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Zkamenělé růže
zůstaly nejžádanějším
suvenýrem
Tváří z titulní strany je pracovnice Správy přírodních
léčivých zdrojů a kolonád Šárka Retamalová. Měsíc
před zahájením lázeňské sezony mají u Vřídla při výrobě a balení zkamenělých růží a amfor nejvíce napilno.
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Jarní opravy silnic
jsou prioritou města

8

Opravou výtluků po zimě začala jarní fáze údržby
komunikací v našem městě. I v rámci omezeného
rozpočtu bylo na ni vyčleněno 20 milionů korun.
Město bylo rozděleno na tři části tak, aby všechny
výtluky mohly být opraveny do konce dubna.

Kočičím krasavcům
pronajali Lidový dům
Mezinárodní výstavu koček budou letos poprvé
hostit nedávno zrekonstruované interiéry Lidového
domu ve Staré Roli. K vidění budou britské,
habešské, barmské i bengálské kočky a také birmy,
ragdolové, turecké angory a mývalí mainské kočky
v devíti barvách.
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Seriál městských částí
zahajují tradičně Rybáře
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Bývalá rybářská osada má osm století trvající historii, do níž se zapsali majitelé porcelánek, hotelů
a pivovaru, výtvarníci keramické školy a obyvatelé
sídlišť Růžový vrch a Čankovská. Ukážeme Rybáře
z doby, kdy se Chebský most jmenoval most
Císaře Františka Josefa I.
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Editorial
Vážení spoluobčané,
poslední dobou jsem byl
opakovaně nemile překvapen, kde všude a jak
je naše město známé
nelichotivými kauzami.
O to více jsem se divil,
již jako člen nového vedení města, s čím
vším se ještě budeme muset vypořádat.
Žijeme v jedinečném městě. Je to lázeňská tradice i speciﬁcká architektura,
které dělají naše město výjimečným.
Jsem karlovarským patriotem a chci
se zasadit se o to, aby tyto hodnoty byly
zachovány. Naši předci nám zanechali
odkaz, který bychom měli naplňovat.
Naše nová demokracie bohužel nezabránila negativnímu ovlivňování výstavby
v našem městě lobbistickými skupinami
a bezohlednými investory.
V lukrativních částech města se hlavně
v posledních několika letech začaly rozprodávat a posléze zastavovat veřejné
pozemky, velmi často i plochy zeleně.
Nové stavby nabývají zjevně předimenzovaných rozměrů, jak ve vlastní hmotě,
tak i výšce. Na stavební pozemky se často
umisťují stavby bez koncepce a v rozporu
s územním plánem.
Po šesti letech jsme obnovili činnost
komise architektury a památkové péče.
Ta předchozí se sama rozpustila na protest proti způsobu povolování staveb
v Karlových Varech. Již nyní, krátce po
svém ustavení, se stala platným pomocníkem rady města při jejím rozhodování.
Klademe si za cíl, aby její obnovená činnost došla svého naplnění.
V současnosti vedení města řeší problematiku zástavby prostoru Dolního
nádraží. Projekt developerské skupiny
Lordship je jistě ambiciózním záměrem
s řadou překvapivých prvků.
V odborných komisích a ve vedení města však nenašel tento projekt, ve formě
i obsahu, jak je předkládán, podporu.
S ohledem na neřešené dopady na
dopravu v území, dále z důvodu značné
předimenzovanosti záměru, zejména ve
výškové úrovni uvažovaných staveb, se
jeví tento záměr pro město nepřijatelný.
Vedení města požaduje od investora provést korekci záměru tak, aby respektoval
platné regulativy i charakter zástavby
v okolí. Dále chce do diskuze o způsobu
zástavby zapojit veřejnost.
Co říci závěrem? Budeme dělat maximum pro to, aby se negativní obraz Karlových Varů stal minulostí.
S pozdravem
Milan Rusev, člen Rady města
a předseda Komise architektury
a památkové péče
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Fotoaktuality

Po basketbalu přijde tenis, těší se Karlovy Vary jako hostitelské město.
Vyplynulo to z jednání prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderky (uprostřed) s primátorem Petrem Kulhánkem a radním Josefem Malým. KV Arena svými parametry a zázemím odpovídá požadavkům pro
uspořádání některých vybraných zápasů FedCupu nebo Davisova poháru v roce 2012. Kapacita šest tisíc diváků je podle Kaderky pro FedCup
ideální velikost.

Letošní držitelé Křesadla si odvezli cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci, z hradu Loket. Oceněnými dobrovolníky se stali letos
z 21 navržených chovatelka koní z Primahorseland klubu Denisa Pačanová, kastelán hradu Hartenberg Bedřich Loos, ředitelka karlovarského Mateřského centra Věra Bartošová a 78letá pečovatelka o vozíčkáře
Ludmila Jungová.

Jubilejní desátý pohárek čeká na vítěze 10. ročníku plaveckých závodů tělesně postižených.
V místě konání, sokolovském městském bazénu, trénují závodníci také z našeho města. Záštitu
nad akcí, kterou 2. dubna uspořádá karlovarské středisko občanského sdružení pro studium,
rehabilitaci a sport bez bariér KONTAKT bB, převzali primátoři Karlových Varů a Sokolova.

Tatíček Masaryk dostal růže jako připomínku 161. výročí narozenin. Na Masaryčce u sochy TGM uctili zástupci města a veřejnost
památku prvního prezidenta samostatného
československého státu. Tomáš Garrigue Masaryk byl v Karlových Varech desetkrát. Dvakrát před svou emigrací v létě 1914 a osmkrát
jako prezident v letech 1923–1933. Bydlel
v Thomayeru a oblíbil si výletní restauraci
Svatý Linhart.
4

Na magistrátu vlála tibetská vlajka jako připomínka 52. výročí povstání z roku 1959, při
kterém zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Celosvětové
akce Vlajka pro Tibet se od roku 1996 pravidelně zúčastňují mezi 364 městy a obcemi ČR
také Karlovy Vary.

Symfonikům se vrátil šéfdirigent Martin
Lebel, který vedl Karlovarský symfonický orchestr již v sezoně 2009/2010. Šéfdirigenta
francouzského původu představili na tiskové
konferenci primátor Petr Kulhánek a ředitel
orchestru Šimon Kaňka. Šéfdirigent Lebel má
od září zklidnit emoce kolem symfonického tělesa s bohatou tradicí od roku 1835.

Lidé
OSO BN O ST M Ě STA

Zachránce kostela Alois Kůrka
J

e zřejmě nejznámějším zachráncem církevních památek v našem městě. Obětavec, který stojí v čele Občanského sdružení
na záchranu barokního kostela svaté Anny
v Sedlci. Alois Kůrka se po šesti letech neúnavné práce a snažení dočkal uznání na veřejnosti i ocenění. Získal cenu Křesadlo za
rok 2008, na niž byl vybrán z 25 navržených
z celého kraje. Podruhé sklidil potlesk nedávno na slavnostním večeru v Puppu. Občanské sdružení, které založil, získalo titul
Nezisková organizace desetiletí v celém Karlovarském kraji. Byla to malá odměna za to,
že veškerý volný čas věnuje Alois Kůrka záchraně jedné z nejstarších a nejvíce ohrožených barokních památek na Karlovarsku.
Asanační práce na záchranu kostela začaly
bezprostředně po vzniku sdružení v roce
2004. Tehdy hrozilo zřícení krovů a zdí. Nyní
je kostel svaté Anny v Sedlci, postavený v letech 1738–1745, z nejhoršího venku. Díky

sdružení se dočkal opravy krovů střechy, klenby hlavní lodi a báně. Nová je střešní krytina
a dešťová kanalizace. Ačkoliv je kostel stále
ještě ve špatném stavu, mohou se v něm konat
koncerty barokní hudby a výstavy. Alois Kůrka organizuje v čele party nadšenců beneﬁční

akce, pořádá sbírky a píše žádosti o dotace
a granty. „Věříme, že se nám jednou podaří
kostelu vrátit část z původního lesku. Těší
nás, že při poslední sbírce, která trvala od 28.
listopadu do 10. ledna, jsme vybrali 41 482
korun. Za největší úspěch ale považujeme
to, že od loňského 3. listopadu opět ukazují
a odbíjejí na věži kostela opravené hodiny. Po
více než padesáti letech!“ říká Kůrka. Opravu zaplatilo občanské sdružení a farnost Stará Role z několika zdrojů, z dotace od města
Karlovy Vary, Karlovarského kraje, z darů od
Česko-německého fondu budoucnosti, místních podnikatelů i běžných občanů. A zbytek
z výtěžků beneﬁčních akcí a koncertů. „Letos máme v plánu opravu poslední části střechy, zbývající části narušené stropní klenby
a opravu vchodových dveří, kterých je sedm.
Na tyto opravy se nám již podařilo zajistit téměř 1 milion korun,“ říká neúnavný organizátor a patriot karlovarské části Sedlec.

Tahle práce se nedá dělat bez srdíčka

Ř

editelka karlovarského Mateřského centra Věra Bartošová byla ve čtveřici lidí
z Karlovarského kraje, kteří letos 4. března
převzali cenu Křesadlo v pátém ročníku ankety
o lidech, kteří dělají obětavě neobyčejné věci.
„Marně přemýšlím, co o sobě napsat. Raději

okopírujte texty z nominací, jak mě vidí ti druzí. Já bych jen připojila, že práci v Mateřském
centru nepovažuji za povolání, ale poslání. To
se prostě nedá dělat bez srdíčka. Cenu, kterou
jsem obdržela, považuji za ocenění a poděkování všem, kteří mi celých 14 let pomáhali
a podporovali mě,“ napsala redakci KRL. Křesadlo dostala za nastartování dobrovolnictví
v kraji a čtrnáct let svého pracovního nasazení.
„Perou se ve mně pocity. Na jedné straně mám
radost, že si práce našeho centra lidé váží a nominovali mě. Na druhé straně mě jímá smutek,
že Křesadlo nemohou dostat i ostatní. Je to pocta nejen pro mě, ale také pro ty, kdo mi na této
cestě pomáhali a strávili stovky hodin ve prospěch naší společné práce,“ řekla při přebírání
ceny. Mateřské centrum působí v našem městě
od roku 1995. Nabízí zázemí a pomoc rodinám

s malými dětmi a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s nimi. „Právě
díky paní Věře se podařilo nastartovat fungování dobrovolnictví v našem městě a kraji.
Vymyslela projekt, který se jmenoval Dobrovolnické centrum Vlaštovka, ten se osvědčil
a funguje pod tímto názvem dodnes. V týmu
má pozici koordinátora a stmelovače lidí,“
napsal o Věře Bartošové jeden z navrhovatelů.
Její Vlaštovka pomohla na svět dalším Mateřským centrům – v Sokolově, Nejdku, Bečově,
Žluticích a Chodově. Všechny aktivity Mateřského centra měly a mají velkou návštěvnost.
Příměstský tábor navštívilo 1 153 dětí, oblíbené u maminek s dětmi jsou také kurzy plavání.
Centrum navázalo spolupráci i s prezidentem
MFF Jiřím Bartoškou. To všechno nese rukopis letošní držitelky ceny Křesadlo.

PŘE D S TAVUJEME

Jiří Seydler, nový umělecký šéf divadla
B

yl vybrán za hlavního tvůrce projektu
místní divadelní tvorby, na který město
vyčlenilo milion korun. Devětačtyřicetiletý absolvent DAMU Jiří Seydler režíruje od
roku 1991. Za dvacet divadelních sezon má na
kontě 65 inscenací v patnácti divadlech České
i Slovenské republiky, nejvíce ve Východočeském divadle Pardubice. Od roku 1994 natáčí
pro pražskou společnost Audiostory čtenářské tituly s hlasy významných herců. V letech
1996 až 2007 pracoval jako režisér v televizi
Nova, od roku 2008 natáčí pro Českou televizi seriál Divadlo žije! V Karlovarském městském divadle se představí Divadelní komedií

ﬁnského dramatika Benghta
Ahlforse. „Hra pojednává o divadle, jeho městě, městských
radních a vztazích v divadle
i mimo něj. Myslím, že se do
Karlových Varů a tohoto divadla skvěle hodí. Smyslem projektu není vytvořit stálý divadelní soubor, ale tvůrčí dílnu,
která bude přinášet městu jeho
typickou estetiku, dialekt a názor,“ uvedl nový umělecký šéf divadla.
Zajímavou spojitost mezi pardubickým a karlovarským divadlem vidí v tom, že na stavbě

obou budov se podíleli vídeňští architekti Fellner a Helmer.
Divadelní soubor byl v Karlových Varech zrušen v roce
2004. V letošní první hře,
kterou se zdejší divadlo vrací
k nastudování nových inscenací, je osm rolí, do kterých
obsadili Hanu Frankovou,
Petra Křiváčka, Igora Bareše,
Radka Bára, Lenku Ouhrabkovou, Danu Píchovou, Karla Besedu a Lucii Domesovou. Zkoušet budou herci během
prázdnin, aby 30. září stihli premiéru.
5

Zprávy z magistrátu

Veřejná diskuse určila top 10 největších problémů

V

yhlášením desatera nejpalčivějších problémů skončila minulý měsíc v našem
městě série diskusních fór. Občané určili
v jednotlivých městských částech pořadí
největších problémů a svými hlasy označili
prioritu jejich řešení. Bylo tím splněno zadání Programu zapojení okrajových částí do
řízení našeho města. Karlovy Vary jako člen
Národní sítě zdravých měst se staly úspěšným žadatelem o grant na spoluﬁnancování
projektů pro rozvoj Místní agendy 21 z revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí ČR, a byla jim tak udělena dotace
na ﬁnancování projektu Program zapojení
okrajových částí do řízení města Karlovy Vary
ve výši 999 966 Kč. Výstupy Fóra Zdravého
města v podobě „10P“ a dalších navržených
problémů budou zapracovány do komunitního Plánu zdraví a kvality života a po ověření
výsledků závěrečnou anketou předloženy
k projednání Radě města a Zastupitelstvu
města jako podklad pro plánování rozvoje
města Karlovy Vary. Plán Zdraví a kvality
života bude pravidelně každoročně na Fóru

Desatero problémů města Karlovy Vary

Zdravého města vyhodnocován, obyvatelé města budou mít možnost posoudit, jaké
problematické oblasti se podařilo společně
vyřešit, a určit si, které problémy je potřeba
vyřešit v blízké budoucnosti.

pořadí

problémová oblast

počet
preferenčních
hlasů

1.

MHD – zkvalitnění autobusové dostupnosti
(jízdní řády, přístřešky)

19

2.

Výstavba Domova pro seniory (domova
s pečovatelskou službou, ubytovny)

12

3.–4.

Využití Alžbětiných lázní – dostupnost
služeb pro obyvatele, seniory

9

3.–4.

Nepořádek ve městě a bezdomovci
(u tržnice)

9

5.

Snížení počtu heren ve městě

8

6.

Zimní údržba komunikací

6

7.–8.

Provoz VAKU uprostřed sídliště na Růžovém
vrchu (prašnost, hluk, nepořádek)

5

7.–8.

Rekonstrukce a údržba chodníků
(+ kontrola)

5

9.–10.

Bioodpad – řešení

5

9.–10.

