových organizací, státní správy a spon-
zorů, ze 17 navržených. Křesadlo jako 
symbol poděkování si odnesli čtyři dobro-
volníci: Růžena Jírová, která se v Dobro-

volnickém centru při Farní charitě v Chebu 
věnuje soudobě nemocným seniorům, dále 
Renata Macháčková ze Sokolova, která 

pečuje nezištně už pět 
let o svou nemocnou 
sousedku, a Kateřina 
Stixová z ostrovského 
občanského sdružení 
Macík, která zachraňu-
je a pečuje o stará zví-
řata. Jediným mužem, 
který si tentokrát odne-
sl Křesadlo za obětavou 
práci, byl bývalý náčel-
ník Horské služby Kruš-
ných hor Rudolf Chlad. 
Pro něho to bylo uznání 
za činnost v Asociaci 
nevládních neziskových 

aktivit Karlovarského kraje, ve Sboru dob-
rovolných hasičů na Božím Daru a v ekolo-
gickém sdružení Rosnatka.

Čtyři obětaví dobrovolníci dostali Křesadla
Již počtvrté v historii byla 18. března 
na hradě Loket udělena Křesadla – ceny 
pro obyčejné lidi, kteří dělají nezištně 
neobyčejné věci. Pořadatelem 
4. ročníku udílení cen Křesadlo 2009 
dobrovolníkům Karlovarského kraje 
bylo Mateřské centrum Karlovy Vary, 
o. s. – středisko Dobrovolnické centrum 
Vlaštovka. Záštitu nad akcí převzali 
primátor města Karlovy Vary Werner 
Hauptmann a náměstek hejtmana Kar-
lovarského kraje Miloslav Čermák.

Držitelé Ceny Křesadlo  za rok 2009

Město Karlovy Vary se k procesu ko-
munitního plánování sociálních služeb 
připojilo již v roce 2003.

Jeho úkolem je zjišťovat potřeby občanů 
v oblasti poskytování sociálních služeb 

a současně napomáhat vzájemnému dialo-
gu mezi poskytovateli, uživateli a městem 
Karlovy Vary jako zadavatelem sociálních 
služeb – tzv. princip triády. Cílem je zajistit 
takovou síť služeb ve městě, aby každý, kdo 
se ocitne v nepříznivé sociální situaci, mohl 
využít potřebnou sociální službu. Ideálem 
přitom je, aby za službou nemusel dojíždět 
a aby při jejím užívání mohl zůstat začleněn 
do svého přirozeného prostředí. 
Do procesu je v Karlových Varech zapoje-
no více skupin – činnost koordinuje Řídící 
skupina komunitního plánování, která má 
10 členů – z řad zaměstnanců magistrá-
tu města, poskytovatelů sociálních služeb 
i uživatelů. Tato skupina dobrovolníků se 
schází  pravidelně každý měsíc pod vedením 
koordinátorky Miluše Jednorožcové.
Dále jsou zapojeny 3 pracovní skupiny, ve 
kterých se nepravidelně, dle potřeby, scháze-
jí převážně zástupci poskytovatelů. V těchto 
skupinách bychom rádi uvítali i ty, pro něž 
jsou služby určeny – uživatele. Podněty z těch-
to skupin jsou směrovány prostřednictvím ří-
dící skupiny k politické reprezentaci města.
Na základě této spolupráce byl v loňském 
roce zpracován a zastupitelstvem města 
také schválen Střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb na období let 2009–2013 – 
výstup plánování sociálních služeb.

Plán stanovuje priority, tj. oblasti, které je 
třeba ve městě nejvíce rozvíjet. 
V loňském roce se již podařilo zprovoznit službu 
Tísňová péče, kterou poskytuje Ladara,  o.p.s.
V letošním roce budeme usilovat o naplnění 
další z priorit, navýšení kapacity starorol-
ského Domova pro seniory. Jeho kapacita 
je nyní dvacet míst, ale zájem několikaná-
sobně převyšuje nabídku. Protože se jedná 
o jediné zařízení tohoto druhu provozované 
městem, je třeba nejprve získat v rozpočtu 
města dostatek fi nančních prostředků pro 
realizaci tohoto plánu. To obnáší samozřej-
mě získání politické podpory, kterou již za-
stupitelstvo deklarovalo schválením plánu.
Další aktivitou, kterou plán podporuje, je 
existence sociální služby Nízkoprahové zaří-

zení pro děti a mládež. Takové zařízení působí 
preventivně přímo v oblasti, kde se vyskytují 
děti a mládež bez dostatečného rodinného zá-
zemí, s vyšším rizikem pro společnost. Tuto 
aktivitu provozuje Armáda spásy, ale potýká 
se s problémem nalezení vhodných prostor. 

Pokud vás proces komunitního plánování so-
ciálních služeb zaujal a máte zájem se do něj 
zapojit, bližší informace a kontakty naleznete 
na webových stránkách města www.mmkv.
cz – sekce komunitní plánování sociálních slu-
žeb. Uvítáme vaši pomoc při mapování potřeb 
obyvatel Karlových Varů, váš názor k nabídce 
a kvalitě služeb poskytovaných v našem městě.

Řídící skupina komunitního plánování

sociálních služeb města Karlovy Vary

Komunitní plánování sociálních služeb v Karlových Varech
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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 
– pokud není uvedeno jinak

2. 4.  Otto Hejnic Trio & Olga Kuthanová
Jazzové trio vynikajícího bubeníka Otty Hejnice

9. 4.  Jan Kořínek & GROOVE
Svěží a dynamický styl - jazz, blues, latin jazz.

16. 4.  Inner Spaces Quintet
Osobitý a kreativní jazz v podání mladé jazzové genera-
ce. Vstupné: 100 CZK

30. 4. CARIBE
Sedmičlenná kubánská kapela. Hudba Latinské Ameriky 
a salsa. Vstupné 100 CZK

Živá hudba:  Marakas Band – pondělí
 Gipsy Hery Band – středa 
 Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení
Magic show, orientální tance či indické tance

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel: 353 224 387; www.galerievary.cz

VÝSTAVY:
Odkaz Martina Salcmana
Výstava představí malířskou tvorbu malíře a pedagoga 
Martina Salcmana (1886–1979 jeho karlovarských ná-
sledovníků.  Výstava potrvá do 2. 5.

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století. 

DALŠÍ AKCE:

13. 4. 19.30  Maraca – Krvavé balady
Lidové nápěvy v latinských, jazzových i rockových 
náladách.

23. 4.  19.30  Josip Plečnik – Zdeněk Lukeš
Přednáška populárního historika architektury. 

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charlie galery.cz 

5. 4.–5. 5. Ladakh
výstava fotografi í, Romana Balá 

Vernisáž 5. 4. od 16.00

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel. 353 234 636,www.ateliermirka.cz
 
13. 4. 17.00 Ozdobená keramická mísa

20. 4. 17.00 Kresba pro začátečníky i pokročilé

4. 5. 17.00 Šperky z polymerové hmoty

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary

Tel:723 481 513, www.zsazus.cz

VÝSTAVY:

6. 4.–29. 4.  Plastiky a grafi ka; Jitka Kůsová 
Vernisáž 7. 4.

30. 4.– 27. 5. Fotografi e a objekty; Jiří Vašíř 
Vernisáž 5. 5.

LITERÁRNÍ VEČER:

21. 4.  18:00 Otazníková říše 
fantasy literatura pro děti (autorské čtení); autorka: 
Alžběta Klára Kneřová 

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?
Vernisáž: 8. 4. od 17 hod.

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.

10., 11., 17., 18., 24., 25. dubna 13:00
Avatar 3D – USA, 166 min. Vstupné:130,- Kč.

1.–14. dubna 16:00 a 18:00
Jak vycvičit draka 3D – USA, min. Vstupné: 130,- Kč.

1.– 7. dubna 20:00
Ženy v pokušení – ČR, 118 min. Vstupné: 90,- Kč.

8.–11. dubna 20:00
Na hraně temnoty – USA, 108 min. Vstupné: 90,- Kč.

12.–14. dubna 20:00
Chůva v akci – USA, 92 min. Vstupné: 80–100,- Kč.

15.– 30. dubna 17:00 
Souboj Titánů 3D – USA, 158 min.

15.–18. dubna 20:00
Milý Johne – USA, 105 min. Vstupné: 90,- Kč.

19.–21. dubna 20:00
Nine – USA, 118 min. Vstupné: 90,- Kč.

22.–25. dubna 20:00
Mamas & Papas – ČR, 102  min. Vstupné: 90,- Kč.

26.–28. dubna 20:00
Všichni jsou v pohodě – USA , 99 min. Vstupné: 90,- Kč.

29.– 30. dubna 20:00
Iron Man II – USA, min. Vstupné: 90,- Kč.

29.– 30. dubna 22:00
Svítání – USA, 98 min. Vstupné: 90,- Kč.

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary; Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

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

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se 
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na 
radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího stře-
diska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.

Každé  po  16.00   Kroužek elektrotechniky – 
pro pokročilé

Každé  út  16.00  Klub pro dospělé
Každou  st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý  čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

16. 4. 20:30 Živá hudba – hraje P. Škulavík
23. 4. 20:00  Travesti Show s Pitym

hraje DJ
30. 4. 20:30 Živá hudba – hraje AS Band

HOTEL PRIMA, Studentská 83, Karlovy Vary 
Tel.: 353 332 121, www.hotelprima.cz

5. 4. 15.00
Dešťová víla - ČR 2009/96‘ 

8. 4.  19.30 Projekce FK KV
Vicky Cristina Barcelona

9.–11. 4. 17.00
Percy Jackson: Zloděj blesku 
Kanada, USA 2010 Vstupné 80 Kč

9.–11. 4. 19.30  Bio Art
Nebe, peklo, země… SR 2009/95` 

12.–13. 4. 17.00
Doktor od jezera hrochů - ČR 
2009/116`  Vstupné 90 Kč

12.–14. 4. 19.30  Bio Art
Prokletý ostrov USA 2010/138` 
 Vstupné 90 Kč / 80 Kč

14. 4.  15.00 a 17.00
Představení pro seniory
3 Sezóny v pekle - ČR, SR, Německo 
2009/110`  Vstupné 25 Kč

15. 4.  19.30 Projekce FK KV
Božský (Il Divo)

16.–18. 4. 17.00
Mikulášovy patálie - Francie 2009/91` 
 Vstupné 80 Kč

16.–17. 4. 19.30  Bio Art
Mamut - Švédsko, Dánsko, Německo 
2009/121`  Vstupné 90 Kč / 70 Kč

18. 4.  15.00 
Bijásek pro nejmenší
Smolíček ČR 65 min Vstupné 10 Kč

18. 4.  19.30  Bio Art
19.–20. 4.  18.00
Jarmareční bouda - ČR 2009/80` 
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

19.–20. 4. 20.00
21. 4.  19.30
Vlkodlak VB, USA 2010/102` 
 Vstupné 90 Kč

23. 4.  17.30
24. 4.  18.00
Sherlock Holmes - VB, USA, Austrálie 
2009/128` Vstupné 90 Kč

23. 4.  20.00  Bio Art
24. 4.  20.30
Na velikosti záležÍ - Izrael, Francie, Ně-
mecko 2009/90  ̀Vstupné 90 Kč / 70 Kč

24. 4.  16.00; 25. 4.  17.00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 USA 

2009/88‘  Vstupné 80 Kč

25. 4.  15.00 
Bijásek pro nejmenší
Královna Koloběžka ČR 62 min
 Vstupné 10 Kč

25.–26. 4.  19.30  Bio Art
Květ pouště - VB, Německo, Rakous-
ko 2009/120`  Vstupné 90 Kč / 70 Kč

26.–27. 4. 17.30 
Bio Art - dokument
Katka - ČR 2009/90` 
 Vstupné 80 Kč / 60 Kč

27.–28. 4.  19.30  Bio Art
Bratři - USA 2009/105` 

28. 4.  14.30 a 17.00
Představení pro seniory
Zemský ráj to na pohled - ČR 
2009/114`  Vstupné 25 Kč

29.–30. 4. 17.00
Jak vycvičit draka - USA 2010/97` 
 Vstupné 80 Kč

30. 4.  19.30  Bio Art
DVOJKA - ČR 2009/89` 
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary

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

25. 4.  19.00 hod Milan Krajíc hraje swing
Doprovod: Big band Gringos, zpěv: Petra Brabencová. Vý-
těžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné 
dobrovolné. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

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.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 
27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)

PŘEDNÁŠKY

14. 4. 17.00 První pomoc, 
Přednáší Hermína Kaňková. Nové metody v poskyto-
vání první pomoci s praktickými ukázkami. Městská 
knihovna Karlovy Vary, I. P. Pavlova 7.  Vstup volný.