Cyklostezky, cyklopruhy a cyklodoprava ve
městě a její rozvoj

5

Evropa se otevřela podnikatelům

V

souladu se zákonem o volném pohybu
služeb působí na obecním živnostenském úřadě od začátku roku 2010 jednotné
kontaktní místo. V souvislosti s jeho činností
jsme položili několik otázek vedoucí obecního živnostenského úřadu Bc. Jaroslavě Jirkovské:

KRL: Co poskytuje podnikatelům jednotné
kontaktní místo (JKM)?
Pracovníci JKM poskytují komplexní poradenství pro podnikatele, kteří se rozhodli rozšířit svoje podnikatelské aktivity do některého
ze států Evropské unie, států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska (dále jen státy EU).
KRL: Kteří podnikatelé mohou ve státech EU
podnikat ?
Podnikatelé, kteří již podnikají v ČR, mohou
přeshraničně poskytovat služby ve všech státech EU na základě oprávnění k podnikání
vydaného v ČR.
KRL: Jaké jsou základní předpoklady pro přeshraniční poskytování služeb ve státech EU?
Těžiště podnikatelské činnosti musí zůstat
vždy v České republice, podnikatel ve státě
EU je oprávněn poskytovat přeshraničně
služby na základě českého oprávnění k podnikání pouze dočasně, příležitostně, nepravidelně.
KRL: Můžete uvést konkrétní příklad ?
6

Například český podnikatel, který má vydané
živnostenské oprávnění na zednictví, získá
zakázku na opravu domu v Německu nebo
podnikatel provozující truhlářství uzavře
smlouvu o dílo na provedení konkrétních
truhlářských prací v Rakousku.
KRL: Jaké rady podnikatelům JKM poskytne?
Pracovníci JKM objasní podmínky nezbytné
pro přeshraniční poskytování služeb, dále
zjistí, zda poskytovaná služba je v dané zemi
činnost regulovaná, či neregulovaná, poradí,
kde a jak si nechat ověřit kvaliﬁkaci, jaké jsou
poplatky, kde se ověření kvaliﬁkace v zahraničí předkládá. Informují o daňových povinnostech, o podmínkách sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění, o povinnostech vůči
cizinecké policii, poskytnou adresy příslušných úřadů v oblasti realizace zakázky a kontakty na JKM konkrétního státu EU.
KRL: Jak JKM získá informace ze států EU?
Pracovníci JKM se obrátí s dotazem na příslušnou státní instituci konkrétního státu
EU. Komunikace probíhá v angličtině nebo
němčině.
KRL: Může podnikatel vyslat do států EU i své
zaměstnance?
Ano, podnikatel může ve státech EU zajišťovat služby přeshraničně i prostřednictvím
svých zaměstnanců. JKM podá informace, za
jakých podmínek lze vysílat zaměstnance do
konkrétního státu EU.

KRL: Poradí JKM i podnikateli, který chce
v některém státě EU podnikat trvale?
Ano, i podnikateli, který hodlá např. v Německu podnikat trvale, podáme informace o tom,
jak postupovat při vyřizování živnostenského
oprávnění, u jakého úřadu se podává žádost,
jaké doklady se předkládají, jaké správní poplatky se platí, jaké jsou oznamovací povinnosti apod.
KRL: Poskytovalo JKM informace i podnikatelům ze států EU pro podnikání v ČR?
Ano, v tom případě byla komunikace ze strany pracovníků JKM vedena v anglickém nebo
německém jazyce.
KRL: Je informace poskytnutá JKM podnikateli zpoplatněna?
Ne, odpovědi na veškeré dotazy k podnikání
ve státech EU jsou zcela bezplatné.
KRL: Jaký je kontakt na JKM?
Pracovníci JKM se každému dotazu věnují
individuálně, odpovědi zasílají podnikateli
e-mailem, požadované informace obsahují
i kontakty na konkrétní instituce ve státech
EU a užitečné internetové odkazy.
Magistrát města Karlovy Vary,
odbor obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
III. patro, kancelář č. 324, 316
telefon: 353 118 699, 353 118 710
e-mail: jkm@mmkv.cz

Zprávy z magistrátu

Karlovy Vary na cestě do UNESCO
M

ěsto Karlovy Vary dalo v poslední
době jasně najevo svůj zájem dostat se
v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku na prestižní seznam světového dědictví
UNESCO. A to jak svojí účastí na konferenci
k evropským lázním 19. století v Baden-Badenu a na jednání evropských lázeňských měst
usilujících o vstup do UNESCO v Paříži, tak
podpisem Společného prohlášení Karlovarského kraje, statutárního města Karlovy Vary,
města Mariánské Lázně a města Františkovy
Lázně. Tím ovšem cesta zdaleka nekončí. Západočeský lázeňský trojúhelník je sice zapsán
na českém indikativním seznamu a Česká republika za něj podala přihlášku na pařížské
ústředí UNESCO, jednotlivá města ale ještě
k nominaci musí splnit řadu úkolů. Ideálním
stavem před podáním nominace je zajištění
nejvyššího stupně památkové ochrany daného území. Karlovy Vary tedy ještě potřebují

povýšit památkovou zónu na památkovou
rezervaci. Památkovou rezervaci vyhlašuje
vláda České republiky a město pro splnění podmínek pro její vyhlášení musí nechat
zpracovat regulační podmínky pro dostavbu
historického jádra a plán ochrany, který vyhodnotí každý objekt na parcele, tedy kromě
domů také hospodářské objekty, ale i veřejné
stavby bez popisného čísla (kostely, kolonády). Regulační podmínky budou pro novo-

stavby, plán ochrany vyhodnotí pak kvalitu
objektů stávajících, což usnadní majitelům
jejich styk s památkáři. Pro jednání o rozsahu
rezervace je navrženo území menší než památková zóna, stávající památková zóna by
se ale měla rozšířit kvůli ochraně dálkových
pohledů, na zvážení je i území s hodnotnými
vilami z 1. republiky v Drahovicích a Tuhnicích. Je třeba zdůraznit, že legislativní rámec
památkově cenného území se i přes „povýšení“ nijak nezmění. Dodržování pravidel musí
být ale důslednější a v případě UNESCO
bude území i pod přísným dohledem mezinárodního společenství. Městu Karlovy Vary to
však může na oplátku přinést jen klady, více
pestřejšího turistického ruchu, větší rozmanitost nabídky obchodů a služeb a snad i tolik
postrádaný běžný život v centru, o který jsme
se skoro dobrovolně v nedávné době sami připravili.
(Jiří Klsák, náměstek primátora)

Výbor strategického rozvoje byl ustaven

Poděkování

Z

Karlovarská krajská nemocnice, a.s., děkuje všem dárcům, kteří reagovali na výzvu
sociální pracovnice karlovarské nemocnice z 1. února 2011 a věnovali oblečení pro
sociálně slabé spoluobčany a bezdomovce.
Výzva měla širokou odezvu a sbírka byla
velmi úspěšná. Organizátoři získali mnoho
ošacení, které po ukončení sbírky odvezli
na Český červený kříž v Karlových Varech.

astupitelstvo města zřídilo na svém jednání 15. března výbor strategického rozvoje
a územního plánování. Do jeho kompetence
patří činnosti související se strategickým rozvojem a územním plánováním a výbor bude
také plnit další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Ustanovení výboru bylo nezbytné
vzhledem k tomu, že v tomto volebním období
do roku 2014 bude probíhat příprava nového
územního plánu města. Bude proto nutné aktualizovat strategické rozvojové plány města.
Výbor bude 16členný a zastupitelstvo při volbě
členů preferovalo odbornost. Jeho členy byli
zvolení: Ing. arch. Helena Ruseva, Ing. Otmar

Homolka, Ing. Vladimír Tůma, Markéta Wernerová, Ing. arch. Jiří Janisch, Ing. Radek Novotný, Ing. arch. Jaromír Musil, Josef Murčo,
Ing. arch. Richard Mundil, Ing. arch. Jaroslav
Jelínek, Ing. arch. Michal Karas, RNDr. Jaroslav Růžička, Ing. Ota Řezanka, Ing. arch.
Ivan Štros, Ing. Petr Vorel. Jedno místo nebylo prozatím obsazeno. Výbor se bude podílet
na tvorbě územního plánu, koncepce rozvoje
města a přípravě investičních záměrů. Členové
výboru se budou vyjadřovat ke všem chystaným změnám územního plánu města, k zadávání projektů, ke koncepci dopravy a výstavby.
(Jaroslav Růžička, předseda výboru)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary
360 09 Karlovy Vary Kollárova 551/17

Blokové čištění a noční mytí komunikací
4. 4. pondělí
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
Parkoviště: Goethova stezka u Galerie, Jugoslávská, Karla
IV., Poštovní dvůr, Pražská, Slovenská, U Imperialu, Vítězná
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
Chebský most, náměstí Republiky
5. 4. úterý
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova,
Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská
6. 4. středa
Komunikace: U Imperialu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
7. 4. čtvrtek
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská –
Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická
u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové pod novým
domem, St. Kysibelská pod rozvodnou, St. Kysibelská
za domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou a tři
stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž
zastávky MHD Blahoslavova

8.4. pátek
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května
(část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Parkoviště: Rosnice – restaurace U Kaštanu, Čankov –
otočka autobusů MHD

14.4.čtvrtek
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská,
Kollárova
15. 4. pátek
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého
nám., Vrchlického, Italská, Americká
11. 4. pondělí
18. 4. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Komunikace: Západní, Plzeňská, Strmá, Pod Lesem,
Velikého, Sadová
U Podjezdu, Studentská
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, Česká
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1a 2, Krymská
– parkovací plocha za paneláky
za okr. správou soc. zabezpečení včetně příjezdové
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení,
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové
Chebský most, náměstí Republiky
komunikace, Západní – u finančního úřadu
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
12. 4. úterý
Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla,
19. 4. úterý
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova,
Sládkova, Šumavská, Moskevská, Brigádníků, Jižní,
Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého,
13. 4. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská Bečovská
(od pivovaru k okr. křižovatce u prodejny motocyklů)
20. 4. středa
Parkoviště: Karlovarská – plocha před DPS, Okružní
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny,
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD,
Blahoslavova,Východní (část), Stará Kysibelská, Úvalská
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – plocha mezi domy Parkoviště: Růžový Vrch – Krušnohorská před č. 18–24
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

21. 4. čtvrtek
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek od
Drahomířina nábřeží k Prašné), Chodská, Mozartova,
Pod Tvrzí
22. 4. pátek
Komunikace: Čertův ostrov, nábř. Jana Palacha, Koptova,
Karla Čapka, Foersterova, Jateční
26. 4. úterý
Komunikace: F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova,
Kamenického
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární,
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Konečná,
Krušnohorská u domu č.2, Čankovská (velké parkoviště
u křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před
Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato
u Horního nádraží
27. 4. středa
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině,
Kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
28. 4. čtvrtek
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská,
Jáchymovská, Železná
29. 4. pátek
Komunikace: Nákladní, plató u Horní nádraží,
Ostrovský most, Jáchymovská
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Opravy výtluků skončí do konce dubna
V

průběhu zimy a zejména při lednových
výkyvech počasí se obnažil katastrofální
stav komunikací v Karlových Varech. Projevila se jejich zanedbanost z minulé doby a podhodnocení rozpočtových prostředků. V lednu
vyhlásil Jiří Kotek, náměstek primátora, zvýšenou pozornost a zájem o tuto problematiku.
V rámci velmi omezeného rozpočtu se podařilo
vyčlenit v kapitole silničních oprav 20 mil. Kč,
z toho větší část právě na opravu komunikací.
Ještě v zimním období jsme vyzkoušeli novou
technologii oprav komunikací. Nyní přistupujeme k jarní fázi masivní opravy výtluků po
zimním období. Aby opravy výtluků mohly
proběhnout efektivně, tedy v kratším čase na
celém území města, bylo jeho území rozděleno
na tři části (první: Karlovy Vary, Drahovice,
Olšová Vrata; druhá: Dvory, Doubí, Tašovice,
Tuhnice; třetí: Rybáře, Stará Role, Bohatice,
Sedlec, Počerny, Čankov, Cihelny).
Město Karlovy Vary vypsalo ještě v únoru výběrové řízení na zhotovitele provedení opravy
výtluků na místních komunikacích ve městě.
Oslovilo pět dodavatelských ﬁrem a podlimitní
výběrové řízení (které není třeba podle zákona
o veřejných zakázkách ani soutěžit) zveřejnilo
také na webových stránkách města. Ve lhůtách
pro podání soutěžních nabídek obdržel technický odbor nabídky od 9 uchazečů. Hodnoticí
komise doporučila radě města vybrat 2 uchazeče s nejnižšími nabídkovými cenami, které
provedou opravy v cenové relaci 312 Kč za m2,

což je cena téměř o 40 % nižší oproti dosavadním průměrným cenám. Společnost, která
splnila soutěžní kritéria a podmínky realizace
a zároveň podala nejnižší cenovou nabídku
byla Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,
Rada města rozhodla, že opravy bude provádět

tato společnost. Během tohoto měsíce budou
odpovědnými zástupci technického odboru
postupně předávány poškozené úseky a konkrétní místa na komunikacích, tak aby zhotovitel mohl okamžitě začít s opravami. Veškeré
výtluky by tak měly být vyspraveny nejpozději
do konce měsíce dubna 2011. Technický odbor
předpokládá, že cena provedených oprav bude
v tomto období ve výši cca 2 mil. Kč.
Již v průběhu měsíce dubna začneme koordinovat celoplošné opravy nadměrně zatížených
a značně poškozených místních komunikací
– Moskevská ul., Dr. Janatky, nábřeží Osvobození, Nová louka, Buchenwaldská ul., Kruš-

nohorská ul., Nová ul., Borová ul., Dlouhá ul.
Také na tyto ucelenější opravy budou samozřejmě vypsána výběrová řízení, podle kterých
bude vybrán zhotovitel na základě splnění zadávacích podmínek a nejnižší nabídnuté ceny.
S ohledem na omezenou výši ﬁnančních prostředků bude konečný objem prací upřesněn
podle vysoutěžených nabídkových cen. Město
by mělo do těchto nových silničních povrchů
investovat dalších cca 9 mil. Kč.
Dalším okruhem plánu oprav komunikací jsou
investiční akce, do kterých se podařilo v napjatých rozpočtových podmínkách vměstnat Mattoniho nábřeží, které naváže na rekonstrukci
ulice Vítězné, dále pak ulici Slovanskou, Kvapilovu, dokončení Staré louky a Tržiště a také
chodníky v Sedlci, v Chodovské a Závodní ulici. Na tyto investice je v rozpočtu připraveno
77,660 mil. Kč, ale stejně jako v předchozím
případě bude o případné rekonstrukci dalších
menších lokalit rozhodovat objem ušetřených
prostředků z veřejných soutěží.
K tomuto tématu si dovolujeme připojit doprovodnou žádost pro širokou veřejnost, kterou
prosíme o pochopení a toleranci případných
dopravních omezení. Budeme se společně se
zhotoviteli velmi snažit provést plánované
opravy co nejrychleji a bez vážných dopravních
komplikací.
Eva Pavlasová, vedoucí odboru technického
Daniel Riedl, vedoucí odboru investic
Jiří Kotek, 1. náměstek primátora