21. 4. 17.00 Trabantem po Africe 2009
Přednáší Klára Handrejchová, přímá účastnice pro-
jektu Cesta po stopách F. V. Foita a J. Bauma, kteří v 
roce 1933 projeli Afrikou odshora až dolů, z Prahy až 
do Kapského Města. Více než 20 000 km přes 11 zemí 
černého kontinentu. Městská knihovna Karlovy Vary, 
I. P. Pavlova 7. Vstup volný.

7. 4. Zadáno pro školy
Beseda se spisovatelem Lubomírem Müllerem  

Na dětském oddělení odpol. besedy pro školní třídy.
Kontaktní osoba Bc. Ludmila Křivancová, tel. 353 221 
365, linka 21. 

PRO VEŘEJNOST

Počítačové kurzy pro začátečníky 
informace na tel. 353 221 365, linka 31 – M. Dundovič STÁLÁ EXPOZICE: 

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Kar-
lovarska. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. 
století po dnešek. 
Vstupné stálá expozice / výstava: dospělí 30 / 20 Kč, 

děti 15 / 10 Kč.

VÝSTAVA

Slavné vily Karlovarského kraje 18. 3.–25. 4. 2010
Prezentace nejvýznamnějších vil z lázeňských měst 
Karlovarského kraje.  Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

PŘEDNÁŠKA: 

Karlovarské stavby architekta K. Ernstbergera 14. 4. 
Přednáší Ing. Michael Rund a informuje o díle známého 
karlovarského architekta Karla Ernstbergera, žáka ví-
deňského profesora Wagnera.  

Začátek v 17 hodin, vstupné 30 Kč.

Pozorování večerní oblohy
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy 
nastávají v polovině měsíce, nejhorší pozorovací podmín-
ky nastanou na začátku a koncem měsíce kolem měsíční-
ho úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 23.–24. 
4. Ideální podmínky ke sledování planet Mars a Saturn, 
také výborná viditelnost Večernice neboli planety Venuše. 

Hvězdárna je v pátek 16. 4. pro veřejnost uzavřena

Každý pátek a sobotu (kromě 16. 4.) v 20:30 hodin Svět očima 
mravence a obra. Večerní pozorování pro děti 5-9 let s úvod-
ním pořadem o světě planet, hvězd a galaxií na straně jedné a 
na straně druhé o světě atomů a elementárních částic.

Každý pátek a sobotu (kromě 16. 4.) ve 22:00 hodin Kle-
noty jarní oblohy. Večerní odbornější pozorování zimní 
večerní oblohy. Doporučený minimální věk 10 let. 

1. 4. 17:00– 21:00 hodin
aprílové hvězdy nad Karlovými Vary
Pozorování večerní oblohy pro veřejnost v Sadech Jeanna 

de Carro v případě jasné oblohy za pomoci přenosných 
dalekohledů. 

Sobotní astronomická odpoledne
Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední 
prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce či pla-
net viditelných na odpolední obloze.  

NON-STOP internetová on-line pozorování - astro-webcast.eu

Svět malé astronomie
7. 4. v 17:00 hodin hvězdárna 
Měsíc a jeho nešvary
7. díl z cyklu pořadů Svět malé astronomie určených přede-
vším dětem a jejich rodičům.  

23.–25. 4. Astronomický víkend
Rekreační a pobytovou akce pro děti ve věku 8–14 let se 
zájmem o noční pozorování hvězdné oblohy, smyslem pro 
hry, legraci a kamarádství. Odborní instruktoři, společné 
výlety a hry. Ubytování a strava je zajištěna. 

MUZEUM KARLOVY VARY, Nová louka 23 
Karlovy Vary, tel. 353 226 252-3

www.kvmuz.cz

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

Pedagogické a vzdělávací centrum KV kraje, o. p. s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, 

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

3. 4.  11:00–17:00 
Kurz prózy s Evou Hauserovou a Věrou Noskovou
Naučte se psát si jen tak pro radost se zkušenými 
spisovatelkami.

10.–11. 4.  
Drážďany aneb Florencie na Labi – poznávací exkurze

17.–18. 4.   Kreslíme pravou hemisférou – barvy
Tvoření a sebevyjádření barevně, pastelem, pastelkami, 
akvarelem a olejomalbou. 

23.–24. 4.  Trénink koučovacích dovedností v každo-
denní praxi. Osvojení a procvičení základních koučovacích 
přístupů. 

26. 4.  10:00–14:00
Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. sto-
letí. Přednáška o postavení šlechty v kontextu vývoje 
české společnosti ve 20. století.

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Okresní výbor Karlovy Vary. 

Každou středu 9:00–12:00, Tel.: 722 224 704

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
Informace o pořádaných a jiných akcích naleznete ve 
vývěsních skříňkách SD u pošty a na Náměstí Milady 
Horákové vždy ve středu mezi 9:00–11:00 hod.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO, 
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz
Nabídka masérských kurzů.

Přednáška 
14. 4.  17.30  FENG –SHUI V PRAXI – Body zdraví – 
práce s energetickými drahami a body lidského těla 

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

Pro veřejnost– Sál Dvory:

16. 4. 16:30
Přednáška pro veřejnost na téma Astronomie. Přednáška bude 
tlumočena do českého znakového jazyka. Vstup zdarma

22. 4.  16:30
„Výchovní hranice u dětí předškolního věku“
Lektor: Mgr. Martina Bělohlávková – speciální pedagog. 
Defi nice předškolního věku. Vstup zdarma.

30. 4. 16:30
„Meziplanetární hmota očima kosmických sond“ 
Lektor: Ivo Míček (Společnost pro meziplanetární hmotu, o. 
s.). Jak vznikla Sluneční soustava? Jak vznikl život na Zemi? 
Tlumočeno do českého znakového jazyka. Vstup zdarma.

Výstavy – Kavárna Dvory:

1. 4.–26. 4. „Naší cestou necestou“ 
Autorská výstava fotografi í manželů J. a R. Vážných.

Aklub Dvory:

1. 3.–30. 4. „Hudební nástroje očima dětí“ 
Kresby a malby žáků ZŠ Truhlářská K. Vary

Hala Dvory:

1. 4.–26. 4. „Kouzelný svět keramiky“ 
Výstava prací žáků Základní, speciální a MŠ Karlovy Vary

Herní klub A-klub Dvory:

17. 4. 11:00 Herní sobota
Sobotní celodenní hraní stolních společenských her.

4., 8., 15., 22., 29. 4. 15:00
Pro zájemce o hraní strategických, logických a spole-
čenských deskových her. 

Pro děti Sál Dvory:

7. 4. 9:00 – 10:00 Program pro základní školy
Les a krajina. Přednáška v rámci projektu Lesní pedagogika.

Dětské oddělení Dvory:

7., 14., 21., 28. 4. 15:00 Středa s pohádkou
Čtení, loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malová-
ní, soutěže.

2., 9., 16., 23., 30. 4. 15:00 Páteční pohádkové hrátky
Soutěže s pohádkovou tématikou.

Pro seniory Studijní oddělení Lidická:

15., 29. 4. 10:00 Literární klub pro seniory 
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce 
z řad seniorů. 

ARMÁDA SPÁSY ČR
Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary 

Jugoslávská 16, Tel.: 353 225 861, www.armadaspasy.cz

Knihy mají své osudy - přednášky Mgr. Lukáše Bujny
Začátek vždy ve 13.00 hod. Povídání je doprovázeno 
audio ukázkami.

7. 4. Farma zvířat (George Orwel)
14. 4. Jáma a kyvadlo (Edgar Allan Poe)
21. 4. Legenda o životě sv. Konstantina Filosofa
28. 4. Apokalypsa sv. Jana

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Východní 6, 360 20 K. Vary, Tel.: 353 230 847, 

606 581 369; www.materske-centrum.cz

9. 4. 16:00  2. kolo zápisu na Letní příměstský tábor 
23. 4. 13:00 Beseda u Kulatého stolu s prezident-
kou Sítě MC v ČR a představiteli Města KV
23. 4.  15:00  oslava 15. narozenin MCKV, zahradní 

párty 
30. 4.  16:00 Pálení čarodějnic – v Tuhnicích u dře-
věného hradu, špekáčky a masky čarodějnic s sebou

Výzva všem! MCKV se stěhuje – pomozte nám zrekon-
struovat nově přidělené prostory v Kollárově ulici č. 17 
(vítáme fi nanční, materiální i fyzickou pomoc). Nikdy 
nevíte, kdy naše služby budete potřebovat! 

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnoča-

sové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30 
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně 
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
24. 4. 14.30
Kytičkový bál, restaurace U kaštanu, Rosnice

Český červený kříž Karlovy Vary 
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 

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

Výuka a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny 
věkové kategorie
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MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

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

3. 4.  19:30  
MOZART A STRAUSS 
Komorní orchestr Prague Opera Collegium.

6. 4.  19:30  
Koncert: VĚRA ŠPINAROVÁ-NADORAZ 2010 
Na koncertu zazní největší hity z více než čtyřicetileté 
pěvecké kariéry této poprockové ikony českosloven-
ské populární hudby. 

7. 4. 19:30 
Giuseppe Verdi: NABUCCO 
Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi a utiskovaném 
židovském národu se dodnes těší pozornosti operního pu-
blika. Účinkuje sbor, orchestr Divadla J. K. Tyla Plzeň.

11. 4.  15:00  
Ludmila Hoppová: O PRINCEZNÉ LEONTÝNCE… 
Velká roztomilá klasická pohádka s písničkami.

13. 4.  19:30  
Jiří Suchý: Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle) 
Značně potrhlá hudební komedie inspirovaná dávnou 
dětskou říkačkou a starou dobrou recesí. Hraje hu-
dební skupina divadla Semafor. 

14. 4. 19:30  
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS: OPĚT 
NĚCO STARÉHO, AVŠAK… 
Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého 
žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských 
muzikálů až po vrcholná čísla swingových big bandů. 

17. 4.  15:00  
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Tanec 2010 
Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých.

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

 603 209 270, www.turiste.webpark.cz;

10. 4. Jarní setkání turistů na Dianě v K. Varech
17. 4 Poutní cestou z Hroznětína na Maria Sorg
24. 4. Chyše – Stezkou Karla Čapka
28. 4.  Nejsevernější Čechy – Šluknovský a Frýdlant-

ský výběžek (5 dnů) 
1. 5.  Okolím Chodova a Slavkovským lesem na hrad 

Loket
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

BASKETBAL

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1,Karlovy Vary,
 http://bklokokv.webnode.cz 

7. 4., 10. 4., 14. 4.
Ženská basketbalová liga - Play - off 

10.–11. 4.
Extraliga starších dorostenek poslední utkání na hřištích 
soupeřů

10.–11. 4.
Žákovská liga starších žákyň poslední utkání na hřištích 
soupeřů

JÓGA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary

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

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA

Pondělí  18:00
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

Úterý   17:30 
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí  

Úterý  19:00 
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí  

Středa  18:00 
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně  po-
kročilí a pokročilí

ŠACHY

PÁTÝ ŠACHOVÝ LIGOVÝ DVOJZÁPAS
2. česká šachová liga v Karlových Varech 

Ladislav Hajšman 602 716 568

18. 4. 10:00 - 16:00 hodin 
skleněný salónek v hotelu Thermal  
Karlovarský šachklub Tietz "A" x Sokol Praha Kobylisy
Karlovarský šachklub Tietz "B" x ŠKSpartak Ústí nad LA-
bem

13. ročník Memoriálu Viktora Tietze
25. 4.  9:00 - 17:00 hodin
společenský sál v Alžbětiných Lázních
 otevřený krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
bližší informace: Daniel Nový 777 740 223

SNOOKER

SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, Tel.: 739 154 389; 

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

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

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
Sobota 17. 4. 10:15
1.FC K.Vary  – SK Slavia Praha B
 

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
Sobota 10. 4. 16:00
1.FC K.Vary  – FK Rakovník 
Neděle 18. 4. 16:00
1.FC K.Vary  – DFK Mladá Boleslav

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
Sobota  17. 4. 13:30/15:45
1.FC K.Vary – SK Kladno
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
Neděle  11. 4. 10:00
1.FC K.Vary B – Baník Královské Poříčí
Sobota  24. 4. 10:00
1.FC K.Vary B – FK Baník Sokolov B

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
Neděle  11. 4. 12:15
1.FC K.Vary C – Olympie Březová
Sobota  24. 4. 12:15
1.FC K.Vary C – DDM Stará Role

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Sobota 10. 4. 10:00/11:45
1.FC K.Vary – Jiskra Aš
Středa 21. 4. 15:45/17:15
1.FC K.Vary – FC Fr. Lázně
Neděle 25. 4. 10:00/11:45
1.FC K.Vary – FK Ostrov

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
Sobota 10. 4. 13:30
1.FC K. Vary B – Sokol Pernink
Neděle 25. 4. 13:30
1.FC K. Vary B – Ajax Kolová

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
Neděle 11. 4. 10:00 Turnaj 
Neděle 25. 4. 10:00 Turnaj 

DOSTIHY

City Golf & Racing Club s.r.o.
Závodiště v Karlových Varech Dvorech

Kapitána Jaroše 29, Karlovy Vary
http://www.racingclub.cz 

24. 4. 10:00 - 14:00
Dostihový den evropské šlechty
6 rovinových dostihů
1 dostih šlechty a přehlídka klobouků

18. 4. 19:30  
John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO 
Jeden z nejvýraznějších, nejprovokativnějších, ale také nej-
úspěšnějších divadelních muzikálů posledních desetiletí. 

19. 4.  19:30  
Slawomir Mrožek: KOUZELNÁ NOC 
Uvádí Divadlo Na Fidlovačce. 

21. 4.  19:30  
Koncert: MARIE ROTTROVÁ se skupinou Neřež 
Koncert první dámy českého soulu je vždy zárukou 
mimořádného posluchačského zážitku. 

23. 4.  19:30  
Mark Twain: VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI 
Světová premiéra! Objev! Zbrusu nový Mark Twain!

25. 4.  15:00  
Jiří Kahoun: Příběhy včelích medvídků 
Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou 
na Příhody včelích medvídků.

26. 4.  19:30  
BESÍDKA 2010 
Pásmo scének, skečů, písní a tanců Divadla Sklep. 

29. 4.  19:30  
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější ope-
retní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehá-
ra, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio 

D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

9. 4.  19.30 
Jan Jeřábek – Putování po Norsku
Přednáška průvodce a fotografa, který přes 20 let reali-

zuje zájezdy zaměřené pro cyklisty a lyžaře, především 
ve Skandinávii a Skotsku. 

10. 4. 15.00–22.00 
S.O.S. Haiti
Benefi ční koncert ve prospěch těžce zkoušených obyva-
tel Haiti. Pořádá Člověk v tísni o.p.s. a Klub Paderewski.  

12. 4. 19.30 
Už jsme doma
Koncert teplické punkové legendy. 

15. 4. 19.30 
Vladimír Merta
Zakládající člen sdružení Šafrán, kytarový samouk, ne-
otřelý básník a písničkář, také amatérský fi lmař na pro-
fesionální úrovni.

17. 4. 15.00 
Velikonoce víly Zlomyslíny
Veselá pohádka s písničkami. 

20. 4. 19.30 
Sunfl ower Caravan
Pražská instrumentální kapela. Jako předkapela vystou-
pí Vees 

24.4. 15.00 
Jak se krotí princezna
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když ji tatínek král 
všechno dovolí a splní každý její rozmar.

26. 4. 19.30 
Maršo vorijla – Odpuštění se jen tak nerozdává
Čečenci si při pozdravu nepřejí dobrý den nebo mír, ale 
svobodu. Představení Divadla Dagmar. Hrají Jana Fran-
ková a Hana Franková.

28.4.  19.30 
Karel Plíhal
Koncert jednoho z nejpopulárnějších a nejvyhledávaněj-
ších folkových zpěváků.



165/70 R 14 
např. Škoda Fabia, 
VW Polo

Barum Brilantis2 81T 892,-

Kleber Dynaxer HP2 81T 1 075,-

Michelin Energy Saver Green 81T 1 454,-

Continental Conti Eco Contact3 81T 1 270,-

185/60 R 14
např. Škoda Fabia, 
VW, Audi A3

Barum Brilantis2 82H 955,-

Kleber Dynaxer HP3 82H 1 072,-

Michelin Energy Saver Green 82H 1 579,-

Continental Conti Eco Contact3 82H 1 371,-

195/65 R 15
např.
Škoda Octavia, 
Renault Laguna, 
VW Passat,
Audi A6

Barum Bravuris2 91H 1 227,-

Kleber Dynaxer HP2 91H 1 290,-

Kleber Dynaxer HP3 91H 1 352,-

Michelin Energy Saver Green 91H 1 835,-

Good Year Excellence 91H 1 572,-

Continental Conti Premium Contact2 91H 1 538,-

ZDARMA 
POHONNÉ HMOTY V HODNOTĚ

1 000 AŽ 2 500 KČ

Za nákup 4 pneumatik MICHELIN 
mezi 22. 3. a 15. 5. 2010 získáte

205/55 R 16
např.
Škoda Octavia, 
Renault Laguna, 
VW Passat, 
Audi A6

Barum Bravuris2 91V 1 499,-

Kleber Dynaxer HP3 91V 1 793,-

Michelin Energy Saver Green 91V 2 372,-

Michelin Primacy HP Saver Green 91V 2 290,-

Continental Conti Premium Contact2 91V 2 090,-

Continental Conti Sport Contact2 91V 2 090,-

Ceny jsou uvedeny s DPH a platí do 31. 5. 2010 nebo vyprodání zásob

www.pneucentrum.cz
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Rekonstrukce karlovarské promenády Sta-
rá louka trvá od loňského  6. října. Korzo 

mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pupp 
dlouhé 820 metrů se dočká výměny asfaltové-
ho povrchu za přírodní dlažbu, nové sadové 
úpravy, kanalizace a osvětlení. „Dosavadní 
bariéra zeleně bude odstraněna, vykáceno má 
být 21 stromů a dosázením 28 nových stromů 
mezi stávající budou vytvořeny dvě alejové 
řady, které poskytnou stín pro promenádu 
a pro kavárenské posezení pod kaštany. V řece 
Teplé bude osm vodotrysků,“ řekl k projektu 
náměstek primátora Petr Keřka. Revitalizace 
promenády má skončit v prosinci letošního 
roku. Architektonické řešení levého břehu řeky 
Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a Puppem na-
vazuje na tradici a historii této lázeňské části. 
Hlavním důvodem pro zahájení této náročné 
rekonstrukce bylo navrácení noblesy nejstarší 
promenádě ve městě, a tak oživení zájmu míst-
ních i návštěvníků o historii i současnou tvář 
této části našeho města. „Revitalizace Staré 
louky spočívá v celkovém architektonickém 
řešení prostoru, zahrnujícím kromě kompletní 
rekonstrukce komunikačních ploch také řeše-
ní sadových úprav, umístění pítek, informač-
ních stánků, reklamních pylonů a mobiliáře. 
Součástí stavby, jejíž průběh lidé pozorně sle-
dují, je rekonstrukce veřejného a slavnostního 

osvětlení a odvodnění komunikačních ploch. 
Opravena bude také Divadelní lávka, která je 
již několik let v havarijním stavu. S ohledem 
na to, že jde o místo s velkou frekvencí turistů 
a hostů lázní, jsme rozhodli provést revitalizaci 
Staré louky ve třech etapách. Jako první Tržiště 
a Lázeňskou ulici, druhá etapa vede na Janský 
most a třetí k Labického lávce.  Žádné objížďky 
ani výluku jsme tu nepovolili. Obnovení celé 
promenády bude přínosem pro všechny okol-
ní hotely a restaurační zařízení,“ řekl při jedné 
z pravidelných kontrol rekonstruované pro-
menády Stará louka primátor Werner Haupt-
mann. Rekonstrukci Staré louky v hodnotě 
140 milionů korun provádí a. s. Strabag. 

Stará louka dostane nový kabát

Karlovy Vary mají studii na dokončení  dal-
ší lanovky. Má vést na vrch Tři kříže a na-

hradit rozestavěné torzo dráhy včetně stanice 
Na Vyhlídce, k němuž se dochovaly původní 
plány, které by se daly aktualizovat. Studie 
počítá  s výstavbou 800 metrů dlouhé dráhy ve 
dvou etapách. Trať by vedla od Vřídelní koloná-
dy přes ulici Na Vyhlídce až na vrch Tři kříže. 
Náměstek karlovarského primátora Tomáš Hyb-
ner uvádí, že by šlo o pozemní lanovku v otevře-
ném korytu s výhledem na město. Třetí lanovka 
by doplnila ty stávající, z nichž jedna vede tunelem 

z Divadelního náměstí k Imperialu a druhá na 
rozhlednu Diana. Podle primátora města Wer-
nera Hauptmanna bude největším problémem 
sehnat na lanovku peníze. Projekt předpokládá 
investici 117 milionů korun. Pokud k realizaci do-
jde, mohla by lanovka na Tři kříže jezdit už v roce 
2013. O její postavení se pokusili radní města již 
v roce 1907. Tehdy měla karlovarská radnice plá-
ny hned na šest lanovek, které by vedly na každý 
z vrchů nad městem. Postavit stihli jen tři. Ta po-
slední vedla z východní strany Heleniny výšiny na 
Imperial. Dnes slouží jako trasa horkovodu.