Nejčastější dotazy na primátorských dnech

V

Jarní migrace
žabáků začala
Každoroční tažení žab z lázeňských lesů do
jezírka Malé Versailles způsobilo, že od 15.
března do 30. dubna je v době od 20.00 do
6.00 hodin uzavřena ulice Křižíkova. V době
uzavírky bude umožněn vjezd pouze vozidlům
IZS. K omezení provozu MHD nedojde. Magistrát města žádá řidiče o co největší ohleduplnost. Na ochraně žab při jejich jarním
tahu spolupracují Magistrát města Karlovy
Vary, Správa CHKO Slavkovský les, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – střediska
Karlovy Vary a dobrovolní ochránci přírody.
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rámci primátorských dnů, kdy občané
každé poslední pondělí v měsíci od 15 do
17 hodin hovoří s primátorem, byla zavedena
také bezplatná právní poradna. Lidé, pro něž
je z ﬁnančních důvodů problematické získat
právní pomoc, se na právníky města obracejí
zpravidla v situaci, kdy byli zaskočeni podvodným jednáním nebo řeší problémy vyplývající
z jimi uzavřených smluv. K častým dotazům
patří vyřešení situace, kdy „omylem“ podepsali smlouvu, o které se mylně domnívali, že je
smlouvou darovací. Přitom smlouva byla kupní
a navíc spojená se smlouvou o úvěru. Nezřídka
se tak stává, že především starší spoluobčané
jsou lstivě oklamáni a podvodníky ujištěni, že
právě vyhráli a že podepisují pouze darovací
smlouvu. Podvedení lidé jsou při podpisu ujištěni, že zboží jim bude doručeno co nejdříve
nebo ho obdrží při podpisu „výherní listiny“.
Později zjistí, že podepsali kupní smlouvu, velmi často spojenou se smlouvou o úvěru, kde
jsou označeny jednotlivé splátky, k nimž se
„výherce“ zavazuje po dobu např. dvou let. Za
ono „výherní zboží“ se tak důchodce nevědomky zavázal zaplatit nejen plnou kupní cenu, ale
dokonce si na toto zboží podepsal úvěr, a tak
kupní cena za zboží „vyhrané“ mnohonásobně převýší skutečnou kupní cenu zboží. Před

tímto stále častějším jevem důrazně varujeme
všechny občany, neboť pokud jsou již smlouvy
podepsány, je náprava velmi složitá. A pokud
nezareagují urychleně, pak téměř žádná. Tato
situace se nazývá spotřebitelskou smlouvou
uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání
dodavatele. Je nutno postupovat tak, že bylali smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé
k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů
od jejího uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění
dodávky zboží či služeb dodavatelem, může
od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů
a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. Dodavatel
musí spotřebitele písemně upozornit na právo
odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření
smlouvy. Písemné upozornění musí obsahovat
i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby. Při porušení povinnosti stanovené v předchozí větě
má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do
1 roku od jejího uzavření. Pokud jsou tyto lhůty promeškány, nezbývá, než plnit, k čemu se
důvěřivý občan zavázal, či podstoupit náročné
soudní martyrium žaloby o neplatnost smluv
pro rozpor s dobrými mravy či z důvodu uvedení v omyl. (JUDr. Dana Sárová, právník města)

Zahájení lázeňské sezony

Zahájení lázeňské sezony se blíží

Svěcení léčivých pramenů je už tradičně
součástí zahájení lázeňské sezony

Na své každoroční vystoupení netrpělivě čekají
také mažoretky

Pálení čarodějnic na Sokolském vrchu se odehraje šest dní před zahájením lázeňské sezony

Největší akcí roku v našem městě bude i letos zahájení lázeňské sezony. Uskuteční se 6. až 8. května. Chybět samozřejmě nebude tradiční průvod Karla IV., svěcení pramenů a oblíbený Food Festival. Na návštěvníky však čeká i řada novinek.

Hlavním dnem zahájení lázeňské sezony
bude sobota 7. května. Od ranních hodin bude
u Mlýnské kolonády probíhat slavnostní zahájení celého programu, kterého se zúčastní
zástupci města a kraje a také řada pozvaných
hostů, mezi nimiž budou zástupci partnerských měst, spolupracujících měst v České
republice i zahraničí, dále velvyslanci a další
významní hosté z politiky, církve a podobně.
Po uvítacím ceremoniálu bude program pokračovat svěcením pramenů, kterého se letos
ujme mons. Jan Baxant, biskup litoměřický,
dále slavnostní mší v kostele sv. Maří Magdalény a vyvrcholením zahájení bude odpolední
průvod Karla IV. s koňmi a dobovými kostýmy.
Během celého dne bude opět probíhat bohatý
kulturní program. Dvoudenní maraton oslav
zakončí Večer města v Grandhotelu Pupp, jehož součástí bude také ohňostroj.

První akcí ještě před zahájením lázeňské sezony bude 30. dubna na nově zrevitalizovaném
Sokolském vrchu pálení čarodějnic. Zvány
jsou čarodějnice i čarodějníci všeho věku i
vzrůstu. Jako každý rok se organizátoři těší na
řadu zajímavých a originálních čarodějnických
kostýmů. Pro děti i dospělé je připraven zajímavý doprovodný program. „Děti se mohou
těšit na pohádku O červíku Ervínovi v podání
Karlovarského hudebního divadla a dospělí
si mohou zatančit na kapely Roháči z Lokte
nebo Spektrum,“ prozrazuje Věra Bartůňková alias čarodějnice Žofka z Lázeňských lesů,
které akci pořádají. Právě Žofka na letošní rok
vyhlásila speciální soutěž. „Přineste s sebou
všechny diplomy mnou podepsané. Ten, kdo
jich bude mít nejvíce, získá odměnu!“ vzkazuje všem Žofka. Vstup na celou akci je zdarma.
S sebou dobrou náladu a buřty!
Vlastní zahájení lázeňské sezony začne v pátek 6. května, kdy je pro veřejnost připravena
Sobota 30. 4.

řada různých kulturních doprovodných akcí.
Letos jich bude více než loni. „Chceme letošní
zahájení sezony přiblížit více lidem, našim občanům a Karlovarákům. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme několik kulturních stanovišť,
kde budou probíhat různá vystoupení. Taková
místa jsou například na prostranství před národním domem, u sochy T. G. Masaryka na
stejnojmenné třídě, dále u budovy Hlavní pošty
nebo u Morového sloupu. Program je opravdu
bohatý a věřím, že si na své přijde každý,“ popisuje primátor města Petr Kulhánek. Další
novinkou bude Discopárty v Lidovém domě ve
Staré Roli, zde bude vstup zdarma a vstupenky
budou do vyčerpání zásob k dispozici přímo na
místě. Karlovarské městské divadlo bude tento
večer opět hostitelem slavnostního předávání
Ceny města a udělení čestného občanství města
Karlovy Vary, předány budou také ceny Sdružení léčebných lázní. Celý večer ozdobí koncert
Karlovarského symfonického orchestru se světoznámým hornistou Radkem Baborákem.

Neděle 8. května a následující tři dny budou
věnovány především dětem. Mohou se těšit
na pohádky, hry, soutěže a samozřejmě sladké
odměny. Další informace o zahájení sezony
přineseme v KRL č. 5.
(Michaela Kousalová)

Sobota 7. 5.

17,00–18,00 vystoupení poprockové karlovarské
kapely Holden
10,00 Mlýnská kolonáda – slavnostní svěcení pramenů, projev primátora, církve a dalších hostů, pás- 14,00–15,00 Prostranství u sochy TGM – kytarista
mo ZUŠ AD pod vedením paní Rothové společně s
Láďa Toužimský
20,11 Zapálení vatry a upálení čarodějnice
primátorem města. Trasa svěcení pramenů: Mlýnská
(čas zapálení určuje letopočet 2011)
15,00–17,00 Dvořákovy sady – Minidechovka
kolonáda, Tržní kolonáda, Vřídelní kolonáda, Vřídlo
Jaroslava Dlouhého
23,00 Konec oﬁciálního programu
11,00–12,00 Slavnostní mše v chrámu
14,00–16,00 Morový sloup – country z českého
sv. Maří Magdalény
západu – skupina BANKROT
Pátek 6. 5. Zahájení lázeňské sezony
11,00–12,00 Mlýnská kolonáda – taneční vystou14,00–16,00 Prostranství vedle Národního domu –
10,00–18,00 Třída TGM – Staročeský řemeslný trh pení mažoretek s kapelou
harmonikář Jiří Dvořák
11,30–15,30 Korzo před LH Thermal – Food
15,00–18,00 Hlavní pošta – koncert kapely
15,00–16,00 Průvod Karla IV. – trasa: Goethova
Festival Karlovy Vary – ﬁnále Czech Food Cup
Petr a Pavel
stezka, Lázně I, Stará louka, Lázeňská, Tržní kolo(festival jídla a pití)
náda, Mlýnská kolonáda, Sadová ulice, Zahradní
19,30–21,00 Karlovarské městské divadlo – moderuulice, budova Hlavní pošty, Smetanovy sady
je Marek Eben, koncert Karlovarského symfonického 14,00–18,00 Program před Mlýnskou kolonádou
orchestru se světoznámým hornistou Radkem
14,00–14,30 pěvecká třída Štěpánky Steinové
15,00–17,00 Prostranství před Hlavní poštou –
Baborákem, předání Ceny města, udělení čestného
+ karlovarská taneční skupina Respect US
Dědek Zábranský
občanství a předávání cen Sdružení léčebných lázní
14,30–15,30 Swing Dows + Tofu Band
11,00–13,00 Prostranství před Elefantem –
19,30–22,00 Husovka – Zuzana Michnová a Oskar
folklorní soubor Dyleň
Petr & Kalandra Memory Band. Vstup zdarma.
15,30–16,30 vystoupení Domu dětí Karlovy Vary
18,00–19,00 Malé Versailles – Máchův Máj
20,00–02,00 Lidový dům – Discopárty – Marek
16,30–17,00 pěvecká třída Štěpánky Steinové
Ztracený, Ready Kirken, Tajfun, The Chobots
+ taneční skupina Respect US
16,30–17,30 Městské divadlo – Víla Ohře –
17,00 Doprovodný program pálení čarodějnic, pohádka, Roháči z Lokte a Spektrum, opékání buřtů

autorské hudební pásmo karlovarského skladatele
Karla Šimandla
20,00–01,00 Grandhotel Pupp Večer města +
James Bond Gala Evening + ohňostroj
Neděle 8. 5.
15,00–16,00 Mlýnská kolonáda – koncert KSO
14,00 – 17,00 Prostranství před hotelem Thermal
– Dětské odpoledne; pohádka, soutěže, malování
na chodník, malování na obličej, kouzelník, klauni,
modelace balonků
Naučná odpoledne pro děti
prostranství před budovou Lázní V
Pondělí 9. 5. Odpoledne s městskou policií
Úterý 10. 5.

Odpoledne s hasiči

Středa 11. 5. Odpoledne s dopravní policií

inzerce
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VELIKONOČNÍ TRHY
Potrvají letos deset dní, od 16. do 25. dubna.
Velikonoční trhy budou probíhat na Třídě TGM
u Hlavní pošty a návštěvníci si budou moci zakoupit pomlázky, kraslice, květiny a další zboží
s námětem Velikonoc. Na Velikonoční trhy naváže stánková prezentace Českých pivovarů.

KARLOVARSKÉ MUZEUM
21. 4. 13.00–17.00 – Zelený čtvrtek v muzeu
Doprovodná akce výstavy Lidová kultura západních Čech. K vidění budou ukázky tradičních velikonočních zvyků, jako je pletení pomlázky, zdobení kraslic, paličkování a výroba
proutěných košíčků na vajíčka.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
STŘEDISKO DDM RYBÁŘE

29. 4. 2011 – Pálení čarodějnic
V areálu DDM Čankovská je od 16.30 hodin
program plný odměn, her a soutěží – elixíry od dědka, magické talismany, huba čerta
Barabáše, hádání u Kanimůry, salon ČÁR –
DIOR, superkérky, autofoto, čarodějné malování, neposední hopíci, pétanque, veselé
kolíky, aero koště salon. Celé odpoledne završíme spálením čarodějnice a opékáním buřtů,
které si s sebou doneste. Jako každý rok očekáváme vaši fantazii, v jaké krásné masce čarodějnice dorazíte.
Podrobnější informace na tel. č.: 353 540 093
nebo na www.ddmkv.cz.

STŘEDISKO DDM STARÁ ROLE

Čankovská 35/9
4.–7. 4. – Velikonoční výstava
Každý den od 15.00–18.00 hodin v budově
DDM Čankovská ve II. patře. Můžete zde vidět
výrobky členů zájmových kroužků keramiky
a paličkování s velikonoční tematikou. Při návštěvě se můžete inspirovat ukázkami jarních
a velikonočních dekorací.

ROLAVSKÁ 295/5
21. 4. od 15.00 hodin
Velikonoční tvoření z živých květin.
Přijďte si vyrobit originální velikonoční dekoraci. Tvoření bude pod odborným dohledem Ivety Matalové, veškerý materiál bude
zajištěn a budete si jej moci na místě zakoupit. Účast je nutné ohlásit předem na tel. č.:
739 322 331.

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
u DODÁVKA MATERIÁLU u MONTÁŽ OKEN
u PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
u MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ u MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.
Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-310004/2

SC-301872/3
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Velikonoční svátky
jsou v naší společenské tradici doprovázeny
celou řadou symbolů. Některé z nich jsou velmi
starého data. Vzpomeňme například oblíbeného čokoládového zajíčka. Panuje všeobecné přesvědčení, že původ tohoto symbolu je
třeba hledat velice dávno v předkřesťanských
rituálech oslavujících příchod jara. Starogermánská bohyně Eostre (nebo také Ostara)
bývá znázorňována jako krásná dívka s květy
narcisů ve vlasech a u jejích nohou sedí zajíček
s košem plným vajec. Eostre byla bohyní právě
se probouzejícího jara (nebo i bohyní ranních
červánků), a proto také bohyní plodnosti.
Člověk odedávna hledal odpovědi na otázky
související s jeho životem i životem přírody.
Křesťanská tradice později mnohé z pohanských symbolů přeznačila. Například na byzantských ikonách můžeme pozorovat motiv
zajíčka jako symbol Krista.
Křesťanské Velikonoce vyrostly z židovských
svátků Pesach (v hebrejštině: přejití, uchránění, ušetření). Židovský lid si o svátcích Velké
noci připomínal a dodnes připomíná ono podivuhodné vysvobození z egyptského otroctví.
Velikonoce dostávají v tomto pojetí existencionální výraz, který odkazuje lidské životy i životy národů ke svobodě.
Svoboda je velké téma. Svoboda není anarchií
a již vůbec ne svévolí. Je prostorem pro šlechtění lidských životů. Je darem, ale také břemenem zodpovědnosti. Svoboda může přinášet
radost pouze za předpokladu opravdové a hřejivé úcty k druhým lidem a všemu živému.
Křesťanské Velikonoce stojí jako církevní svátek v naší sekulární společnosti ve stínu Vánoc.
Někdy se tomu ani nelze divit. Vždyť Velikonoce nám svým pohledem na ukřižovaného Ježíše
připomínají, že v životě přicházejí těžké, složité, nespravedlivé a bolestné chvíle. Ježíšova
smrt je také upomínkou na naši vlastní smrt.
Velikonoce slavené v duchu křesťanské tradice
však nejsou oslavou zmaru, rozkladu a smrti.
Vlastní poselství Velikonoc zní: „Ježíš žije!“
Před člověkem se tak otevírá prostor víry, že
hrob není konečnou hranicí života. Velikonoce
nabízejí člověku naději, že lidský život, stejně
jako lidské dějiny, má svůj hluboký smysl. Proto
má také význam hledat a zasazovat se o hodnoty, které si zaslouží, aby nebyly pochovány
do temného hrobu. Právě dnes je třeba mít odvahu některé z nich znovu objevit a vzkřísit.
Ano, je pravdou, že člověk nemusí být právě
křesťanem jen proto, aby ve svém svobodném
rozhodnutí neztrácel ze zřetele důstojný život
druhých lidí, spravedlivější společenské uspořádání a aby lidsky zralým způsobem přijal
skutečnost smrti. Ale snad i pro člověka, který
nevyznává víru v Krista, se Velikonoce mohou
stát výrazem naděje, že ve svém poctivém úsilí
není osamocen.
V tomto duchu přejeme všem karlovarským
občanům klidné a milostiplné velikonoční
svátky.
Za karlovarskou ekumenu
Vladimír Müller, farář

Výstava koček/Inzerce

Ušlechtilým kočkám zamluvili Lidový dům
Dobrá zpráva pro obdivovatele koček:
mezinárodní výstava koček se koná
letos v našem městě. Místem, kam
chovatelé i diváci zamíří, bude Lidový
dům ve Staré Roli.