Hvězdárna pořádá 
astronomický workshop
Karlovarská hvězdárna pořádá ve spolu-

práci se Skupinou astrofyziky vysokých 
energií stelárního oddělení Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově ve dnech 14.–18. 
dubna 2010 již 7. workshop. Zúčastní se ho 
spolupracující týmy z Irska, Itálie, Španěl-
ska  a Německa, které by měly zhodnotit 
dosavadní účast na kosmických projektech 
ESA a projednat nové možnosti českých 
vědců po našem vstupu do ESA.  Jednacím 
jazykem je angličtina. Akce není přístupna 
veřejnosti, organizátoři proto připravili po-
pularizační přednášku, která přiblíží téma-
ta, o nichž se na workshopu jedná. 

Mladé skláře čeká soutěž
Dne 10. 4. 2010 od 10:00 se koná již Tře-

tí ročník mezinárodní sklářské soutě-
že Junior Glass. Soutěž proběhne 10. dubna 
v karlovarském lázeňském hotelu Sanssou-
ci 2010. Své práce na ní představí studenti 
sklářských škol řady evropských zemí. 
Soutěž bude zahájena v 10 hodin, večer od 
19 hodin na slavnostním večeru budou vy-
hlášeny výsledky. 

Rekonstruovaná Stará louka připomíná dnes 
jedno velké staveniště.

Nápad na využití meandru je už z roku 2001, kdy jsme při hledání 
možných variant umístění mimoúrovňové křižovatky na průtahu 
propojujícím Rybáře a Tuhnice objevili tuto lokalitu. Až do zpřístup-
nění Tuhnického mostu zůstávalo toto osmihektarové území nepří-
stupné a byly zde jen černé skládky.

Proč se zde navrhl park a ne třeba bytová výstavba nebo obchodní 
dům?
Využití omezuje ekologická nestabilita biokoridoru Ohře i fakt, že jde 
o záplavové území, kam by zasáhla 30letá voda. Na vybudování parku 

přišli na naše zadání architekti. Město zde vysadí novou zeleň, vybu-
duje lavičky, dvě umělé vodní nádrže, stezku pro pěší i cyklisty, dětská 
hřiště a sportoviště.Na park naváže i budovaná víceúčelové stezka Ry-
báře-Stará Role podél levého břehu Ohře dlouhá 1185 metrů.

Kde na tyto stavby získáte peníze?
Díky regionálnímu operačnímu plánu s pomocí EU. Celkově půjde 
o 39 milionů korun s tím, že po následném vyúčtování stavby může 
město získat až 85 procent vynaložených prostředků. Dokončení 
plánujeme do poloviny letošního roku. 

Rozhovor KRL
Lokalitou ostře sledovanou občany se stal meandr v těsném sousedství Tuhnického mostu a zrušené 
vodárny. Z bývalého zahradnictví, kolem kterého vytváří řeka Ohře meandr, vzniká nový přírodní 
park. Má mít rozlohu 8,66 ha. Proč právě tady, na to jsme se zeptali náměstka primátora Petra Keřky.

Budeme mít třetí lanovku?

Lanovka na Dianu, postavená v letech 1911–
1912, překonává výškový rozdíl 167 metrů a je 
v provozu od 27. května 1914. V roce 1980 byl 
provoz přerušen a obnoven až po osmi letech 
20. prosince 1988. Dnes ale šplhá lanovka po 
453 metrů dlouhé dráze opět dál. 
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Mezinárodní výzkum dospělých
Předpoklady úspěchu v práci a v životě
Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Pomozte nám dozvědět se více o lidech, jako jste Vy sami!
Možná i Vás osloví tazatel tohoto výzkumu.

Za Vaši účast ve výzkumu, dokončený dotazník a za Váš čas a ochotu
budete odměněni částkou 500 Kč.

 
Díky Vaší spolupráci výzkum podá přesný obraz o situaci v ČR a případ-
ných problémech, s nimiž se obyvatelé ČR setkávají v osobním i pracov-
ním životě.
 
Co je PIAAC?
V průběhu měsíců dubna až června proběhne v českých domácnostech pilotáž k mezi-
národnímu výzkumu dospělých. Tento výzkum je zaměřen na činnosti, kterým se lidé 
věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technolo-
gií), a na jejich pracovní zkušenosti a vzdělání. Výzkum se týká všech obyvatel ČR od 
16 do 65 let. Zahrnuje jak studenty, tak i ty, kteří opustili školní lavice před mnoha lety 
a nyní pracují, nebo jsou v domácnosti či v důchodu. 
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). V naší republice jej na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy provádí Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C. 
Výzkum je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které 
dospělí potřebují k tomu, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti 
21. století.

Které země se vedle ČR výzkumu zúčastní? 
Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, 
Kanada, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. 

Jak budou vybírány domácnosti, které budou osloveny? 
Protože dotazování všech dospělých obyvatel ČR by bylo příliš náročné a drahé, vy-
užíváme vědecké statistické metody k náhodnému výběru respondentů, kteří budou 
zastupovat dospělé s podobnými charakteristikami. V ČR bude osloveno k účasti na 
výzkumu téměř 4 000 domácností a právě Vaše může být jednou z nich.

inzerce

inzerce

Pro všechny z nás to bylo 
příjemné a hlavně účinné 

pětačtyřicetiminutové poseze-
ní v příjemném prostředí, kde 
se o nás velmi pěkně vždy po-
staraly pracovnice těchto lázní. 
K dýchání zdravé soli z Mrtvého 
moře doplněné různými druhy 
solných kamenů z Polska, Pákis-
tánu a ze Sibiře nás vždy usadily 
do pohodlných polohovacích 
lehátek a spolu s relaxační hud-
bou, která nám pokaždé zpří-
jemnila pobyt, jsme tak mohli 
dýchat toto mořské zdraví.
Rádi bychom proto vyjádřili poděkování Alž-
bětiným lázním a hlavně příjemným a ochot-
ným pracovnicím, které mají tuto jeskyni na 
starost, za jejich milé vystupování, ochotu 
a vstřícný přístup k nám. Pobyty u vás nám 

zlepšily zdravíčko, proto bychom si je chtěli 
na podzim zopakovat znovu.

Spokojení rodiče a žáci Speciální třídy S3 

ze ZŠ, MŠ a PRŠ K. Vary, Vančurova 83

s tř. učitelkou Mgr. Libuší Kroupovou

Poděkování Alžbětiným lázním
V období podzimních měsíců se Speciální třída S3 ve Vančurově ulici spolu s rodiči 
zúčastnila třinácti pobytů v Solné jeskyni v Alžbětiných lázních. Tento ozdravný 
pobyt pro své žáky a jejich rodiče zorganizovala třídní učitelka paní Mgr. Libuše 
Kroupová kvůli posílení imunity a pro celkové zlepšení kondice našeho organismu. 
Cyklus sobotních návštěv byl fi nancován ze sponzorského daru laskavého dárce 
pana MUDr. V. Berana, kterému mnohokrát děkujeme. 

NOVĚ OTEVŘENO – NOVĚ OTEVŘENO – NOVĚ OTEVŘENO

KOSMETICKÉ 
STUDIO Věra Sedláčková

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

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

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

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

Nabízíme přírodní kosmetiku od fi rem Charmzone, 
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.

NOVĚ OTEVŘENO – NOVĚ OTEVŘENO – NOVĚ OTEVŘENO – NOVĚ OTEVŘENO

S+J SDRUŽENÍ, Stará Kysibelská 585/23
360 01 Karlovy Vary – Drahovice.

Tel.: 775 178 972, 774 557 095
E-mail: sjsdruzeni@seznam.cz 

PLASTOVÁ OKNA PLASTOVÁ OKNA 
z PVC profi lůz PVC profi lů

www.limaokna.czwww.limaokna.cz
Výhody plastových oken 
a dveří z PVC profi lů VEKA

SOFTLINE AD 70–70 mm 
a ALPHALINE 90 Plus – 90mm
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Historické památkyHistorické památky

Podle vlády získají obě stavby statut nej-
vyšší památkové ochrany od letošního 

1. července. Je to výsledek několikaletého 
snažení magistrátu, památkářů a historiků. 
Až dosud měl celý Karlovarský kraj na sezna-
mu jen sedm národních kulturních památek: 
zámek Kynžvart, hrad a zámek v Bečově, re-
likviář sv. Maura, Kynžvartskou daguerroty-
pii, klášter premonstrátů v Teplé, Věž smrti 
v Ostrově a středověký důl Jeroným v Čisté. 
Kromě deseti národních kulturních pamá-
tek jsou v kraji ještě tři městské památkové 
rezervace Cheb, Loket a Františkovy Lázně, 
tři vesnické rezervace Doubrava, Popovice 
a Salajna, dvacet památkových zón, 1 386 
kulturních památek a staveb.
Od zápisu chrámu sv. Maří Magdalény na se-
znam si hodně slibuje děkan Miroslav Chlupsa. 
„Statiku chrámu narušily stavby hotelů v blíz-
kém okolí i otřesy z bourání domů, které tu 
stály. Dozor teď bude doufám přísnější,“ uvedl 
děkan. Chrám, který je majetkem řádu křižov-
níků s červenou hvězdou, stojí v bezprostřední 
blízkosti Vřídla. Největší prasklina vede od kůru 
napříč celou chrámovou lodí. „Pozoruji, že se 
praskliny se už nezvětšují. Poplašná zpráva by 
nám zřejmě vyhnala věřící a odradila turisty. 

Upozornil jsem na stav památky 
statika,“ potvrdil děkan římsko-
katolické církve Jiří Hladík. Nejen 
on si myslí, že statiku chrámu na-
rušily přípravné stavební práce na 
sousedním pozemku. Karlovaráci 
mu říkají „kamenolom u Vřídla“ 
a vyvěrají na něm divoké minerální 
prameny. Navzdory obavám chtěl 
majitel pozemku postavit v těsném 
sousedství chrámu jedenáctipod-
lažní hotel s 260 lůžky. Ten by mohl 
statiku největšího chrámu v lázních 
ještě víc narušit. „Stavební úpra-
vy narušují vřídelní desku, na níž 
je chrám založen. Výbuchy Vřídla 
v minulosti ji už poškodily,“ varuje 
uznávaný hydrogeolog Jan Peček. 
Chrám postavil roku 1736 barokní 
stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer 
a patří k dvanácti nejcennějším pa-
mátkám našeho města.
V ještě horším stavu než je chrám sv. 
Maří Magdalény jsou o 159 let mladší 
Císařské lázně. Patřily k posledním 
stavbám zlatého věku karlovarského 
„sletu dortů“. Postaveny byly podle 
návrhu vídeňských architektů Ferdi-

nanda Fellnera a Hermana Helmera z roku 1895. 
Kdysi honosný balneoprovoz s jedinečným Zan-
derovým sálem, kde bývalo kasino, léta chátral 
a město objekt před dvěma lety přenechalo kraji. 
Ten zatím marně hledá fi nance na nákladnou 
rekonstrukci. Restaurátoři se tedy soustředili 
alespoň na zakonzervování obrazů a analýzu, co 
všechno bude potřeba vyměnit, zrekonstruovat 
nebo ponechat na místě. Poslední ránu Císař-
ským lázním uštědřila loni o Vánocích havárie 
prasklého hydrantu v pravém křídle objektu. 
Stěny se musí penetrovat, část podlahy vytrhat 
a všechno usušit. Karlovarský primátor Werner 
Hauptmann odhaduje, že obnova Císařských 
lázní nezačne dříve než v příštím roce 2011. Za-
řazení objektu na seznam národních kulturních 
památek by mělo podle primátora získání peněz 
usnadnit. Půl miliardy korun bude možné zís-
kat z integrovaného operačního programu mi-
nisterstva kultury, o dalších 250 milionů korun 
požádá Karlovarský kraj z Regionálního ope-
račního programu a o zbytek nákladů zhruba 
ve výši 250 až 300 milionů korun se chce podělit 
společně kraj a město. V Císařských lázních má 
být muzeum s expozicemi lázeňství a fi lmového 
festivalu, lékařská knihovna, víceúčelový sál, in-
focentrum a má zde sídlit také Karlovarský sym-
fonický orchestr. 

Městu zapsali dvě národní kulturní památky
Připsat hned dvě historické stavby Karlových Varů na seznam národních kulturních památek se rozhodla česká vláda. Jde o se-
cesní Císařské lázně z roku 1895 a barokní kostel sv. Maří Magdalény z roku 1736 . První objekt, který město předalo  Karlovar-
skému kraji, dál bezútěšně chátrá. Ani druhá památka, která je chloubou lokality nad Vřídlem, není bez problémů. Praskliny, 
které se v minulosti objevily od kůru napříč chrámovou lodí kostela sv. Maří Magdalény, vyděsily statiky i památkáře.

Barokní chrám sv. Maří Magdalény je historickou domi-
nantou u Vřídla.

Pravé křídlo Císařských lázní se urychleně vysouší.
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Proměny městaProměny města

ŽALUZIE-ROLETY

www.zaluziekv.cz
tel.: 602 236 321

MARKÝZY

Stínící technika - horizontální a 
vertikální žaluzie, rolety, látkové 
roletky, markýzy, garnyže 

Jindřich Moudrý

inzerce

SLEVY AŽ

30%

Sokolovská ulice v Rybářích si už užívá no-
vého povrchu, přibyly kruhové křižovat-

ky a osvětlení, chodníky mají zámkovou dlaž-
bu, svěží zeleň, nové autobusové zastávky. 
Stejnou proměnou nyní projde Stará Role. 
Paneláky čeká zateplení, v Lidovém domě 
fi nišují stavební čety na opravě sálu. Novou 
tvář dostává areál Rolava i meandr v Tuhni-
cích. Okrajové čtvrti města se staly prioritou 
obnovy. Začaly se plnit předvolební sliby.
„Už bylo na čase. Kvituji snahu magistrátu 
změnit tvář okrajových částí města. Karlovy 
Vary přece nejsou jen kolonáda, Moskevská 
nebo Masaryčka,“ hodnotí program obnovy 
předměstí Jaroslav Žák. Ne náhodou jsou 
dozorujícími akcí náměstci primátora Petr 
Keřka a Tomáš Hybner. První z nich bydlí na 
sídlišti Čankovská v Rybářích, druhý ve čtvrti 
Drahovice. Stav ulic i infrastruktury na peri-
ferii mají denně na očích. „Náš zájem nekončí 
u Hlavní pošty nebo na Rozcestí,“ říká Keřka. 

Z akcí, které osobně sleduje, jde o kultiva-
ce okolí Tuhnického mostu, opravy silnic ve 
Dvorech, Doubí a Rybářích i opravu mostů.  
„Ve Staré Roli požádáme v květnu o stavební 
povolení na rekonstrukci ulice Závodu Míru. 
Bude to akce za 110 milionů korun a volá po 
ní denní frekvence 8.500 až 12 tisíc aut. Opra-
vovat se bude za plného provozu, ale tranzit 
nákladní dopravy na Nejdek odkloníme přes 
Svobodovu ulici. Projekt řeší i nedostatek 
parkovacích míst,“ upřesňuje Keřka.
„Máme v hledáčku také rekonstrukci  Lido-
vého domu ve Staré Roli. Končí tu úpravy 
hlavního sálu, jsou hotové omítky a maluje se. 
Zbývá dokončit obklady sloupů a parapetů 
přírodním kamenem, který je na cestě z Číny. 
V polovině dubna skončí první etapa prací za 
20 milionů korun, ve druhé půjde o opravy 
předsálí a provozních prostor. V plánu je za-
teplení budovy a oprava střechy. Dokončení 
je plánováno na letošní podzim,“ slibuje ná-

městek Hybner. Podle něho se má během šes-
ti let investovat do Staré Role až 700 milionů.
Bude to největší objem peněz ze všech čtvrtí 
města. „Ani ty další nepřijdou zkrátka,“ říká 
Hybner. Na jeho seznamu je i revitalizace let-
ního kina, kde by mohl být amfi teátr  a park, 
jak to požaduje petice s 3500 podpisy.      (fi k)

Rozpočet města činil 1 160 188 000 Kč. Tajemníka magistrá-
tu Martina Havla vystřídala Johana Vydrová. Kronikářem 

se po Vladimíru Jáchymovském stal současný kronikář Květo-
slav Kroča. Radniční listy začaly vycházet barevně. Městské di-
vadlo bylo na roky 2005–2008 pronajato Divadlu bez zábradlí. 
Se vstupem do EU si Karlovy Vary připomněly 110. výročí na-
rození rodáka Carla Weidl-Raymona. Autor programu Spojené 
státy Evropy v 50. letech navrhl zlatou hvězdu v modrém poli 
jako evropskou vlajku. Jako významný občan Japonska zemřel 
roku 1988 v Hakodate. Cenu města převzala in memoriam jeho 

dcera Francisce Späth. V červnu proběhly první volby do Evropského parlamentu. Na počátku listopa-
du se pak konaly druhé krajské volby a také senátní volby pro volební obvod Karlovarsko. 
Po 12 letech začala dostavba zbývajících 6,1 km průtahu. Byla dokončena rekonstrukce ulice T. G. 
Masaryka a okolí – Dr. D. Bechera, Zeyerovy, Jaltské a Bělehradské. Rekonstruovaly se Raisova 
a Krále Jiřího, železniční přejezd v Teplárenské a část stezky Jeana de Carro. Restaurovaná socha 
Karla IV. se vrátila na Vyhlídku. U ZŠ Komenského vznikla nová sportoviště. Skupina Komunitní-
ho plánování vydala první Katalog sociálních služeb. Skatepark se kvůli průtahu přestěhoval z Ry-
bář do Bohatic. V Mozartově ulici v Drahovicích vyrostlo 67 nových bytů, dalších 320 se začalo sta-
vět U Vysílače ve Staré Roli. Úpravou budov v ulici Františka Halase a v Teplárenské získalo město 
dvě nové ubytovny. Již čtvrtá Tříkrálová sbírka vybrala na 90 tisíc korun. Město hostilo výjezdní 
zasedání Vlády ČR. Divadelní náměstí zažilo mezinárodní cyklistický závod Mmíru. Švédské lázně 
Varberg se staly šestým partnerským městem. Hvězdou Tourfi lmu byla Jane Goodall, proslulá stu-
diem šimpanzů v divočině. Pro zjednodušení administrativy město sloučilo své mateřinky do dvou 
organizací se šestnácti pobočkami, fungují tak dodnes. MHD zavedla jednorázové jízdné za 10 a 
přestupní za 12 Kč. Nové linky jezdily k OD TESCO. Dopravní podnik oslavil padesátiny, jezdily 
historické autobusy, veřejnost mohla nahlédnout do areálu DPKV v Drahovicích. Rok přinesl i další 
výročí: 100 let Hlavní pošty (národní památka, výstavba stála 1.408.760,- tehdejších korun), 200 let 
altánu Jelení skok (Maierův gloriet – 2004 dostal souseda, altán Kristýna), 80 let slavilo První české 
gymnázium (vychovalo na 7 000 studentů), 100 let ZŠ Dukelských hrdinů (původně III. obecná a 
II. měšťanská škola, pravé křídlo dívčí a levé chlapecké, stavba na tehdejší Habsburgerstrasse stála 
647.000 K, projektant Franz Drobny stavěl i Lázně V.). Lázně V. neboli Alžbětiny lázně po půlroční 
odstávce a rekonstrukci před Vánocemi 2004 představily nově rekonstruovaný bazén.

(S využitím archivních čísel Radničních listů sestavil Jan Kopál)

První v hledáčku jsou Rybáře a Stará Role

Politici zahájili bitvu o předměstí

Máme plány na obnovu všech karlovarských 
čtvrtí. Teď jsou na řadě Rybáře a Stará Role, 
řekli náměstci primátora Tomáš Hybner a Petr 
Keřka (vpravo).

Deset let XXI. století v Karlových Varech: rok 2004

Výstavba bytů ve Staré Roli u vysílače
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25 000 VÝTISKŮ ZDARMA DO SCHRÁNEK

Příští vydání: 26. dubna 2010
Uzávěrka: 19. dubna 2010

Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo 
rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení:

Karlovarské RADNIČNÍ LISTY

inzertní oddělení
Tel.: 776 431 879, Fax: 224 816 818

e-mail: vary@ceskydomov.cz 

  

Radniční listy
KARLOVARSKÉ
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Městská policieMěstská policie

Na pravidelná setkání jezdí strážníci do 
všech karlovarských základních a ma-

teřských škol, do šesti středních škol a dvou 
vyšších odborných škol. „Každá věková ka-
tegorie má vlastní okruh problémů, které 
s nimi preventisté řeší,“ přiblížil aktivitu 
preventistů velitel. Na pravidelné besedy 
ovšem navazují i další akce na poli prevence. 

„V říjnu se uskutečnila už tradiční sportovně 
a dovednostně vědomostní soutěž O putov-
ní pohár velitele městské policie. Atraktivní 
formou při ní mohou děti zúročit to, co se při 
besedách dozvěděly,“ řekl Vlasák.
Karlovarští strážníci byli vloni rovněž první-
mi v republice, kteří se zapojili do dříve pouze 
policejní preventivní akce Ajaxův zápisník. 

Při své práci ovšem pre-
ventisté nezapomínají ani 
na dříve narozené. Důkazem toho je napří-
klad akce Vidět a být viděn, v jejímž rámci 
rozdávali jak preventisté, tak strážníci ve 
službě refl exní samolepicí pásky. „Oslovili 
přibližně pět stovek Karlovaráků, mezi které 
rozdali více než tisíc refl exních prvků slouží-
cích ke zviditelnění kočárků, francouzských 
holí či invalidních vozíků při snížené viditel-
nosti,“ doplnil statistiku práce preventistů 
velitel strážníků. Pro seniory pak připravili 
akci, při které rozdávali osobní alarmy. „Ty 
mohou seniorům pomoci při nejrůznějších 
komplikacích. Hlasitá siréna upozorní na-
příklad na napadeného člověka či na toho, 
kdo se dostal do zdravotních problémů,“ do-
dal velitel.

Strážníci už oslovili na tři tisíce dětí
Preventivní práce s dětmi je hlavní nápl-
ní práce trojice preventistů karlovarské 
městské policie. Za poslední rok připra-
vili pro děti a mládež 513 besed. Ve ško-
lách a předškolních zařízeních strávili 
celkem 717 hodin. „Na besedách, do kte-
rých aktivně zapojují i mladé poslucha-
če, oslovili naši preventisté přes tři tisíce 
dětí,“ konstatoval Marcel Vlasák, velitel 
karlovarské městské policie.