A

ž dosud museli Karlovaráci cestovat na
výstavy do Teplé nebo Ostrova. Letos zvou
členové pořádajícího Klubu koček Karlovy Vary
návštěvníky 16. a 17. dubna do nově zrekonstruovaného interiéru Lidového domu ve Staré Roli
na 22. a 23. mezinárodní výstavu ušlechtilých
koček. Záštitu nad akcí převzal primátor města, který tuto mezinárodní akci bude zahajovat
a předá vítězi Pohár primátora. Druhý pohár
pro vítěze přislíbil předat hejtman kraje. Výstava je přístupná návštěvníkům po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin. Očekává se, že – tak
jako na všech výstavách karlovarského Klubu
koček – bude kapacita sálu naplněna dlouho
před uzávěrkou katalogu. Během obou dnů se
mezinárodním hodnotitelům představí více
než 200 zástupců prakticky všech uznaných
plemen ušlechtilých koček, ale i koček domácích. Návštěvníci si mohou v klidu prohlédnout
kdysi hojně zastoupené kočky perské i exotické.
Velkou konkurenci lze očekávat ve skupině polodlouhosrstých, ve které se budou prezentovat
kočky norské lesní, sibiřské, ragdolové, birmy,

turecké angory a především kočky mainské mývalí ve všech devíti barevných skupinách. Mainské mývalí jsou také největší plemeno koček na
světě. Zpestřením je i účast nově uznaného plemene, a to zástupců něvských maškarád v obou
barevných provedeních. Ve skupině krátkosrstých se čeká silné zastoupení nejoblíbenějšího
plemene v ČR, britských koček. Přihlášení
jsou i zástupci koček habešských, „divokých“
bengálských, burmil a barmských, „nahatých“
sphynxů, „kudrnatých“ rexů a modrých ruských. Jako na všech podobných výstavách lze
očekávat, že zástupce skupiny siamských a orientálních, případně seychelských koček spočí-

táme na prstech rukou. Při posuzování koček
nebudou mít hlavní slovo jen profesionální
posuzovatelé. Hlasovat, a to po oba dny, mohou i diváci v soutěži o Nejkrásnější kočku výstavy, která získá Putovní pohár a cenu Klubu
koček Karlovy Vary. Hlasuje se uvedením čísla
klece na platné vstupence. Cena vstupného je
50 Kč, pro děti 20 Kč. Výsledky této pro vystavovatele velmi prestižní soutěže budou vyhlášeny v neděli 17. dubna od 15 hodin. Součástí
výstavy je i prodej kompletního sortimentu
krmiva a chovatelských potřeb za zvýhodněné výstavní ceny. Koupit zde můžete i koťátka
v označených klecích.
(Klub koček KV)

SC-310239/1
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Naše tipy

Do divadla na komedii i muzikál
P

rogram Karlovarského městského divadla je v dubnu plný zajímavých představení, díky kterým si na své přijde opravdu
každý. Poprvé se na karlovarském pódiu
představí Městské divadlo Kladno s hrou
Jaromír Jágr, Kladeňák. Jedná se o světovou premiéru nového autorského projektu
úspěšného českého dramatika Petra Kolečka
a režiséra Tomáše Svobody. Doslova „hrdinský epos“ je věnován významné kladenské
osobnosti, Jaromíru Jágrovi. Hra balancuje
na hraně tragikomedie, pohádky a grotesky.
V dubnu zábava v divadle opravdu chybět
nebude. Diváci se mohou těšit na řadu komedií jako Klec bláznů, Splašené nůžky nebo
Caveman, který publikum rozesměje až k slzám. Připraveny jsou také zábavné pořady
jako Talk show Zdeňka Trošky nebo Besídka
2011 Divadla Sklep. Chybět nebude ani řada
hudebních představení, kdy Ondřej Havelka
přiveze své Melody Makers a zavzpomínat si
budou moci posluchači s Beatles revivalem.
Do hlediště samozřejmě usednou také děti,
v dubnu jsou pro ně připraveny hned dvě pohádky. A co muzikáloví fandové? I ti si přijdou
na své. Soubor Divadla J. K. Tyla vystoupí na
pódiu s úspěšným muzikálem Edith, vrabčák
z předměstí.
Dana Neumannová, ředitelka KMD

Klub Paderewski chystá hudební lahůdku

S

ezona 2010–2011 je pro Klub Paderewski mimořádně významná. V těchto
dvou letech si totiž připomínáme dvě významná výročí. Ignacy Jan Paderewski, polský klavírista, hudební skladatel a politik,
jehož jméno náš klub nese, se před 150 lety
narodil a před 70 lety zemřel. Rozhodli jsme
se obě tato výročí připomenout široké veřejnosti a ve spolupráci s Polským institutem

v Praze jsme pozvali do Karlových Varů jednu z největších polských hudebních hvězd
– rockovou skupinu SBB. Na tuto hudební
lahůdku zveme srdečně všechny fanoušky
rocku i dobré hudby.
(Víťa Škorpil, dramaturg Klubu Paderewski)

KSO se zavazující tradicí, ale s modernější vizí

K

arlovarský symfonický orchestr s tradicí
jednoho z nejstarších a nejpřednějších
hudebních symfonických těles českých i středoevropských vstoupil do nového roku 2011
s posíleným sebevědomím, novými plány
a uměleckými předsevzetími. Vycházejí z tradice památného roku 1835, kdy karlovarští
radní rozhodli o potřebě vytvořit a podporovat malý lázeňský orchestr. Tehdy již úspěšný
skladatel a kapelník Josef Labitzký se svým
synem Augustem vybudovali těleso do ceny
rodinného stříbra a vedli ho neuvěřitelných
šedesát osm let. Po nich formovala orchestr
řada skvělých dirigentů. Nelze nezmínit Roberta Manzera, mladého Václava Neumanna
či Arama Chačaturjana, který se uvolil v rámci svého léčebného pobytu v září roku 1955
uvést dva koncerty ze svých skladeb. Postupné posilování orchestru trvalo až do začátku
60. let. Teprve pak přívlastek „symfonický“
12

zněl v karlovarských koncertních sálech věrohodně a přesvědčivě. Mnohá zahraniční

turné s dirigenty Radomilem Eliškou nebo
s Douglasem Bostockem, prvním zahraničním šéfdirigentem KSO, lze tak považovat za
reprezentativní, povyšující lázeňský věhlas
Karlových Varů ve světě.
Konstatujeme s radostí, že loňská krize trvala
pouhý jeden rok. Sjednocená kulturní veřejnost našeho města tradici plnohodnotného
symfonického orchestru v Karlových Varech
obhájila. Karlovarský symfonický orchestr
dnes stojí s podporou magistrátu a s Martinem Lebelem jako novým šéfdirigentem na
začátku nového příznivějšího období.
(Šimon Kaňka, ředitel KSO)

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

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

1. 4.
19:30
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers:
PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNESENÍ
Koncert, při kterém kapela hraje všechny kusy s láskou, takže
bude pouze na posluchačích, do které z kategorií jednotlivé
písně ve svém srdci uloží.

1. 4.
19.30
Carlo Goldoni – Treperendy – Divadelní studio D3.
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika
Carla Goldoniho.

6. 4.
19:30
Jean Poiret: KLEC BLÁZNŮ
Divadlo Radka Brzobohatého
Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle níž byl o dva roky
později natočen ﬁlm. Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek ad.
Režie: Robert Bellan.
7. 4.
19:30
Johann Strauss ml.:
NETOPÝR – Severočeské divadlo opery a baletu
Předlohou k operetě Netopýr se Straussovi stal francouzský
vaudeville La reveillon (tradiční štědrovečerní veselice). V roce
1874 zrodila třetí Straussova opereta. Opereta je uváděna
v českém překladu. Účinkuje orchestr a balet Severočeského
divadla Ústí nad Labem. Dirigent a sbormistr: Milan Kaňák.
Režie: Gustav Skála.
10. 4. 15:00
Martin Kudlička:
KŮZLÁTKA A VLK - Divadlo Špílberg
Muzikálová podoba ve verších známého příběhu o vlkovi
a kůzlatech. Napínavý děj je doplněn písničkami, které si děti
rády zazpívají spolu s herci. Režie: Ludvík Faruga
11. 4. 19:30
Big Band Karlovy Vary:
GLENN MILLER STORY – koncert
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského
regionu. Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze
zlaté éry swingu. Sólisté pod vedením trombonisty Zdeňka
Kráma, sólo zpěv Miroslava Lendělová.
12. 4. 19:30
Talk show: Zdeněk Troška a jeho host Bohumil Klepl
V zábavném pořadu se diváci výborně baví. Hostem pořadu je
populární herec Bohumil Klepl, který hrál v posledním Troškově
ﬁlmu Doktor od jezera hrochů dle knihy Miloslava Švandrlíka.
Moderátorem pořadu je Michal Herzán.
13. 4. 19:30
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY – Divadlo Kalich
Nic, co diváci byli dosud zvyklí zažívat v divadle, se nepodobá
tomu, co je čeká v této americké detektivní komedii. Její originální forma je založena na komunikaci herců s publikem. Hrají:
Dalibor Gondík, Ladislav Potměšil, Ivana Jirešová ad. Režie:
Petr Novotný.
15. 4. 19:30
Rob Becker: CAVEMAN – POINT s.r.o.
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje:
Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl.
16. 4. 19:30
Marc Camoletti: A DO PYŽAM! – Divadlo Palace
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa ad. Režie: Petr Hruška.
17. 4. 15:00
Jana Galinová:
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE – Docela velké divadlo
Pohádkový muzikál pro malé i velké. Hrají Lenka Lavičková,
Jan Bouše ad. Režie: Jurij Galin.
18. 4. 19:30
BESÍDKA 2011 – Divadlo Sklep
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců Divadla
Sklep. Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda,
František Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková ad.
20. 4. 19:30
Beatles revival – koncert: THE BACKWARDS
Zazní skladby z alba Rubbersoul a Revolver. Divákům se navíc
představí Dino Zsiga na klávesové nástroje. Největším úspěchem čtveřice je dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003.
23. 4. 19:30
L. Vaculík, P. Malásek:
EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ – Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes
slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. Režie
a choreograﬁe: Libor Vaculík
26. 4. 19:30
Petr Kolečko, Tomáš Svoboda: JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK – Městské divadlo Kladno
Hra věnovaná významné kladenské osobnosti, Jaromíru Jágrovi, balancující na hraně tragikomedie, pohádky a grotesky.
A možná i muzikálu! Hrají: Jaromír Jágr - David Matásek, Robert Záruba – Miroslav Večerka ad. Režie: Tomáš Svoboda.
28. 4. 19:30
Koncert: Václav Neckář a skupina Bacily
Koncert české pěvecké legendy, která vystoupí po boku svého
bratra a kapelníka skupiny Bacily Jana Neckáře. K jeho nejznámějším hitům patří např. píseň Má něco s jedním pánem
z roku 1969.
29. 4. 19:30
Arthur Watkyn:
CO V DETEKTIVCE NEBYLO – Agentura Harlekýn
Obyčejný, slušný člověk v situaci, kdy je schopen i vraždit.
Brilantní detektivní komedie s vtipnou zápletkou. Hrají: Petr
Nárožný, Václav Vydra, ad. Režie: Pavel Háša.
30. 4. 19:30
W. A. Mozart: REQUIEM
Plzeňský komorní orchestr a Nová česká píseň
Jedna z nejpůsobivějších Mozartových skladeb, sugestivně se
prolínající celým Formanovým oscarovým ﬁlmem AMADEUS,
zazní v provedení plzeňských umělců.

3. 4.
15.00
Jak chodil Kuba za Markytkou
Loutková pohádka o prosťáčkovi Kubovi a jeho popletené cestě za nevěstou.
7. 4.
19.30
Longital (Slovensko)
Až z Bratislavy přijíždí po dlouhých čtyřech letech Dano Salontay a jeho žena Shina, kteří společně tvoří populární skupinu
Longital, špičku slovenské alternativní scény.
9. 4.
19.30
Divadlo jednoho herce
Miroslav Gabriel Částek
Herec, člen Laického sdružení sv. Dominika Miroslav Gabriel
Částek představí divákům dva kusy ze svého širokého repertoáru duchovních pořadů.
12. 4. 19.30
Primitivové neznámé kultury
Michal Fejt, Zuzana Töröková, Lev Havlíček – muzikanti, kteří
spřádají svou hudbu a poetiku ze šumění větví, paprsků slunce
a zurčení vody.
14. 4. 19.30
Xindl X – koncert
Kometa na českém hudebním nebi, rapující folkař a folkující raper. Na kontě má nominaci na hudební cenu Anděl, dvě
úspěšná alba a nejnovější hitovku Láska v housce.
19. 4. 19.30
Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů, s jehož zařazením si lámou hlavu i odborníci.
20. 4. 19.30
Václav Havel – Protest – Vernisáž
Po delší době se na scénu Klubu Paderewski vrací populární
nastudování dvou jednoaktovek Václava Havla v podání herců
Divadla V patře a Divadla na tahu. Režie Andrej Krob.
22. 4. 19.30
Carlo Goldoni – Treperendy
Divadelní studio D3
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika
Carla Goldoniho.
28. 4. 19.30
SBB (Polsko) - koncert
Slavnostní večer u příležitosti 150. výročí narození a 70. výročí
úmrtí Ignacyho Jana Paderewského. Největší legenda polské
rockové hudby. Dva hlavní protagonisté, Józef Skrzek a Apostolis Antimos, jsou stále členy kapely.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1. 4.

18.30

Bio art

2.–3. 4. 19.30
BIUTIFUL - Španělsko, Mexiko
2010/148` drama, od 15 let, titulky, vstupné 90 Kč/70 Kč
3. 4.
15.00 Bijásek pro nejmenší
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 4 ČR 63 min., vstupné 20 Kč
3. 4.
16.30
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 – VB, USA 2010/150‘
od 12 let, dobrodružný, dabing, vstupné 80 Kč
4.–6. 4. 19.30
NEVINNOST – ČR 2010/98`
drama, od 12 let, vstupné 90 Kč
8. a 10. 4. 17.00 GNOMEO & JULIE
9. 4.
16.00
GNOMEO & JULIE
VB, USA 2011/84` 2D, rodinný, dabing, vstupné 90 Kč
8. a 10. 4. 19.30 SPRÁVCI OSUDU
USA 2011/106` sci-ﬁ, od 12 let, titulky, vstupné 90 Kč
9. 4.
18.45
Met in HD live
HRABĚ ORY / LE COMTE ORY – Gioachino Rossini
USA 2011, francouzsky / anglické titulky, 180 min.,
vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč
10. 4. 15.00
Bijásek pro nejmenší
DÁŠEŇKA 2 ČR 68 min., vstupné 20 Kč
11.–12. 4. 19.30 Bio art
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
USA 2010/110` western, od 15 let, titulky, vstupné 90 Kč
13. 4. 13.30 a 16.30
Představení pro seniory
POUTA – ČR, SR 2010/146‘ drama, vstupné 25 Kč
13. 4. 19.30
Bio Art
POUTA – ČR, SR 2010/146‘ drama, od 15 let,
vstupné 80 Kč / 60 Kč
15.–17. 4. 17.00 NA VLÁSKU
USA 2010/92` 2D, rodinná komedie, dabing, vstupné 90 Kč
15.–18. 4. 19.30 Bio art
ODCHÁZENÍ - ČR 2011/93` tragikomedie, od 12 let, vstupné
90 Kč / 70 Kč
17. 4. 15.00
Bijásek pro nejmenší
KAMARÁDI Z TELEVIZE 5 – ČR 65 min., vstupné 20 Kč
19.–20. 4. 19.30 Bio art
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA – Francie 2010/103` komedie,
od 12 let, titulky, vstupné 90 Kč / 70 Kč

29. 4. 19.00
Cheeseboutique, Colorﬂash, Holden
Páteční večer je vyhrazen třem mladým kapelám, které zatím
velmi úspěšně čeří poklidné vody karlovarské rockové scény.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
1. 4.
19:30
Symfonický koncert / A 8
Lázně III
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy (Fingalova sluj)
– předehra, op. 26
Gustav Mahler: Písně o mrtvých dětech
Gustav Mahler: Adagietto ze Symfonie č. 5
Franz Schubert: Symfonie h moll „Nedokončená“
Edita Randová - mezzosoprán; Dirigent Zdeněk Klauda
8. 4.
19:30
Lázně III
Závěrečný symfonický koncert dirigentských kurzů
Antonín Dvořák: Othello - předehra
Bedřich Smetana: Má vlast - Z českých luhů a hájů
Josef Suk: Symfonie č. 1 E dur
Dirigent a vedoucí projektu Marc Kissoczy
14. 4.

Koncert v Praze v sále Pražské konzervatoře

22. a 24. 4. 17.00 RANGO
23. 4. 16.00
RANGO
USA 2010/107` animovaný, rodinný, dabing, vstupné 90 Kč
22. a 24. 4. 19.30 VARIETÉ
USA 2020/116` hudební, od 12 let, titulky, vstupné 90 Kč
24. 4. 15.00
Bijásek pro nejmenší
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ČR 68 min., vstupné 20 Kč
23. 4. 18.45
Met in HD live
CAPRICCIO – Richard Strauss – USA 2011, německy / anglické titulky, 180 min, vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč

15. 4. 19:30
Lázně III
Koncert k 200. výročí založení Pražské konzervatoře / C 8
Bohuslav Martinů: Koncert pro hoboj a orchestr
Frank Martin: Ballade pro ﬂétnu a orchestr
Alexander Arutjunjan: Koncert pro trubku
Jako sólisté se představí nejlepší absolventi Pražské konzervatoře roku 2011; Jana Kopicová – hoboj, Vojtěch Podroužek
– hoboj; Monika Abrahamová – ﬂétna, Stanislav Bartošek –
trubka; Dirigent Miriam Němcová

25.–27. 4. 19.30 Bio art
KRÁLOVA ŘEČ - VB 2010/118` od 12 let, biograﬁcký, titulky,
vstupné 90 Kč / 70 Kč

16. 4.

29. 4. a 1. 5. 17.00
30. 4. 16.00
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO – ČR 2010/75` 2D, přístupný, loutkový, vstupné 90 Kč

Koncert v Kufsteinu v Rakousku

23. 4. 19:30
Velikonoční koncert / B 9
Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni – předehra
Antonio Rosetti: Koncert pro ﬂétnu
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur, op. 60
Jarmila Štruncová – ﬂétna; Dirigent Jiří Štrunc
29. 4. 19:30
Symfonický koncert / A 9
Lázně III
Bohuslav Martinů: Overture for Orchestra
Antonín Dvořák: Koncert h moll pro violoncello, op. 104
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll, K. 550
Ivo Fišer – violoncello; Dirigent Josef Zadina
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO – Vestibul Lázně III
tel: 353 232 026
St–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00–19:30
Infocentrum K. Vary – Lázně III, Mlýnské nábř. 5
denně 10:00–16:00
tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží
tel: 353 232 838
Po–Pá 8:00–17:00, So–Ne 10:00–16:00
Předprodejní místa Městského rezervačního systému
více na vstupenky.karlovy-vary.cz

27. 4. 17.00
Představení pro seniory
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM - Švédsko 2009/129` DVD
projekce, thriller, dabing, vstupné 25 Kč
29. 4. 19.30
OBŘAD
USA 2011/112` thriller, od 15 let, titulky, vstupné 90 Kč

30. 4. 18.45
Met in HD live
TRUBADÚR – Giuseppe Verdi – USA 2011, italsky / české a anglické titulky, 180 min, vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
6. 4.
17.00
Otakar Lebeda – známý český malíř
Přednáška historičky GU Karlovy Vary Mgr. Boženy Vachudové.
Vstup volný.
27. 4. 17.00
Domácí štěstí
Beseda s malířkou, spisovatelkou a moderátorkou Ivou Hüttnerovou. Vstup volný.
1.–30. 4.
Karlovarsko – můj domov
Malujte, foťte a pište o tom, co představíte pod slovy: Karlovarsko
– můj domov. Ze všech kategorií bude uskutečněna výstava.
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Kulturní servis
UPOZORNĚNÍ: Od 1. 4. se ruší sobotní výpůjční doba v Půjčovně pro dospělé na I. P. Pavlova.
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba:
po–čt: 10.00–12.00, 12.30–18.00
pá: 12.00–16.00, st: zavřeno
KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská
U Koupaliště 854
Drahovice
Vítězná 49
Růžový vrch
Sedlecká 4
Tuhnice
Wolkerova 1
Vyhlídka
Raisova 4
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ

tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

14. 4.–26. 6.
Ze sbírky III
Výběr českého umění 60. a 70. let představí především malířství reprezentativně zastoupené ve sbírkových fondech galerie. Vernisáž 14. 4. v 17 hod.

Pro děti
Dětské odd. Dvory:
6., 13., 20., 27. 4. 15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století. Expozice představí díla klasiků českého moderního umění 20. stol.

1., 8., 15., 22., 29. 4. 15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
Pro seniory
Studijní odd. Lidická:
14., 28. 4. 10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Herní klub
7., 14., 21., 28. 4. 15:00
Chytrá zábava pro každého od 15 let.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz

A-klub Dvory:
HERNÍ KLUB

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Pro veřejnost
Sál Dvory
6. 4.
16:30
SIONISMUS, vznik státu Izrael, izraelsko-palestinský konﬂikt.
Přednáší: Chaim Kočí. Vstup zdarma.

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska – charakteristická ﬂóra a fauna, ukázky mineralogického bohatství.
Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky měst a hornické
činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století
po dnešek. Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

14. 4. 16:30
REVITALIZACE A OBNOVA MOKŘADŮ v Karlovarském kraji.
Přednáší: Mgr. Melichar (Agentura ochrany přírody a krajiny).
Studijní odd. Lidická
6. 4.
18:00
Olga Tokarczuková
Běguni
Pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
8. 4.
16:00
ŠITÍČKO – nový dámský klub
Téma: VELIKONOČNÍ SLEPIČKA
20. 4. 18:00
Giacoma Leopardi Sázka Prométheova
Pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Kavárna Dvory:
KRESBY Antonína Střížka

12. 4.–26. 4.
JARNÍ LOUKA
6. ročník výstavy výrobků dětí 1. MŠ K. Vary.
Vernisáž 12. 4. v 9:30 hod.

1. 4.
Olga Kovaříková Band
Vynikající zpěvačka a rovněž hráčka na kontrabas, jejíž repertoár mísí různé hudební styly – sambu, soul, jazz.
8. 4.
Bobby Houda Trio
Americký bluesman českého původu, charizmatický zpěvák,
kytarista a hráč na foukací harmoniku, s doprovodem bicích
a elektrického kontrabasu. Vstupné 100 Kč.

13. 4. 17.00
Přednáška: Mgr. Jan Nedvěd – Izrael
Historicko-cestopisná přednáška historika muzea, zaměřená
na moderní dějiny Izraele a Palestiny.

22. 4. Jazz KVÉ
Známá karlovarská jazzová formace Ivana Pelce (bicí), quartet
doplňuje Milan Krajíc – saxofon, pohodová a dynamická muzika.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

A-klub Dvory:
1. 3.–30. 4.
FESTIVAL BEZ HVĚZD
Výstava fotograﬁí z několika ročníků hudebního Festivalu bez
hvězd. Autor fotograﬁí: Ladislav Duchoň.

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

15. 4. Swing Quintet
Legendární hráč na bicí Ivan Dominák v čele kvintetu předních
českých hudebníků. Vstupné 100 Kč.

4. 6.
Komponovaný den s lidovou kulturou
Přednáška PhDr. Stanislava Burachoviče o lidových zvycích
na Karlovarsku, ukázky paličkování, koncerty a další.

Hala Dvory:
4. 4.–28. 4.
GRAFICKOU CESTOU
Práce studentů Střední průmyslové školy keramické a sklářské KV. Vernisáž 4. 4. v 17:00 hod.

DALŠÍ AKCE:
5. 4.
19.30
Musica Florea - V novém stylu II
Tvůrci italského hudebního baroka
Prvky hudební improvizace a ornamentiky v dílech renomovaných i méně známých italských mistrů 16. a 17. stol.

Do 10.4.
Jan Kristofori – obrazy, plastiky
Výstava předního českého výtvarníka, kterého proslavily originální knižní ilustrace a svérázné objekty.

20. 4.–17. 7.
Výstava: Lidová kultura západních Čech
Průřez tradiční lidovou kulturou západních Čech. Vernisáž se
koná 20. 4. od 17 hod.

Výstavy
4. 4.–28. 4.

Vstupní chodba Dvory
5. 4.–30. 4.
BISON ROSE
Výstava mapující kvalitu života v jednotlivých krajích ČR. Vernisáž 5. 4. od 16:30 hod.

Živá hudba:
•
Maracas band – pondělí
•
Gipsy Hery Band – středa
•
Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
•
Magic show, indické nebo orientální tance

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

SC-310040/2

SC-302039/2

VÝSTAVY Do 3. 4.
Richard Konvička – obrazy, kresby
Výstava obrazů a kreseb Richarda Konvičky představuje jeho aktuální tvorbu, především malby z volného cyklu Benátský chodec.

29. 4. Filip Gondolán Band
Latin, soul, jazz, blues v originálním podání zpěváka a muzikanta F. Gondolána, originální styl a atmosféra. Vstupné 100 Kč.
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Přijďte na skvělé SUSHI
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SC-310293/1

Z

Kulturní servis

Výstavy:
Do 7. 4.
Cestou fantazie
Malby Evy Janákové a Josefa Psohlavce
13. 4.–5. 5.
V. Znamenáčková – Slunečnice a Jana Kinzlerová
Výstava fotograﬁí.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý pátek ve 20:30 hodin bez předchozí objednávky
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY ANEB OBJEDNEJTE SE NA 777 95 34 22
Na uvedeném čísle si s vámi průvodce dohodne všechny podrobnosti pozorování.
V pátek 15. dubna ve 20:30 hodin bez předchozí objednávky

GALERIE SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
7. 4.–24. 6.
Ateliér Graﬁcký design 2: Recepty
První výstava z třídílného cyklu prezentujícího graﬁcký design,
který aktuálně vzniká na Fakultě umění a designu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vernisáž 7. 4. v 17.00 hod.
WC jede! – průběžně
Fotograﬁcká soutěž
Pošlete na pro@tebe.cz fotograﬁi, graﬁku, kresbu, malbu jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme. Záchody mají
neuvěřitelně mnoho podob, a proto ukažte svá wc a staňte se
jedním z autorů stálé výstavy a sbírky.

SVĚT OČIMA MRAVENCE A OBRA
Večerní pozorování pro děti ve věku 5–9 let.
Každý pátek ve 22:00 hodin bez předchozí objednávky
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE: Měsíc a jeho nešvary
Mimořádné páteční večerní pozorování pro děti s úvodním živě
přednášeným pořadem, ve kterém se dozvíme, proč někdy
vidíme na obloze Měsíc jako srpek a jindy třeba jako zářící
kotouč. Pořad proběhne i za nepříznivého počasí. Od neděle
24. do středy 27. dubna od 21:00 do 22:00 hodin bez předchozí objednávky
OBLOHOU KRÁČÍ LEV, PASTÝŘ A PANNA
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem o souhvězdích jarní oblohy. Pouze za jasné oblohy, pozorovací stanoviště Nejdlova ulice, Stará Role (vedle prodejny JYSK)
Každé úterý a čtvrtek od 10:00 do 15:00 hodin

Do 7. 4. Autorská výstava chomutovské výtvarnice
Miroslavy Hubertové
Od 8. 4. Vrací se stálá prodejní expozice obrazů Evy
Janákové a Josefa Psohlavce.
Otevřeno zpravidla na objednávku.

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
Kurzy kreativní tvorby:
12. 4. 17.00
DRÁTOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
Jeden z mnoha způsobů netradičního zdobení vajíček.
19. 4. 17.00
ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ
Namalujte si cukrovou polevou originální velikonoční dekoraci.

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
VELIKONOČNÍ HVĚZDY NAD KARLOVÝMI VARY
Odborné večerní pozorování jarní oblohy v rámci akce Mezinárodní astronomický workshop 2011
NONSTOP internetová pozorování WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme nonstop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem ojedinělém
webu.
ASTRONOMICKÉ POŘADY PRO VEŘEJNOST
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny.
1.–3. 4.
Astronomická miniexpedice Messierovský maraton 2011
15. - 17. 4.

Astronomický víkend pro děti

19. - 24. 4.