Kam s autovraky? Do sběrny v Dalovicích

Průměrně pět vraků do měsíce musí zlikvidovat karlovarský ma-
gistrát na podnět městských strážníků. „Pokud najdeme auto, 

které vykazuje známky vraku, pak vždy vyrozumíme magistrát. Ře-
šíme i případy, kdy majitel vozu odevzdá SPZ značku do depozita 
a auto odstaví. V tom případě se dopouští přestupku, který je s ním 
řešen ve správním řízení,“ řekli nám strážníci. Vraky aut odstave-
ných v ulicích Karlových Varů, které zjistí městská policie, se díky 
moderní technice dostanou prakticky okamžitě na stůl pracovníků 
technického odboru magistrátu města. Strážníci pro ně totiž zpří-
stupnili část svého systému.Loni v ulicích Karlových Varů zazname-
nali 56 autovraků. Devětadvacet vozidel zmizelo na popud úředníků 
technického odboru, o likvidaci zbylých vraků se postarali majitelé. 
Ti mohou nyní autovraky odvézt do sběrny v Dalovicích. Najednou 
zde lze odstavit jen osm vraků, ale roční kapacita zařízení je přibliž-
ně tisíc kusů převzatých autovraků. Oznamovatelem je fi rma Novo-
schrott.

Strážníci vybrali na pokutách přes 4 miliony Kč

Takřka 4,1 mili-
onu korun vy-

brali v loňském roce 
na pokutách stráž-
níci karlovarské 
městské policie. Je 
to podruhé v histo-
rii městské policie, 
co se částka na po-
kutách přehoupla 
přes čtyři miliony.

Devadesát procent pokut zaplatili neukáznění motoristé zejména za 
špatné parkování. Botiček nasadili strážníci 5200. V porovnání s ro-
kem 2008 to bylo o 500 vozidel víc. Strážníci vloni nařídili 639 odtahů 
vozidel. Na sběrném místě jich nakonec skončilo rovných 400, majite-
lé zbylých přišli ještě před dokončením odtahu.

Zaznamenáváme dva až tři kontakty tím-
to způsobem ročně. Mohlo by se zdát, 

že je tato služba málo využívaná, to ovšem 
nic neubírá na její důležitosti. Rozhodně ji 
budeme poskytovat i do budoucna,“ kon-
statoval Marcel Vlasák, velitel karlovarské 
městské policie. Krátká textová zpráva má 
pro pracovníky operačního střediska měst-
ské policie stejnou váhu jako volání na tísňo-

vou linku 156. Každý z uživatelů této služby 
má přidělené číslo, které jej okamžitě iden-
tifi kuje. Doplňující informací ke zprávě jsou 
jednoduchá hesla: POMOC, HORI a LE-
KAR. Podle nich strážníci rychle poznají, 
které složky integrovaného záchranného 
systému mají do akce zapojit. Jednoduché 
kódy si strážníci domluvili s uživateli ještě 
před spuštěním celého systému do provozu. 
Databázi uživatelů strážníci třikrát ročně 
aktualizují. Obešlou uživatele textovou 
zprávou, na základě které aktualizují in-
formace o lidech,“ řekl velitel. Doplňuje, že 
devět nemusí být konečný počet uživatelů 
této služby. Současný systém plně postačuje 
potřebám celých Karlových Varů. 

„

Esemesková služba strážníků funguje už sedmým rokem
Devět lidí s poruchou sluchu, řeči či kombinací obou 
handicapů je na seznamu uživatelů esemeskové služby 
karlovarské městské policie. V případě nutnosti mohou 
krátkou textovou zprávou z mobilního telefonu jedno-
duše požádat o pomoc. Tuto službu mohou využívat 
od 10. prosince roku 2003.
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Co vás zajímáCo vás zajímá

inzerce

Na březnovém koncertu Karlovarského 
symfonického orchestru (KSO) v Láz-

ních III. zazněly Dvořákovy Legendy a Ci-
kánské melodie, Musorgského Písně a tance 
smrti a Prokofjevova Klasická symfonie opus 
25.  Árie přednesl sólista Národního divadla 
Roman Janál, KSO dirigoval Jiří Štrunc. Pro 
posluchače byl koncert zajímavý také tím, že na 
něm náměstkyně primátora Dagmar Laubová 
představila nového ředitele KSO Zdeňka Vi-
kora. Dlouholetý člen orchestru nahradil od 1. 

března dosavadního ředitele symfoniků Aloise 
Ježka. „Nový ředitel přejímá mimořádnou od-
povědnost a nelehké úkoly v řízení tělesa, které 
se řadí mezi nejstarší symfonické orchestry 
v Evropě. Přeji mu mnoho zdaru, posluchačské 
přízně  a především důvěry a podpory ze strany 
členů orchestru,“ řekla při představení nového 
ředitele náměstkyně primátora. Zdeněk Vikor 
poděkoval vedení města  za projevenou důvěru 
a posluchače seznámil s připravovanou drama-
turgií Karlovarského symfonického orchestru.

První koncert KSO pod vedením nového ředitele 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary,www.kso.cz, kso@kso.cz

REZERVACE VSTUPENEK ON-LINE: www.tickets.kso.cz. Zbylé vstupenky u večerní pokladny. Změna programu vyhrazena.

Senioři a nevidomí spoluobčané mají 
v Karlových Varech možnost navštěvo-
vat speciální kurzy sebeobrany, které 
jsou určeny pouze jim. Cvičení pořádá 
Městská policie Karlovy Vary v rámci 
projektu s názvem Klub osamělých 
seniorů, který je součástí Programu 
prevence kriminality pro rok 2010. 

Cílovou skupinou jsou senioři, nevidomí 
a občané s poruchami zraku. Kurzy jsou 

určeny všem, kteří projeví zájem, bez rozdílu 
věku. Kurz je svým obsahem přizpůsoben spe-
cifi ckým požadavkům a samozřejmě také fy-
zickým možnostem účastníků. Cvičební lekce 
vždy začíná menší rozcvičkou a rozdýcháním. 
Pak přijdou na řadu jednotlivé cviky prová-
děné samostatně i ve dvojicích. Kurzy vede 
strážník profesní přípravy a znalec bojových 

umění Miroslav Ponert. „Nechceme je naučit 
pouze základy bojových umění, ale také aby ke 
své obraně uměli použít to, co budou mít právě 
u sebe. Například deštník nebo hůl,“ dodal Po-
nert. S prováděním náročnějších cviků pomá-
há účastníkům také odborná asistentka.
První zahajovací hodina proběhla ve středu 24. 
března a zúčastnila se jí zhruba dvacítka senio-
rů a nevidomých. Mezi nimi i nejstarší účastnice 
kurzu, paní Anna Kurillová, které je úctyhod-
ných 93 let. Její vitalitu a odhodlání obdivoval 
i samotný primátor města Werner Hauptmann, 
který speciální kurzy osobně zahájil. 
Cílem kurzu je především naučit seniory a zra-
kově postižené občany předvídat riziko útoku 
a ukázat jim způsoby, jak se mu mohou vyhnout 
anebo ubránit. „Často se v této souvislosti připo-
míná zkušenost, že aktivní fyzická obrana může 

mít za ná-
sledek es-
kalaci úto-
ku, a tedy 
i zvýšení 
jeho bruta-
lity. Právě proto se v našem kurzu sebeobrany 
zaměřuje lektor spíše na taktiku a techniky 
obrany, které mají za cíl minimalizovat sílu úde-
ru, vykrýt citlivé části těla a ústupy, které pacha-
tele nemotivují k dalšímu násilí,“ upřesnil Pavel 
Torma Jalůvka, manažer prevence kriminality. 
Cvičení se koná pravidelně, a to jednou za dva 
týdny ve středu od 11:00 do 12:30 hodin, přímo 
na stanici Městské policie v Karlových Varech. 
Stejně jako velitel Městské policie KV Marcel 
Vlasák přejeme i my účastníkům kurzu, aby na-
učené chvaty nemuseli nikdy použít.

Senioři a nevidomí se učí bojová umění
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3. 4. 2010 Velikonoční koncert KSO
Lázně III. Wolfgang Amadeus Mozart: Titus - předehra 
19:30 Gioacchino Rossini: Hedvábný žebřík - předehra 
 Karel Stamic: Koncert pro dva klarinety
 A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95
 Jaroslav Kubricht, Josef Razím - klarinety
 Karlovarský symfonický orchestr
 Dirigent Ondřej Kukal 

9. 4. 2010 Slavné předehry - C 7 
Lázně III. Karlovarský symfonický orchestr
19:30 Dirigent František Drs 

16. 4. 2010 Abonentní koncert – A 9
Lázně III. Hector Berlioz: Fantastická symfonie, op. 14 
19:30 Camille Saint-Saëns: Koncert pro violoncello a moll, op. 33

 Georges Bizet: Carmen – suita
 Šimon Kaňka – violoncello     
 Karlovarský symfonický orchestr 
 Dirigent Johannes Schlaefl i

23. 4. 2010 Pocta Beethovenovi - B 8
Lázně III. Ludwig van Beethoven: Coriolan – předehra, op. 62 
19:30 Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 2 B dur, op. 19
 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur „Pastorální“, op.68
 Igor Ardašev – klavír 
 Karlovarský symfonický orchestr 
 Dirigent Martin Lebel 

30. 4. 2010 Slavnostní koncert k zahájení lázeňské sezóny
Divadlo Karlovarský symfonický orchestr
19:30 Dirigenti František Drs 
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Po natáčení bondovky Casino 
Royale darovali fi lmaři našemu 
městu červený koberec a opra-
vili vchodové dveře u Císařských 
lázní, po Šanghajských rytířích 
zůstala opravená omítka u 
schodiště, kde se šermovalo, po 
natáčení Posledních prázdnin fi l-
maři opravili průčelí Puppu. 

Karlovarský ráj fi lmařů přinesl už do 
městské pokladny pár milionů korun. 