Astronomická expedice Lyridy 2011

27. 4. 17:00
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA V RÁMCI AKCE IBWS 2011
26. - 29. 4.
MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÝ WORKSHOP 2011 INTEGRAL / BART WORKSHOP 2011

Nabídka masérských kurzů a rekvaliﬁkací.
KLUB ENERGY
Po–Čt: 8.00–17.00, Pá: 8.00–16.30
5., 12., 19., 26. 4. 18.30
REIKI SETKÁNÍ a MEDITACE
MUDr. Petr Kadleček a Karel Šmerda – meditace, tanec
19. 4. 18,30
OTEVÍRANÍ DVEŘÍ DO NITRA
Úplňkové meditace – Lydie POTUŽÁKOVÁ
21.–22. 4.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ – supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.
21. 4. 17,30
NA DOVOLENOU S PRODUKTY ENERGY
VEČER OTÁZEK A ODPOVĚDÍ - přednáší Vlasta HUSÁROVÁ

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY–SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
17. 4. 18.00
Koncert orchestrů z Nového jižního Walesu
Účinkují: NSW Public Schools Symphony Orchestra (symfonický
orchestr) - řídí STEPHEN WILLIAMS, NSW Public Schools Symphonic Wind Ensemble (symfonický dechový orchestr) – řídí
JOHN BENSON; Program: Antonín Dvořák, Johann Strauss, Richard Wagner, Dimitrij Šostakovič, Camille Saint-Saëns a další.
Koncert se koná v rámci celoevropského turné těchto australských orchestrů. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů
bude použit na opravu kostela. Akce se koná za podpory města
Karlovy Vary.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary.
kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz
8. 4.
19.00
Tajemné pověsti našeho kraje
Přednáška Petra Rojíka spojená s hudebním doprovodem
a promítáním na faře v Rybářích.

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
6. 4. 14,00
Výroční členská schůze
Místo konání: Klubovna na náměstí M. Horáková č. 4.

SC-310117/2

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz

SC-310158/1

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
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Kulturní servis
SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ V KV
Závodu míru 112, Stará Role
Tel.: 353 565 095; www.karlovyvary.bjb.cz

PECKA – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
KARLOVY VARY, O.P.S.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

Prožijte Velikonoce s námi
22. 4.

18:30–20:00 Velký Pátek - slavnostní shromáždění

23. 4.

18:30–20:00

24. 4.

9:30–11:00

Bílá sobota - hudební večer
Neděle velikonoční - bohoslužba

9. 4.
9:00–14:00
Kurz arteterapie
Lektor: Mgr. Veronika Wimmerová. Místo: K. Vary, T. G. M.
541/3. Poplatek: 630 Kč.
21. 4. 9:00–12:30
Klient se zrakovým handicapem
Lektor: Mgr. Helena Pěnkavová. Místo: K. Vary, T. G. M. 541/3.
Poplatek: 450 Kč. Vstupme společně krátkým exkurzem do
světa nevidomých a slabozrakých.

LIDOVÝ DŮM STARÁ ROLE
Školní 7
9. 4.
17,00
Koncert: Eva a Vašek
Taneční odpoledne s Evou a Vaškem v Lidovém domě
Vstupné 180 Kč. Vstupenky jsou v prodeji v Kině Čas.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KV SENior
Krymská 5, Karlovy Vary
7. 4.
18.00
Móda přírodních vláken
Místo: Společenský sál, Alžbětiny lázně; Netradiční módní
přehlídka Ivety Nedomové. Autorka navrhuje a vyrábí pletenou
módu z přírodních materiálů doplněnou ruční malbou, krajkou
a různými aplikacemi. Některé z modelů nosí známé osobnosti
jako Květa Fialová nebo Naďa Konvalinková. Předváděné modely a doplňky si můžete vyzkoušet i zakoupit. Akci pořádá
Občanské sdružení KV SENior spolu s Alžbětinými lázněmi
a SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU, s.r.o.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
1.–2. 4.
BURZA
pátek příjem zboží 15:00 - 18:00
sobota prodej zboží 7:30 -12:00
sobota výdej neprodaného zboží 15:00 - 17:00

HOTEL STARÝ MLÝN V BŘEZOVÉ
14. – 15. 5.
SRAZ ČTYŘTAKTNÍCH MOTOCYKLŮ DO ROKU VÝROBY 1960
Součástí setkání je také vyjížďka v délce 80 km, která vede
Slavkovským lesem mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi. Více informací na www.hotelstarymlyn.cz a tel. čísle
602 750 156.

JU - DO .blog.cz
SC-310063/2

dekorativní technika Oikos

dekorace dětských pokojů
Karel Juštík

608 372 545

16. 4.

Velikonoce v MCKV

21.–22. 4.

Velikonoční Tábor
Celodenní program pro děti 1.–5. třídy ZŠ.
Hlásit se můžete již nyní.

30 .4.

Pálení čarodějnic

Bratrská jednota baptistů - BJB
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod
Církev adventistů sedmého dne - CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30
Církev československá husitská - CČSH
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod
Církev českobratrská evangelická - ČCE
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15
Církev bratrská - CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30
Křesťanské sbory - KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.krestsbor-kv.cz
Bohoslužba - každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev – ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30
Farnost Povyšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00
náměstí Svobody 217/2 u sv. Maří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

R E KVAL IF IK AČNÍ

KURZY

MASÉR KOSMETIČKA
MANIKÚRA PEDIKÚRA

agentura RAFAEL s.r.o.
Varšavská 13, K. Vary
tel.: 775 947 793
www.regeneracnicentrum.cz

SC-310263/1

SC-310240/1

777 178 057

Michal Domek

Velikonoční výzdoba

Armáda spásy - AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30

SC-310245/1

www.

malby,nátěry,fasády,tapety

9 .4.

Přehled bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Naše
přístroje
e
dokonalčí
zato
s tuky!

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

Přidejte si nás
KV - Stará Role na Facebooku
tel.: 608 97 44 45 a vyhrajte!
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v Karlových Varech

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

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

SKLADY – od 50 m2 do 600 m2
KANCELÁŘE – od 20 m2 do 150 m2
SC-310196/7

www.solariumrole.cz

SC-310262/1

ZA MINIMUM ČASU

NEBYTOVÉ PROSTORY

Bohatice – Jáchymovská ul.
Stará Role – Nerudova ul.

Informace na tel.:
777 795 338

SC-310192/1

MAX.
EFEKT HUBNUTÍ

NEJLEVNĚJI v KV:
NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE
VACUSHAPE
VIBRAČNÍ PLOŠINA
SOLARIUM+COLLARIUM

PRONÁJEM

359 010 406
Provozování a rozvoj
vodovodů a kanalizací

SC-310246/1

NYNÍ
AKČNÍ
CENY!

Poruchy a technické problémy:

ByKulturní
ty servis
Dubová Bohatice
1 + kk, 2 + kk a 3 + kk
1 + kk jiz od 700 tis. Kc
Ceny od
Kc/m2

19.900,-

IHNED K NASTEHOVÁN

+420 602 145 144

Í!

w w w.loyd.cz

Bytovy
dum Hurky

2+kk a 3 + kk dome
Pouze sest bytu v
2+kk jiz od
tis. Kc
BYDLENÍ V PR

ÍRODE

SC-310283/1

1.183,-

Karlovarské suvenýry

Zkamenělé
růže od Vřídla
zná celý svět
Právě teď se začínají sklízet. Z ocelových roštů, kde byly
více než týden zavěšené v horkém oparu vřídelní vody,
se zkamenělé růže snímají a ukládají do krabic. Budou
žádaným suvenýrem při zahájení letošní lázeňské sezony.
Karlovarské růže jsou ve světě pojmem více než tři století.

tedy 14 metrů. Tento přírodní materiál, usazenina z proplyněné termální vody, dostal
v roce 1789 nejprve název karlovarský sintr.
Teprve švédský chemik a lékař baron Jöns Jakob von Berzelius začátkem 19. stol určil, že
hlavní součástí vřídlovce je aragonit. Básník
a badatel Goethe kdysi myslel, že hlavní složkou je vápenec. Aragonit je vysokoteplotní
modiﬁkace kalcitu, oba tvoří horninu zvanou
vápenec. Goethe se tedy nemýlil, nemyslel
zřejmě krystalickou formu.

Na počátku byly básníkovy růže
Když Johann Wolfgang Goethe vyrazil 3. září
1786 z Karlových Varů potají do Itálie (s falešnými doklady jako obchodník z Lipska
Johann Philipp Möller), vzal s sebou zkamenělou karlovarskou růži. V Itálii ji daroval zahradníkovi. Muzeum v Palermu ukazuje dodnes suvenýr z Čech jako „Rosa del Goethe“.
Goethe v tu dobu vnímal všechno kolem sebe
jako temné a zakleté. Napsal: „Cítím se jako
zkamenělá růže. Papírové růže, na kterých se
usadil, když ležely dva týdny v horké karlovarské minerálce, kamenný sediment a dal jim
zkamenělou podobu. V těchto karlovarských
růžích jsem poznal sám sebe.“ Johann Wolfgang von Goethe byl historicky nejznámějším sběratelem karlovarských růží, vřídlovce
a minerálů. Sbíral je dlouhých 50 let. V jeho
sbírce ve Výmaru bylo 18 tisíc kusů minerálů a desítky růží. Nebyl ale zdaleka jediným,
komu zkameněliny a minerály z podzemí
Vřídla učarovaly.

Minerální voda se mění v kámen
Již roku 1510 napsal Bohuslav Hasištejnský
z Lobkowicz v Ódě na Vřídlo, že karlovarská
voda barví kámen. „Když se tato voda mění
v kámen, jak lze pozorovat v blízkosti Vřídla, ukazuje se zřetelně červeně zbarvená,“ to
tvrdil zakladatel mineralogie Georgius Agricola, když v knize z roku 1546 popsal mezi
minerály karlovarský vřídelní kámen. Historie dala obdivovatelům karlovarské termy
a vřídlovce za pravdu. Při výbuchu Vřídla
v roce 1713 byla odhalena vřídelní deska ve
18

Zkamenělé růže jsou
darem přírody

třech barevných vrstvách a velká dutina, tzv.
Vřídelní kotel. Při stavbě základů kostela sv.
Maří Magdalény v roce 1732 byla obnažena
vrstva vřídlovce, vřídelní deska silná 7 sáhů,

Voda, která vsákla do horninového prostředí, sestupuje po puklinách a trhlinách až
do hloubek přes dva km, otepluje se, mísí se
s oxidem uhličitým a získává obsah rozpuštěných látek ze svého okolí. Vystupuje pod
tlakem dalších hektolitrů inﬁltrovaných vod
k povrchu. Těsně před výstupem na povrch,
v pásmu od cca 50 m výše, se oxid uhličitý
z vody uvolňuje, voda se mj. ochlazuje a z rozpuštěných látek se chemickými procesy ve

Zkamenělé růže
existovaly sinterplastiky a talíře. Posintrování
trvalo 10–12 dní. Vřídelní vodou nechávali
zkameňovat hlavně květinové pugety v košíku, skleněné talíře, vázy, květy i první dětské
botičky. V roce 1940 byl vyhlášený speciální
obchod Adolfa Tschammerhölla hned vedle
Vřídla.Tehdy se dělaly posintrované papírové
růže i nejrůznější ﬁgurky. U místních nevěst
bylo velkou módou nechat si posintrovat svatební kytice. Květiny a ﬁgurky se vkládaly do
speciálně upravené zavlažovací komory, kde
byly během 10 dnů obaleny i několik milimetrů silnou sintrovou krustou.

Nejoblíbenějším suvenýrem
zůstaly růže

formě aragonitu sráží vřídlovec, hrachovec,
žilná forma vřídlovce či nejmladší a nejměkčí
ze zřídelních sedimentů – sintr. Přerušovaný
výtrysk Vřídla je způsoben uvolňováním oxidu uhličitého z termální vody. Vkaždém litru
je asi 6,5 gramu rozpuštěných tuhých látek,
obsahujících téměř všechny prvky periodické
tabulky. Z 80 známých pramenů a pramínků
je nejvydatnějším Vřídlo o teplotě až 73,4
stupňě Celsia. Denně Vřídlo vynese k povrchu kolem 2,5 mil. litrů vody a v ní 16 tun minerálních látek.

Pokameňování bylo velkou módou
V roce 1855 byli v Karlových Varech čtyři
obchodníci se zbožím z vřídelního kamene.
První cílené pokusy o výrobu zkamenělých
suvenýrů, tzv. inkrustací, se uskutečnily již v
17. stol. Tehdy místní obchodníci vkládali do
potrubí u Vřídla ﬁgurky vyřezávané ze dřeva,
listy, plody, vejce, jedlové šišky, žaludy, klasy
obilí, květiny, bodláky. Pokusy prováděl mezi
jinými i lékárník Hugo Göttl, který jako první vystavil působení vřídelní vody o teplotě
37–40 stupňů Celsia napodobeniny antických amfor, váz a džbánů. V roce 1900 již

Keramika se sintrovou glazurou se stala v historii nejžádanějším suvenýrem z města u Vřídla. Nejznámější jsou růže. Výrobní postup a je
dodnes stejný a jednoduchý. Impregnované
pergamenové růže jsou zavěšeny na 5–6 dní
pod sprchu vřídelní vody. Pravé růže by při
teplotě 60–70 stupňů Celsia rychle uvadly. Papírové růže, vyztužené drátem, však pokryje aragonitová a hematitová krusta, v níž
krystaly aragonitu narostou kolmo k povrchu posintrovaného drátu a papíru. Recept
výroby popisoval v almanachu z roku 1902
i geolog dr. Josef Knett. Podle něho trvala
výroba 14–21 dnů, v jejichž průběhu se na
papírových růžích vytvořil dostatečně silný
tmavě rudý až hnědý sintr. J. Knett si povšiml,
že zbarvení sintru souvisí s rychlostí proudu
minerální vody. Čím rychlejší proudění vody,
tím tmavší sintr. Pokamenělé papírové růže a
amfory z keramiky jsou dodnes těmi nejoriginálnějšími suvenýry z Karlových Varů. Jejich
výrobou se od roku 1947 zabýval pan Josef
Vorel, který se zasloužil o to, aby tradice s odsunem německých výrobců hned po válce nezanikla. V jeho odkazu pokračuje dodnes jeho
dcera. Princip výroby zůstal stejný.

výroba v podzemí Vřídelní kolonády. Zvláštní pokameňovací komoře říkají zaměstnanci
bunkr. Na německém plánu to byl Versinergs
Raum čili sintrovací prostory téměř pod výtryskem Vřídla. Tam se dělaly růžičky ještě
v době provizorní dřevěné stavby. Současná
Vřídelní kolonáda měla pokameňovací prostory zprvu vzdálené několik desítek metrů
od jímání Vřídla v prostorách tzv. starého
suterénu. „Roku 2000 jsme pokameňování
přemístili blíž k řečišti Teplé a od roku 2008
již lze výrobu růží pozorovat přímo z exkurzní trasy Podzemí Vřídla,“ říká ředitel Správy
přírodních léčivých zdrojů a kolonád ing. Milan Trnka. Přímo do pokameňovací komory
nelze turisty vodit, neboť je tam mlha jako
v prádelně a teplota přes 65 stupňů Celsia.
Exkurzní trasu Podzemí Vřídla navštíví ročně přes 10 tisíc návštěvníků a v provozu je od
května do září. Právě nyní mají v pokameňovací komoře žně. Do zahájení lázeňské sezony musí vyrobit co nejvíce růžiček, amfor
a dalších suvenýrů.
(ﬁk)

Výroba je málo známá,
ale není tajná
V minulosti byl proces pokameňování veřejnosti téměř uzavřený. Málokdo mohl říci, že
viděl na vlastní oči, jak vznikají proslulé karlovarské kamenné růžičky. Také dnes probíhá
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Školy

Karlovarská škola uspěla v mezinárodním testu

V

rámci mezinárodního projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj – PISA (v současné době se jedná
o nejdůležitější a nejznámější mezinárodní
výzkum v oblasti vzdělávání) se zúčastnili
testování také žáci karlovarské ZŠ Dukel-

ských hrdinů. Bylo to v oblasti čtenářské,
matematické a přírodovědné gramotnosti.
Výzkumu se zúčastnilo 65 zemí světa a v ČR
se zapojilo do testování 290 škol základních
a víceletých gymnázií. Z výsledků je patrné,
že se ČR výrazně proti poslednímu testování
z roku 2006 zhoršila. Proto je velmi potěšující fakt, že škola z našeho města dosáhla

vynikajících výsledků v rámci ČR a zároveň
srovnatelných výsledků se školami světa.
Mezi školami ČR se umístila karlovarská ZŠ
Dukelských hrdinů v čtenářské gramotnosti
na 3. místě, v matematické gramotnosti také
na 3. místě a v přírodovědné gramotnosti na
2. místě. Výsledky našich žáků tak potvrdily
dobrou kvalitu této školy.