Zatímco v Plané u Mariánských Lázní stály 
dva natáčecí dny 40 tisíc korun a v Lokti pro-
nájem celého náměstí 150 tisíc korun, Kar-
lovy Vary na 13denním pronájmu ulic a ko-
lonád fi lmařům vydělaly půl milionu korun. 
Třicet tisíc korun za jeden natáčecí půlden 
a 8 500 korun za den, kdy si fi lmaři udělali 
kvůli počasí nebo únavě herců pauzu. Při na-
táčení fi lmu Last Holiday s Gérardem Depar-
dieuem měl Paramount Pictures ještě tvrdší 
podmínky a platil sto tisíc korun za natáčecí 
den, přestože byly Karlovy Vary uvedeny v ti-
tulkách i dialogu fi lmu pod svým jménem. 
Naproti tomu děj fi lmu Prsten s Michaelem 
Yorkem a Nastassjou Kinski se podle scé-
náře odehrával v nejmenovaných švýcar-
ských lázních. Stejně jako Šanghajští rytíři, 
šermující s Jackiem Chanem ve skutečnosti 
na schodišti Císařských lázní. Jednou pře-
stavěli francouzští fi lmaři Pupp na newyor-
skou restauraci Waldorf Astoria, po nich ho 
Američané přestrojili na newyorský Ritz, 
do třetice Angličané přelepili název Puppu 
na Hotel Splendide kdesi v Černé Hoře a na-
konec znovu američtí tvůrci trikem přilepili 
za hotel alpskou sjezdovku. Kvůli Casinu 
Royale nechala produkce Stillking Films na-
třít Císařské lázně krémovou barvou až do 
výšky tří metrů, kam dohlédla kamera. A ješ-
tě upravili interiéry a schodiště, nablýskali 
Zanderův sál a dovezli vzrostlé palmy, které 
zapůjčilo město. Na exteriéry francouzského 
fi lmu La Mome o životě slavné šansoniérky 
Edit Piaf se musely k noblesní architektuře 
karlovarského „sletu dortů“ dotáčet záběry 
z oprýskaných fasád uliček Žatce. Karlovar-
ské promenády jsou pro fi lmaře levnější než 
švýcarské i francouzské exteriéry. Přesto při 
natáčení Šanghajských rytířů s Jackiem Cha-
nem utratili fi lmaři ve městě jenom za taxíky 
a zábory parkovišť 200 tisíc korun.
Karlovy Vary jsou léta vyhledávanými exteri-
éry fi lmových tvůrců. Jejich půvab objevili již 
v roce 1937 režisér Martin Frič s králem komi-
ků Vlastou Burianem, kteří tu na terase hotelu 
Richmond vymysleli scénář fi lmu Tři vejce do 
skla. Od té doby se zde natáčely desítky fi lmů. 
Jmenujme alespoň Florenc 13.30, Smrt krás-

ných srnců, Rytíři ze Šanghaje, Dny zrady, Ko-
pytem sem, kopytem tam, Tři chlapi na cestách, 
pohádka Pan Tau a kouzelnice, Vrchní, prchni!, 
některé díly seriálu 30 případů majora Zemana, 
televizní zábava Rozpaky kuchaře Svatopluka, 
Nemocnice na kraji města po 20 letech, Veni, 
vidi, vici, Hudba kolonád, Olmerův Ještě větší 
blbec, než jsme doufali a další. Zvláště v posled-
ních letech se zdejší lázně a konkrétně Pupp 
staly vyhledávanými exteriéry zahraničních 
fi lmařů. Režisér Armand Mastroianni tu s herci 
Michaelem Yorkem a Nastassjou Kinski natáčel 
příběh ze švýcarských lázní, fi lm Prsten, pak 
americký režisér Duane Clark umístil do měs-

ta akční seriál The Philantropist a v roce 1998 
sem Francouzi přijeli natočit životopisný mini-
seriál Balzac. Secesní hotel Pupp, přestavěný 
do stylu newyorského Ritzu, byl hlavní kulisou 
společnosti Paramount Pictures, která za vý-
robu fi lmu Poslední prázdniny neváhala v roce 
2006 platit sto tisíc korun za jeden natáčecí den. 
Gérard Depardieu si v něm zahrál šéfkuchaře 
Puppu. Dodnes docházejí na recepci maily se 
žádostí o rezervaci apartmá v hotelu, který má 
vlastní lanovku a lyžařskou sjezdovku. Filmaři 
totiž trikem přilepili k hotelu zasněžený kopec, 
končící až u promenády. Ačkoliv ve fi lmech Prs-
ten ani The Philantropist nebyly v titulcích uve-

 Co městu přináší      fi lmaři Co městu přináší    
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 Co městu přináší      fi lmaři   fi lmaři

deny Karlovy Vary a děj se odehrával v nejme-
novaných švýcarských horských lázních, mnozí 
i cizinci Karlovy Vary poznali a byla to pro měs-
to dobrá reklama. Stejně jako v případě 21. bon-
dovky Casino Royale, kde Pupp přejmenovali 
na Hotel Splendide, Císařské lázně na Casino 
Royale a Karlovy Vary na Montenegro. Napo-
sledy zde režisér Hvězdných válek George Lucas 
natáčel v červnu 2009 dvě scény fi lmu Red Tails 
o černošských letcích, k němuž se hodil zchát-
ralý Národní dům. Podle vyhledávačů fi lmo-
vých lokalit jsou Karlovy Vary jedinečné secesní 
architekturou, klidem ulic i promenád, které se 
mohou kvůli natáčení uzavřít, množstvím no-

blesních vil nebo jedinečnou Tržní a Mlýnskou 
kolonádou, z nichž vykouzlí oko kameramana 
nádraží stejně jako císařskou obrazárnu. Mra-
morové schodiště Císařských lázní je podle re-
žisérů ideální pro souboje šanghajských rytířů 
a Zanderův sál jako luxusní kasino světových 
hráčů. Přidejme prezidentské apartmá s vířiv-
kou v zeleném mramoru, v níž se koupaly fi lmo-
vé hvězdy Gina Lollobrigida, Reneé Zellweger, 
Julia Ormond, Ornela Muti nebo Mia Farrow. 
Anebo puppovské sloupořadí a zrcadlový salo-
nek, kde snídali Henry Fonda, Michael Douglas, 
Rod Steiger nebo Robert Redford. Prostě ráj fi l-
mařů a fi lmových hvězd. 

Karlovarské palmy, které vypěstovali pracov-
níci Správy lázeňských parků, hrály v Casinu 
Royale a dalších fi lmech

Filmový agent 007 Daniel Craig se zapsal 
ochotně do karlovarské  městské kroniky.

Karlovarská Mlýnská kolonáda byla exteriérem 
natáčení bondovky Casino Royale. Z kolonády 
se stalo fi lmové nádraží Montenegro Station, 
z něhož kráčel agent 007 směrem k Puppu.

Grandhotel Pupp přemalovali fi lmaři na čer-
nohorský Hotel Splendide.
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Dříve byly klobouky na lázeňské prome-
nádě běžnou záležitostí, dnes už jsou 

ale k vidění opravdu jen zřídka. Je to škoda. 
Módní návrháři tvrdí, že klobouky jsou sym-
boly osobnosti a elegance a na pěší korzo, 
promenádu i na kolonádu patří. Byly doby, 
kdy si bez klobouku nevyšla ke Vřídlu žádná 
žena ani jeden elegán. Nejčastějším materiá-
lem pro výrobu klobouku byla a stále je plsť, 
používají se však také materiály jako kůže, 
sláma, textil, štípaný bambus nebo dokonce 

papír. Klobouky, hlavně ty dámské, mají čas-
to nejrůznější ozdoby jako pentle, květiny, 
peří nebo dokonce brože. Pánských klobouků  
známe zhruba tucet druhů: buřinku, cylindr, 
australák, Junge Bonie Hat, tvrďák, panamu, 
širáky, triby, co se nosí na dostihy, kovbojské, 
oblíbený stetson, slamák a dříve třírohý klo-
bouk. Zato dámských klobouků máme desít-
ky, od hedvábných, krajkových přes plstěné, 
slaměné, kožešinové, srstěné až po klobouky 
z různých květin a listů, zdobené prýmky, 

mašlemi i labutím peřím. Renesanční dámské 
klobouky byly z hedvábí, vyšívané a zdobené 
perlami i drahými kameny. V 17. a 18. století 
se nosily třírohé klobouky, zdobené nejčastěji 
peřím. Tento typ klobouku se kromě na hlavě 
nosil hlavně pod paží, kvůli tomu, aby si lidé 
nepoškodili paruku. Ve 20. století ženy té-
měř nevycházely bez pokrývky hlavy. Nosily 
hlavně malé čepečky, šátky a v lázních jedině 
klobouky. V 60. letech móda klobouků a nejen 
v lázních upadá. Dočkáme se jejich návratu? 

Jaký klobouk letos na korzo? S peřím, nebo s ovocem?

V letošní sezoně mohou být v Karlových Varech k vidění tyto klobouky

Klobouky ze zaječí i králičí srsti a zdobené 
pštrosím peřím

Klobouky z hedvábí i třírohé

Klobouky plstěné i kožené

Klobouky slaměné s květinami nebo s ovocem
Klobouky látkové, jaké nosil karlovarský primá-
tor a další hosté 42. ročníku Tourfi lmu.

Klobouky z tylu a s bažantím peřím

Klobouky z lesních kapradin
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September 2010 - promotion Golden Angel - Fashion Week Georgia and Czech Republic
������������������������������������������������� ��!�"#����$$�"��%���&&&&
October 2010 - Promotion of world winners - Oceanic Cruiser - Mediterranean Sea   

www.princeznysveta.czwww.princeznysveta.cz

"'�"���	
���

��#(#%�#��)�����$%�*

kvìten 2010  
Itálie - poloostrov Gargano
Slovensko - Rajecké Teplice

�����+��  
12. èerven 2010

Ostrava - Dùm kultury AKORD

Národního finále ÈR
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             Muzeum Karlovy Vary a Dětská radost, o. s. 
             ve spolupráci s Městskou knihovnou Nejdek 

      
pořádá prodejní velikonoční výstavu pro handicapované děti 

 
 

Spolu a hravě… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V sobotu 13. března si mohou návštěvníci vyzkoušet paličkování krajek.
 

Výstavu doprovází výtvarná soutěž  Městské knihovny Nejdek:  
Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka. 

Soutěž je veřejná, hlasovat mohou návštěvníci muzea do 11. 4. 2010. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 14. 4. 2010 v 15 hodin. 

 
Muzeum Nejdek, náměstí Karla IV. 238, tel. 353 925 702. 

12. 3. - 25. 4. 2010  

inzerce

Získat ji na soustředění, o to jsem usiloval 
asi dva roky. Ačkoliv již pár let využíváme 

zkušeností jejího otce a trenéra Ivana Hrstky a s 

Luckou jsme se již vloni domlu-
vili na spolupráci, z časových 
důvodů to vyšlo až letos. Máme 
v oddíle lyžaře od čtyř let, nej-
více dětí je ve věku osm až 14 
roků, a ti byli nadšení, že s nimi 
jezdila a trénovala je Lucka. 
Je výborná!“ řekl KRL hlavní 
trenér karlovarského Junior 
Sports Ivan Vrzal. Občanské 
sdružení funguje již čtyři roky 
a v současnosti učí sjezdové-
mu lyžování 40 dětí. V zimních 
sportech patří k nejznámějším 
líhním na Karlovarsku. „Chce-
me vytáhnout děti z ulic na 
hory a vrátit  sjezdové lyžování 
do Krušných hor. Děláme ná-
bor pro všechny věkové katego-

rie. Peníze sháníme, jak se dá. Nejvíce nás zatím 
podpořily fi rmy Stratman, Baustav a dále karlo-
varský magistrát a krajský úřad,“ řekl Vrzal. 

Další mistrovský titul 
pro běžce Slovanu 

Tři me-
d a i l e 

a jeden mis-
trovský titul 
přivezli z Mi-
strovství ČR 
v běhu na 

lyžích dorostu v Novém Městě na Moravě 
běžci karlovarského Slovanu. Ve sprintu 
volnou technikou se do fi nálových bojů přes 
kvalifi kaci, čtvrtfi nále a semifi nále probo-
jovala pětice závodníků. Ve fi nále soupe-
řili tři karlovarští běžci a všichni si odvezli 
medaili. Ve fi nále starších dorostenek se od 
startu dostala do čela závodu Petra Nová-
ková. Celou trať vedla fi nálovou šestici a až 
drobná kolize asi 30 centimetrů před cílem 
ji připravila o titul a skončila těsně druhá. 
Stejně vyrovnané bylo fi nále starších doros-
tenců, kde ze šesti borců byli dva v barvách 
Slovanu – Honza Kronika a Kuba Rádl. Ti 
se pak v cíli podělili o zlatou a bronzovou 
medaili. Další bronz vybojovala na trati 
čtyři kilometry klasicky a čtyři volnou tech-
nikou Petra Nováková.