Mezinárodní testování PISA 2009
Průměrný výsledek

Gymnázia a ZŠ v ČR

ZŠ celkem

Naše škola

Země světa

Čtenářská gramotnost

478

449

524,3

3. Kanada 524

Matematická gramotnost

493

460

519,3

8. N. Zéland 519

Přírodovědná gramotnost

501

473

554,9

1. Finsko 554

K zahájení sezony nastudovali pověst

Z

ajímavý projekt s názvem Víla Ohře vytvořili k zahájení letošní lázeňské sezony učitelé a žáci ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici. Spojily
se k němu všechny obory školy: hudební, taneční, výtvarný i dramatický. Tvůrci projektu
zavedou diváky do doby dávno minulé, před
založením našeho města, kdy „V zelenavých
a lidskými zraky nezbadatelných hlubinách
Ohře sídlila na svém hradu víla Ohře. Každých

500 let, vždy o slunovratu, se neproniknutelné
hlubiny zjasnily její krásnou tváří a tajuplný
hrad vyvstal v celé své třpytivé nádheře.“ Tato
pověst o víle Ohři byla inspirací pro vytvoření
hudebně-tanečního představení o souboji dobra a zla pomocí pohanských rituálů a dětských
her. Výsledek představí tvůrci v Karlovarském
městském divadle 3. 5. v 19.30 a 7. 5. ve 14
a v 16 hodin. Hudbu složil a dirigovat bude Ka-

rel Šimandl, taneční choreograﬁe nastudovaly
Petra Blau, Pavla Šemberová a Lenka Sušaninová, výtvarně spolu s žáky ztvárnili Jitka
Barochová a Vlado Hrebeňák a dramatickou
složku nastudovala Naďa Pajánková. V představení bude účinkovat orchestr složený z učitelů a žáků ZŠ a ZUŠ, sbor Zvonek a Zvoneček
pod vedením Miroslavy Lendělové a Karolíny
Kučerové a takřka 100 dětí tanečního oboru.

inzerce

POZOR! ŠKOLA

s rozšířenou výukou jazyků
bazén v budově školy – 1x týdně
plavání po celý školní rok
zahrada školy využívána na přestávky
a odpolední pobyt venku
školné měsíčně Kč: 1886,- je použito
na úhradu provozu třídy s nízkým
počtem žáků

R isto r a n t e P i z z er i a V en ezia

PŘEDŠKOLNÍ
VÝUKA
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Pro „předškoláky“ probíhá každý
čtvrtek od 15.00 hodin předškolní
výuka, následuje výuka anglického
jazyka od 16.00 hodin.
Adaptace na školu přímo ve školním
prostředí
Děti je možné přihlašovat v průběhu
celého školního roku.
Cena 360 Kč/měsíc.
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1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s. r. o.
Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice (areál pedagogické školy)
Tel.: 353 228 210 | Mobil: 606 791 281 | 608 636 528
www.1soukromazskv.cz | e-mail: kili.skola@centrum.cz
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rodinná atmosféra školy
intenzívní výuka anglického jazyka od
1. třídy, dále německý jazyk, španělština, ruština, pobyty v Anglii
dlouholetá tradice a zkušenosti
kvaliﬁkovaní učitelé, kteří se
individuálně věnují každému žákovi
13 – 15 žáků ve třídě
péče o žáky nadané a žáky
s poruchami učení
v roce 2008 škola zařazena mezi 10 %
škol s nejlepšími učebními výsledky
v České republice
celorepublikové testy Scio, Kalibro
intenzivní příprava na přijímací zkoušky
na gymnázia
velký výběr odpoledních zájmových
aktivit v budově školy - keramika,
výtvarný kroužek, vaření pro děti
hra na zobcovou ﬂétnu
od 1. třídy

Inzerce

Svěřte nám vašeho dlužníka.
Vymáhání a odkup pohledávek.

Reality

Nedávejte
dlužníkům
další šance!

SC-310264/1

SC-310071/1

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary
Tel.: 608 887 988, 723 012 302
www.avalfinancial.cz

Pomozte nám rozšířit
databázi dlužníků
v našem kraji.
SC-301272/6

Půjčky z nebankovního zdroje

Uzávěrka:

15. dubna 2011
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte naše
inzertní oddělění:
Tel.: 776 431 879, fax: 224 816 818
e-mail: radnicni.listy@seznam.cz

Nabízíme štípané palivové dříví
jehličnaté a listnaté.
Délka naštípaných polínek v rozmezí
25 cm – 60 cm.
Informace a objednávky
na tel.: 352 686 887
mobil: 723 947 864
e-mail: stipanedrivi@seznam.cz
www.stipanedrivi.net

SC-302008/5

Příští vydání:

26. dubna 2011

Štípané
palivové
dříví
SC-310242/1

25 000 VÝTISKŮ
ZDARMA
DO SCHRÁNEK

21

Náš seriál

Rybáře

Hlavní ulice obce Rybáře roku 1912

Městská část Rybáře se rozkládá
od Chebského mostu po Počernickou ulici a od Rozcestí po Růžový
vrch. Území ohraničují návrší Zlatý kopeček (422 m/m), Kapelský
vrch u ruiny kostelíka (391 m/m),
Růžový vrch – Břízky (432m/m)
a Bažantí vrch (417 m/m).

J

e jisté, že Rybáře dostaly své jméno
a znak podle zaměstnání původních
obyvatel. Obec Wisshern nebo Fischern
byla založena na soutoku Ohře a Rolavy, český název Rybáře se objevuje pravidelně
až kolem roku 1900. Existenci rybářské osady dokládají nejstarší listinné zprávy z roku
1290. Podle nich patřily Rybáře pod farnost
Sedlec a později pod Oboru (Thiergarten).
V nejstarší době byly Rybáře součástí lenního
Dnes začínáme nový seriál KRL. V jeho 16
dílech přiblížíme jednotlivé městské části Karlových Varů, jejich historii a zajímavé
osobnosti, které tu žily. Žádáme proto pamětníky, autory historických sborníků, sběratele
dobových fotografií a dokumentů a zapisovatele vzpomínek o spolupráci. Třeba právě
váš kamínek vzpomínek a faktů zapadne do
mozaiky, kterou chceme o lokalitách města
sestavit. Od Bohatic, Cihelen a Čankova přes
Doubí, Dvory, Drahovice, Hůrky a Olšová
Vrata až po Rosnice, Rybáře, Sedlec, Starou
Roli, Tašovice a Tuhnice. Připomeneme původní názvy (Kočičák, Čertův ostrov, Westend) i jména lidí, kteří se do historie čtvrtí
zapsali. Pořadí nebude abecední, ale podle
toho, ke které městské části shromáždíme
dostatek textů a fotografií.
(Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu:
soutez.vary@ceskydomov.cz)
Redakce KRL
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systému hradu Lokte, který vlastnili Šlikové.
Ves byla koncem 16. století za třicetileté války
vypálena Švédy. Podle písemností z té doby
náležely Rybáře k panství Šliků. Jako nejstarší
vlastníci rytířského statku Rybáře byli zapsáni bratři Niklas, Jiří, Jeroným, Volf, Sebastian
a Erasmus ze Štampachu.

Dominantou byl Kapelský vrch
Nejstarší osídlení Rybář bylo podél Rolavy
až po Kapelský vrch. Roku 1511 daroval ve
své závěti Jiljí Stanislav ze Štampachu svůj
statek Rybáře s poddanými i pozemky městu
Karlovy Vary. Dárce měl jen podmínku, že za
něj bude sloužena mše u oltáře sv. Anny v kostele sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.
Přestože v Rybářích stál už v té době kostel sv.
Urbana z konce 13. století. Byl původně v gotickém slohu, měl čtyři pilíře a pozdně gotickou věžičku. V kostele sloužili mše jako faráři

a kaplani křižovníci s červenou hvězdou. Stavba si zachovala původní podobu až do roku
1820, kdy vichřice zničila věž a část střechy.
Pak kostelík chátral, než byl v letech 1832–33
empírově přestavěn. Okolní hřbitov sloužil
od pradávna pro Rybáře, Tuhnice a Dvory, od
roku 1939 pak také jako památník padlým z 1.
světové války a již v roce 1945 byl upraven na
český památník národního osvobození.

Podoba kostela sv. Urbana na Kapelském
vrchu v roce 1939

Chebský most se kdysi jmenoval most Císaře Františka Josefa I.

Městské části

Pivovar a hotel Weber
podnikatel Karl Knoll, který tu roku 1842 založil plavírnu kaolinu a po šesti letech porcelánku, ta stojí dodnes v zapadlém areálu na
Rozcestí a léta sloužila jako areál Domácích
potřeb. V rodinném díle pokračovali dědicové. Karl mladší založil v Čankovské ulici
továrnu na porcelánová a emailová kamna.
V roce 1866 založil další z rodiny Knollů,
Ludvík, mlýn na Rolavě, plavírnu kaolinu
a výrobnu barev. Do třetice Adolf Knoll se
jako starosta Rybář zasloužil o hospodářský
rozmach ve druhé polovině 19. století. Roku
1869 měly už Rybáře školu, továrnu na mýdlo, obuv a porcelán, textilku a zmíněnou porcelánku, v jejímž vedení se vystřídali Knollové
a Weberové.

Celkový pohled na nové Rybáře kolem roku 1903

Buštěhradské Horní nádraží v roce 1912

Rybáře byly seřadištěm vojáků
Jako předměstí lázní byly Rybáře místem, kde
se přepřahaly vozy, řadili a houfovali vojáci.
Ti do lázní podle císařského verdiktu nesměli
vstoupit. Rybáře měly smůlu, že tudy táhla vojska z Čech do Saska a zpátky. Jen v roce 1633
prošlo obcí jedenáct císařských pluků ve směru přes Nejdek do Německa proti Švédům, při
tažení z Chebu do Kadaně v březnu 1641 tu
rabovali Švédové a před nimi Poláci a pak zde
vojáci Mansfeldovy armády zavinili požár, kdy
kromě čtyř domů vyhořela celá ves Rybáře.
Místní proti plenění a drancování vojáků protestovali a táhli s cepy, kosami a vidlemi až ke
kamennému mostu, jak zaznamenaly kroniky
v roce 1620 i 1634. V roce 1680 vedly protesty
až k povstání rybářských sedláků a rybářů, jejichž předáci Schmall z Drahovic a Hein z Rybář byli nakonec oběšeni. Dalšími armádami,
které se utábořily v Rybářích a vyjídaly místní

Porcelánka Knoll roku 1898

První velkou budovou Rybář byla
Keramická škola
sedláky, byli Francouzi a Prusové. Po nich museli za vlády Marie Terezie zdejší sedláci živit
a ubytovávat bavorská vojska a během sedmileté války opět pruské a rakouské vojáky. Není
divu, že ještě začátkem 19. století měly chudé
Rybáře jen 20 domů a stovku obyvatel. V roce
1849 se Rybáře spojily s vesnicemi Sedlec,
Čankov a Rosnice. Roku 1869 byl postaven
kamenný Chebský most, tehdy měla samostatná obec Rybáře 57 domů a 600 obyvatel.
Nová éra začala roku 1871 díky Buštěhradské dráze, kdy bylo dostavěno Horní nádraží.
Císař František Josef I. povýšil Rybáře 12. 7.
1897 na město – to se během čtyř let rozrostlo
na 149 domů a tři a půl tisíce obyvatel.

Éra Knollovy porcelánky
na Rozcestí

V Rybářích se 120 let vařilo pivo
Po cechu rybářském a mlynářském proslavili
Rybáře výrobci porcelánu a po nich také pivovarníci. Slavnou éru Rybář odstartoval roku
1878 žatecký pivovarník Anton Weber, který zde 13. prosince 1879 zahájil vaření piva.
Hned v prvním roce vyrobil pivovar pod dohledem sládka Josefa Doška výstavem 12 430
hektolitrů. To již jeho majitel vlastnil pivovary ve Starém Plzenci, Ostrově a Děpoltovicích, dále v Rybářích hotel Weber s varieté,
kino Elite a další domy. To, co byl pro Karlovy
Vary starosta Eduard Knoll (Knollové rybářští a karlovarští nejsou tatáž rodina!), byl pro
Rybáře Anton Weber. V letech 1902–1908
byl starostou. V roce 1910 obdržel komturský
kříž řádu svatého Řehoře od papeže Pia X.
a ve stejném roce byl povýšen do šlechtického
titulu (vlastně si ho koupil). Osud jeho rodiny
připomíná ságu rodu Puppů, neboť i Anton
Weber von Hohengrund předal roku 1918
pivovar a majetek svým třem synům Pavlovi,

Ze zemědělské obce se rychle stalo průmyslové předměstí lázní. Zasloužil se o to zejména

Novou dominantou Rybář se stala spořitelna
u Chebského mostu. Na snímku levé křídlo
přistavěné v roce 1931
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Městské části

Jeden z desítky hotelů – Brix na Sokolovské čp. 117 roku 1935

Na většině území Rybář u kostela a fary byly až do konce války pole a louky

Do roku 1930 byly Rybáře propojeny zástavbou s Dvory a Starou Rolí. Dne 1. května 1939
se Rybáře staly součástí Karlových Varů.

Proluky byly zastavěny

Chebský most do Rybář roku 1936
Robertovi a Siegfriedovi. Sídlo společnosti
bylo v zachovalé vile, stojící dodnes v areálu
pivovaru. V listopadu 1999 provoz pivovaru
skončil.