Česká reprezentantka Lucie Hrstková:
od malých talentů rovnou na Světový pohár
Z tréninku s nejmladšími lyžařskými nadějemi karlovarského oddílu Junior Sports 
rovnou na Světový pohár odjela česká reprezentantka v alpském lyžování Lucie 
Hrstková. Pro karlovarské školáky bylo zážitkem, že soustředění o jarních prázdni-
nách s nimi strávila olympionička a česká reprezentantka.

Na letošní jarní prázdniny s olympioničkou a reprezentantkou 
Lucií Hrstkovou děti z karlovarského oddílu Junior Sports hned 
tak nezapomenou.

„
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KV ArenaKV Arena

JEVGENIJ PLJUŠČENKO 
– ICE OLYMPIC TOUR 2010

(pátek 16. dubna 2010 od 19:00 hodin) 

Nejúspěšnější krasobruslař současnosti 
Jevgenij Pljuščenko se vrací a s ním další 
velké hvězdy krasobruslařského nebe – 
ve velkolepé show v KV Areně! Brilantní 
umění, radost i smutek, obdiv a úžas – to 
vše i celé vlny dalších emocí jsou zbraně, 
které Jevgenij Pljuščenko používá při 
svých strhujících vystoupeních. Tento 
král ledové plochy již dávno prokázal, že 
je vrcholovým profesionálem sbírajícím 
nejvýznamnější světové sportovní tituly, 
ale také, nebo možná především, skvělým 
bavičem a showmanem, schopným inten-
zivně komunikovat se svým publikem.

Vstupenky jsou v předprodejní síti Ticket-
portal.cz, a to již od 990 Kč. Plakát akce 
najdete na www.kvarena.cz.

Na jaře 2010 přivítá KV Arena hned několik velkých 
sportovních a kulturně-společenských akcí

Společnosti KV Arena a Ticketportal.cz nabízejí k zakoupení 
DÁRKOVÉ POUKÁZKY KV ARENA 2010, a to v hodnotě 250 a 
500 Kč. Pořídit je lze na všech prodejních místech sítě Ticket-
portal.cz – v celém Karlovarském kraji a ČR. 

Poukázku/y může jejich držitel po dobu jejich platnosti využít při nákupu 
vstupenek na všechny kulturní pořady, sportovní a další akce konané v kar-
lovarské KV Areně v roce 2010. Při nákupu vstupenky dražší, než je hodno-
ta poukázky, třeba na zvolený koncert, lze použít současně i více dárkových 
poukázek, případně zbývající částku do plné ceny doplatit v hotovosti. 
Dárkovými poukázkami lze hradit i vstupenky na jakékoliv i jinde 
v roce 2010 konané akce z průběžné nabídky operátora Ticketportal.
cz, nelze je ale měnit za hotovost.

TIP NA MILÝ DÁREK – DÁRKOVÉ POUKÁZKY KV ARENA 2010 NA AKCE A PROGRAMY V ROCE 2010

4.4. ENERGIE KV – MLADÁ BOLESLAV Extraliga ledního hokeje

16.4. JEVGENIJ PLJUŠČENKO 
– ICE OLYMPIC TOUR 2010

Krasobruslařská show 
– grandiózní Jevgenij Pljuščenko a jeho hosté

1.5. 
SLAVNOSTNÍ VEČER K ZAHÁJENÍ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY – GALAPROGRAM 
S KONCERTEM SKUPINY KRYŠTOF 

Slavnostní večer s udílením tradičních cen a s koncertem 
skupiny Kryštof. Dále účinkují: Dalibor Janda, Vašo 
Patejdl, Emily, Pěvecká třída Štěpánky Steinové, DJ Harvy

8.5. FMX GAMES – FREESTYLE MOTOCROSS Neopakovatelná show se souboji o krále freestyle 
motokrosu ČR

21.-23.5. KVALIFIKACE NA ME VE VOLEJBALE ŽEN Mezinárodní kvalifi kační turnaj na ME ve volejbale žen

29.-30.5. JEDETO2010 Regionální výstava s programem pro celou rodinu

29.-30.5. KV ARENA DĚTEM Zábavný program k MDD (souběžně s JEDETO2010)
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Kontakty/SoutěžeKontakty/Soutěže

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

Odbor lázeňství a cestovního ruchu
Marie Kubátová
353 118 271, Moskevská 21 
m.kubatova@mmkv.cz

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

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

Odbor školství a tělovýchovy
zastupuje Alena Žáčíková
353 118 121, Moskevská 21
a.zacikova@mmkv.cz

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

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

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

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

Odbor rozvoje a urbanismu, úřad 
územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

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

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

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

Kontakty na vedoucí odborů Magistrátu města

Po školních a krajských ko-
lech se od 22. do 24. března 

v celorepublikovém klání v aule 
karlovarské umělecké školy 
utkalo 105 nejlepších mladých 
pěvců ze základních škol z 8 
krajů ČR. Ti byli rozděleni do 4 
kategorií, a to podle věku a pě-
vecké odbornosti, tedy podle 
toho, jestli jsou amatérští zpěvá-
ci, nebo studují zpěv či hlasovou 
výchovu. Tím ale jejich dělení 
skončilo, zbytek podmínek už 
byl pro všechny stejný. Každý 
soutěžící musel předstoupit 
před odbornou porotu a zazpí-
vat písně, které si předem vybral 
a nacvičil. Repertoár mladých 
umělců tvořily dvě až tři písně, 
z nichž alespoň jedna musela být lidová. Pro své 
vystoupení si mohli soutěžící vybrat hudební do-
provod. Někteří zvolili klavír, kytaru a další nástro-
je, jiní moderní CD přehrávač nebo zpívali bez do-
provodu. Namáhat své hlasivky museli ale všichni 
stejně, zpívalo se totiž bez mikrofonu.
Během třídenního pěveckého maratonu sly-
šeli členové poroty stovky písní v podání dívek 
i chlapců. V letošním 15. ročníku usedlo za po-
rotní stůl 6 odborníků z hudební branže, mezi 
kterými byli profesoři z konzervatoří i hudební 
skladatelé. Ti všichni rozhodli o dalším osudu 
mladých pěveckých talentů. Důležitost sou-
těže nám potvrdil i ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy 
Vary Břetislav Svoboda: „Smyslem soutěže je 
vytvořit talentovaným žákům první příležitost, 

kdy mohou ukázat, co umí. Také chceme rozví-
jet jejich zájem o hudební výchovu a pěvectví.“ 
Kromě nezapomenutelného zážitku a užiteč-
ných zkušeností si každý soutěžící odnesl také 
nahrávku svého vystoupení na CD.
Závěrečného vyhlašování výsledků a pře-
dávání cen se zúčastnil také primátor města 
Karlovy Vary Werner Hauptmann, který nad 
Skřivánkem převzal záštitu. Osobně vítězům 
poblahopřál a popřál jim mnoho úspěchů do 
budoucna. Od organizátorů soutěže, stejně 
jako ocenění pěvci, získal unikátní medaili.
Výsledky celostátního kola Karlovarského 
skřivánka naleznete na webových stránkách 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: www.zsazus.cz.

Michaela Kousalová

Skřivánci zapěli v lázních už popatnácté Soutěž o nejlepší 
stavbu se blíží

Uzávěrka přihlášek do 10. ročníku 
soutěže Stavby Karlovarského kraje 

je 30. dubna 2010.  Město Karlovy Vary je 
v tradiční soutěži architektů a stavebních 
fi rem favoritem, neboť loni vyhrála nová 
hala karlovarského letiště. „Cílem jubilejní-
ho ročníku soutěže Stavby Karlovarského 
kraje  je prezentovat všechny nově postave-
né i rekonstruované stavby v regionu, které 
jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu 
v období 1. 1. 2009–30. 4. 2010. Po dobrých 
zkušenostech z předchozích let pokraču-
je  soutěž projektů a studií staveb, zpra-
covaných v období od 1. 1. 2005 do 30. 4. 
2010,“ řekla manažerka Regionálního sta-
vebního sdružení Anna Vlášková. Nejlepší 
stavby a projekty bude vybírat odborná po-
rota a samostatně i veřejnost hlasováním 
na internetu. Soutěž bude součástí výstavy 
FOR ARCH, která se koná letos 3.–5. červ-
na v KV Areně.

 Loňský vítěz soutěže nová odbavovací hala 
karlovarského letiště. Podle projektu brněn-
ského architekta Petra Parolka jí postavila 
a.s. Eurovia.

Poslední březnový týden už tradičně patřil Karlovarskému skřivánkovi, pěvecké 
soutěži, která je startovním můstkem pro začínající mladé sólové zpěváky. Sou-
těž pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, 
o.p.s., a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary. 

Účast na Skřivánkovi otevírá mladým zpěvákům dveře. Vítězi uplynu-
lých ročníků byli např. Terezie Švarcová, Josef Škarka a Ivana Veberová, 
dnes známí operetní pěvci, nebo Zbyněk Drda, vítěz České Superstar.



V Karlových Varech jsme v letech 
2005 – 2008 realizovali 130 – 180 
obchodních případů ročně. Z toho
byty tvoří až 70 % podíl.

Ceny bytů obecně rostly o cca 5 – 7 % 
ročně, až se „svezly“ na „vlně cenové 
bubliny“ předznamenávající budou-
cí krizi, tj. vzrostly cca o dalších 30 %, 

i více!!! Tento nárůst cen nikdy nesouvi-
sel nikterak ani s kvalitou (lepší poloha, 
plošný standard, materiály, technolo-
gie, vybavení) ani s poptávkou! Ten-
to fakt je právě velmi typický pro růst 
cen před krizí.

Důležité pro prodávající i kupující 
je vědět, že ceny nemovitostí se na 
úroveň cen let 2007 – 2008 nikdy 
nevrátí. Musí nejdříve klesnout až 
na úroveň cen let 2005 - 2006 a po 
té mohou zase stoupat o průměrných 
5 % ročně. Musí se zkrátka jen 
eliminovat „cenová bublina“ - to je 
všechno. Předpoklad, že si prodá-
vající „počká“ - až „po krizi“ je zcela 
mylný, naopak, cena jeho nemovi-
tosti může být ještě nižší, znehodno-

cena špatným jménem („tam nikdo 
nekupuje, je to drahé“), zchátráním 
nemovitosti vlivem neužívání, či vel-
kou nabídkou na trhu – která stále 
stoupá!!!

Realitní kancelář Loyd-reality nyní 
otevírá pro trh s byty novou cestu. 
Prodej nových bytů za cenu již od 
19.900,– Kč/m2, tj. právě na úrovni 
cen roku 2005. Teprve po prodeji 
cca 40 % bytů můžeme (budeme) 
prodávané byty zdražovat.

Viz. http://dubova.loyd.cz/cz/

Ing. Martin Lojda
Loyd - reality, spol. s r. o.

Realitní kancelář 
Loyd - reality, spol. s r.o. 
jako významný prodejce 
nemovitostí (bytů zejména)
v karlovarském kraji sděluje:
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