Obyvatel Rybář přibývalo
Když byly v červenci roku 1897 povýšeny Rybáře na město, měly 260 domů a sedm tisíc
obyvatel. Na začátku 20. století zde již žilo
osm a půl tisíce obyvatel. Od Chebského mostu až po Horní nádraží se zde byl rovněž jeden
hotel vedle druhého. Když v roce 1917 získaly
Rybáře od panovníka městský znak (pět věží a
pod nimi zlatá orlice se stříbrnou rybou ve spárech), měly 390 domů, 10 a půl tisíce obyvatel,
čtyři školy. Mezi válkami zde bylo přes sto obchodů, 16 pekařů, 13 řezníků, dvě drogerie,
sklady nábytku, čtyři truhlářství, sodovkárna,
třiatřicet hospod a sedm kaváren. V 522 domech žilo v roce 1930 11 769 obyvatel, z toho
bylo 10 348 Němců, 999 Čechů, 29 Židů a 393
cizinců. Části Rybář kolem kostela sv. Urbana
se říkalo Staré město, východnější části pod
Horním nádražím se nazývala Nové město
Rybáře. Třetí částí se stal Růžový vrch (Obere Neustadt–Rosenbühl). Také zastupitelé na
radnici byli tedy Starorybářští a Novorybářští.
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Po válce a odsunu Němců byly Rybáře předměstím duchů. Z bezmála 12 tisíc obyvatel
zbyly v roce 1946 jen čtyři tisíce. Po amerických náletech na Horní nádraží v letech 1944–
1945 zůstaly v okolí četné ruiny. Bomby zničily nejhezčí část Rybář od Chebského mostu
po dnešní galerii Duhovou paletu. Výstavba
sídliště Mlýnský Rybník, dnes Třeboňská ulice, byla zahájena v roce 1943. Po válce byla
kolonie domů Mühlteich dokončena, šlo o 21
bloků domů a samostatných domků. Také další volná pole a louky byly postupně zastavěny.
Šlo například o Sachrův dvůr, postavený roku
1930 jako malometrážní byty a pojmenovaný
po starostovi Rybář Antonu Sacherovi, který
úřadoval v letech 1921–1926. V roce 1950
měly Rybáře 477 domů, v dalších letech po-

Poslední zastavěnou lokalitou Rybář byla
v 70. letech Dolní Kamenná. Býval zde
atletický ovál TJ Baník, fotbalové hřiště
Dynama, zahrádky, areál Pozemních staveb.
stupně až 566 domů. Teprve později vznikla
dvě největší karlovarská sídliště. V letech
1970–75 se stavěl Růžový vrch, kde i se staršími domy vznikl domov pro tři tisíce obyvatel.
V 80. letech se pak rozrostlo sídliště Čankovská, kde žije 5 280 obyvatel. Další lokalitou
bydlení se stal v 90. letech Zlatý kopeček, kde
v 76 rodinných domech žije 487 lidí.

Původní romantická zákoutí Růžového vrchu roku 1910. Po roce 1970 ustoupila
panelákům (toto je dnešní Buchenwaldská ulice).

Rybáře / Inzerce
Patron Rybář se loni vrátil
Většina tradic rybářů, mlynářů a malířek
porcelánu vzala za své. Jedním z mála odkazů historie, které v Rybářích oprášili, je
staronový patron – rybář. Jeho sochu najdete od loňského roku v malém parčíku za
farou v Majakovského ulici. Socha vznikla
v ateliéru Arkáda Klimenta z Velké Hleďsebi
a z bronzu ji odlil slévač Roman Pecher ve
Staré Vodě na Chebsku. Nápad doplnit park
o sochu patrona celé městské části navrhl
podnikatel Jiří Leitgeb. Dnešní tvář městské části Rybáře udávají věžáky na Růžovém
vrchu, viditelné takřka odkudkoli z okolí, rekreační areál Rolava, cyklostezka na levém
břehu Ohře, silniční průtah na Dolní Kamenné nebo nově přestavěná Sokolovská ulice se
špatným parkováním. Na revitalizaci čeká
opuštěný pivovar, jedno z trojice obchodních
center i bývalý zimní stadion (zimák, nově řečený plechárna) na Dolní Kamenné. Přirozeným centrem Rybář je náměstí 17. listopadu
s kostelem Povýšení sv. Kříže.
Staronový patron městské čtvrti – rybář
V roce 1991 měla městská část Rybáře 566
domů a počet obyvatel byl 12 820 osob.
V roce 2009 byl uváděn počet obyvatel čtvrti
Rybáře 10 459 osob + 789 cizinců s povoleným pobytem.

Zajímavé osobnosti
V Rybářích žili a působili malíř Milan Kraus,
sochař Miroslav Strnad a graﬁk Petr Strnad.
Z básně Petra Strnada o Rybářích citujeme:
Tam za řekou jménem Ohře, tam se žije li-

dem dobře. I okolo Rolavy můžeš jít bez
obavy. Rybáře jsou pěkná čtvrť, rád tam vyčkám na svou smrt. Mezi zajímavé osobnosti
Rybář patří rovněž učitelé zdejší Keramické
školy Jan Lichtág, který působil na škole v letech 1925–28, profesor Waldemar Fritsch
(1939–43), keramik Vlastimil Květenský,
jenž vyučoval na škole 1957–74, nebo Pavel
Knapek, který zde přednášel o modelářství
15 let. Na Růžovém vrchu žil také kronikář
města a znalec historie Vladislav Jáchymovský. V Sokolovské ulici pak jeho pokračovatel kronikář a historik Mgr. Květoslav Kroča, který minulý měsíc 20. března zemřel ve
věku 73 let.
Autoři: Jaroslav Fikar,
Libor Huml – ,,Pro nás Rybářské jsou Vary
předměstím Rybář“
(Pozn.: Knihu o Rybářích od nejstarších dob
po rok 1945, ze které se dozví mnohé badatel
i běžný čtenář, sepsal Libor Huml – rybářský
patriot. Nepodařilo se mu ji vydat, ale můžete
ji zhlédnout v knihovně Státního okresního archivu nebo v Karlovarském muzeu v ulici Pod
Jelením skokem).
Odkaz na stánku o městské části Rybáře:
google: Rybáře – Růžový vrch – facebook
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Městská policie

Preventisté se nejvíce věnují seniorům a dětem

M

alé děti a senioři, to jsou hlavní cílové
skupiny, na které se zaměřuje prevence
strážníků městské policie. Po úspěchu projektu Osobní strážce, v němž bylo rozdáno
přes 500 alarmů, přišel na řadu projekt Senior akademie. Jeho cílem je přiblížit seniorům při přednáškách a exkurzích prevenci
a ochranu před pachateli trestné činnosti.
Za poslední rok proběhlo na školách našeho
města 500 besed (celkem 700 hodin), v rámci
nichž oslovili strážníci přes 3 000 posluchačů.
V následujícím roce se do objemu práce ještě
výrazněji promítne práce se seniory. Loni už
druhým rokem pokračoval v našem městě
společný projekt městské policie a Územního odboru PČR AJAX. Strážníci s Ajaxem
během loňského roku absolvovali 160 besed,
a splnili tím stanovený cíl pracovat s dětmi
opakovaně. Nezapomněli ani na ty nejmenší

v mateřských školách, kde využívali kufříku
Ajax s hraním příběhu a v rámci nového kampaně ministerstva dopravy a BESIP s názvem
Jsme vidět rozdávali dětem jako nejmenším
chodcům reﬂexní vesty.

První předání reﬂexních vest proběhlo
v MŠ Krymská a dalších
školkách ve městě. Součástí
akce byla také názorná ukázka toho, jak se
mají děti chovat v silničním provozu, na přechodu pro chodce a také jak se zachovat, když
je osloví neznámý člověk.

Preventista městské policie Pavel Torma Jalůvka

Policistka Andrea Pomichalová

Nácvik byl tečkou za zimou

D

va strážníci karlovarské
městské policie se na konci února zúčastnili speciálního
semináře zaměřeného na záchranu tonoucích lidí, kteří se
propadli na ledových plochách
řek a vodních nádrží, jejž pořádala MP Praha a Vodní záchranná služba Praha (na snímku).
Třídenní seminář obsahoval jak
teoretickou, tak i praktickou
stránku taktiky záchranné akce
a poskytování účinné první pomoci. Strážníci
velmi ocenili možnost praktického procvičení
teoretických znalostí, když si osobně vyzkoušeli záchranu tonoucího (viz foto) a seznámili
se s kardiopulmonální resuscitací podle nejnovějších norem Světové zdravotnické orga-

nizace, s problematikou hypotermie a s možností letecké záchrany tonoucích. Získané
zkušenosti mohou strážníci a členové jednotky pro krizové situace Petr Šusta a Jindřich
Lát v rámci výcviku předávat svým kolegům
ze služby PCO.

Představujeme
strážníky města

Pult centrální ochrany
odhalil zloděje

Jméno:
Služební číslo:
Zařazení:
Osobní záliby:
Kontakt:

Daniela KOLDINSKÁ
213455
dozorčí služba
in-line brusle, zahrádka, houbaření
d.koldinska@mpkv.cz
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V pondělí 14. března pět minut po třetí hodině ranní přijal strážník operačního střediska
městské policie signál pultu centrální ochrany ze hřbitova v Drahovicích. Na místo byla
vyslána motorizovaná hlídka PCO s psovodem. Strážníci zjistili, že se nejedná o žádné
hřbitovní duchy, ale o dva výtržníky ve věku
21 a 22 let. Než mohli pobertové v objektu
Hřbitovní správy cokoliv odcizit, skončili
v poutech. Městská policie provozuje pult
centrální ochrany již osmnáctým rokem. Je
na něj napojeno přes 70 objektů města. Převážně se jedná o budovy magistrátu, školy,
školky a další příspěvkové organizace města.
V průběhu posledního roku vyjížděli strážníci
na 898 signálů. Loni zadrželi díky pultu sedm
osob, letos další čtyři.

Kamerový systém
se osvědčil
Několik dopadených narušitelů veřejného pořádku si strážníci karlovarské městské policie
připsali v posledních dnech díky kamerovému
monitorovacímu systému města. Nejčerstvější „úlovek“ se jim podařil v noci ze středy na
čtvrtek. „Kolem čtvrt na tři ráno volal na linku
156 muž s tím, že dvojice mladíků rozkopává
na třídě TGM odpadkové koše a převrací lavičky,“ uvedl Jan Trojáček, zástupce velitele
městské policie. Strážník z operačního střediska zaměřil na pěší zónu oko kamery a vyslal
na místo motorizovanou hlídku. Díky kamerám se podařilo usvědčit dvojici mladíků, která měla na svědomí nepochopitelnou spoušť.
Oba si za své počínání vykoledovali tisícikorunovou blokovou pokutu a způsobený nepořádek pod dohledem strážníka i kamery museli
uklidit. Další případ zachytily kamery v noci
z 27. na 28. ledna na náměstí Milady Horákové. Po náměstí pobíhala skupinka zjevně rozjařených lidí. Jeden z nich vytáhl z odpadkového
koše tyč a začal s ní bušit do jízdního řádu na
autobusové zastávce. V okamžiku, kdy hlídka
strážníků dorazila na místo, byli členové rozjařené společnosti v klidu. Strážníci usvědčili
viníka pomocí kamer a za poškození zastávky
dostal pokutu 500 korun.

Strážníci stárnou
Průměrný věk strážníků u městské policie se
za poslední desetiletí zvýšil o 72 měsíců a dosahuje nyní 37,6 roku. Je to přirozený jev pramenící ze stabilizace pracovního kolektivu.
V současnosti pracuje u karlovarské městské
policie 27 strážníků s délkou praxe převyšující 10 let. Uplatnění strážníků vyššího věku
bude brzy tématem, kterým se začnou zabývat všechna velká města.

Bydlení/Inzerce

Stavebníci mohou čerpat dotaci na regeneraci domů

S

tatutární město Karlovy Vary vyhlašuje od
1. dubna 2011 výzvu k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 – Národní
podpora územního rozvoje, oblast intervence
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – b) Regenerace bytových domů. Objem
stanovených ﬁnančních prostředků na tuto
výzvu je 5 306 989 Kč, na které mohou dosáhnout oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů, bytová družstva či další obchodní
společnosti (zákon č. 513/1991 Sb. obchodní
zákoník), dále vlastníci jednotek sdružení ve
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) a další právnické a fyzické osoby
vlastnící bytový dům. Prostředky jsou v rámci
regenerace bytových domů určeny k:
1. zateplení obvodového pláště domu včetně
výměny oken, zateplení vybraných vnitřních
konstrukcí; 2. práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo
funkčních vad konstrukce domu; 3. sanace
základů a opravy hydroizolace spodní stavby;
4. rekonstrukce technického vybavení domů
(modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); 5. výměny či modernizace

lodžií, balkonů včetně zábradlí; 6. zajištění
moderního sociálního bydlení při renovacích
stávajících budov.
Zóna IPRM Karlovy Vary – Stará
role zahrnuje ulice:
Svobodova, Školní,
Smetanova, Dvořákova, Nové domky,
Okružní, Závodu
míru,
Hlávkova,
Truhlářská, Družstevní, Kladenská, Třešňová,
Karlovarská, Boženy Němcové = Tuhnická,
Fibichova, Janáčkova, Borová, Nad Dvorem,
Rohová, Hornická kolonie, Počernická.
Výše podpory: 40 % (z toho 85% ERDF, 15%
státní rozpočet), tzn. žadatel ﬁnancuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů. Podpora bude
vyplácena zpětně po ukončení projektu, příp.
jednotlivých etap projektu. Podrobné vysvětlení naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce.
Příjem žádostí: Tištěné žádosti budou od
1. dubna 2011 do 30. června 2011 přijímat
pracovníci Odboru rozvoje a urbanismu, úřad
stavebního plánování Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednictvím podatelny (Moskevská 21 nebo U Spořitelny 2, Karlovy Vary).
Žádosti mohou být doručeny osobně, poštou

či kurýrní službou. V případě zaslání poštou
či prostřednictvím kurýrní služby je ale rozhodující termín doručení na podatelnu, nikoliv
datum odeslání.
Příručka pro žadatele a příjemce: Žadatel
je povinen postupovat podle Příručky pro
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2
zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2.
Město Karlovy Vary získalo ﬁnanční prostředky v rámci IPRM IOP (Integrovaný plán
rozvoje města v Integrovaném operačním
programu) ve výši 3 243 289 eur. 60 % z této
částky bude použito na revitalizaci zeleně
a veřejného prostranství určené zóny ve Staré
Roli. 40 % z této částky bude použito na regeneraci bytových domů.
V rámci vyhlášených výzev pro oblast 5.2 b)
Regenerace bytových domů již byla mezi
úspěšné žadatele rozdělena částka 24 755
964 Kč. Výzva vyhlášená pro regeneraci veřejných prostranství je kontinuální, její trvání
je stanoveno do roku 2013.
Další podrobnosti včetně přesného znění výzev naleznete na stránkách www.mmkv.cz
a www.kvprojekty.eu.
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Kontakty:
Petr Korellus, tel. 724 172 044
oblast KV, CV, UL
Jakub Hošek, tel. 725 751 600
oblast SO, CH, TC
info@djt.cz

www.djt.cz
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Sport / Inzerce
TURISTIKA

PLAVÁNÍ

CHŮZE

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

Bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary-Drahovice, Tel.: 353 224 488

13.-14. dubna | Nordic Walking Tour 2011

Handicapovaní plavci trénují na závody
Největší sportovní akcí lidí se zdravotním postižením bude
v dubnu na Karlovarsku 10. ročník plaveckých závodů POHÁREK. Jeho patronem je žokej Josef Váňa a závody pořádá
karlovarské středisko občanského sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér KONTAKT bB. Jubilejní POHÁREK
2011 se uskuteční 2. dubna 2011 ve dvou blocích. Dopolední
sportovní část proběhne v krytém městském bazénu v Sokolově, kde celou akci zahájí společně jeden ze zakladatelů plaveckého programu a předseda sdružení KONTAKT bB Jan Nevrkla
s patronem posledních ročníků, sedminásobným vítězem Velké
Pardubické Josefem Váňou. Po ukončení plaveckých závodů se
závodníci s doprovodem a přáteli sejdou večer v karlovarském
hotelu Thermal, kde proběhne vyhodnocení nejlepších plavců.
Záštitu nad celou akcí převzali primátor města Karlovy Vary Petr
Kulhánek a starosta města Sokolov Zdeněk Berka.

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici na www.fjw.rajce.net.
Alnitak ORION, Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134
Tel.: 777909885; E-mail: bobr@pristavorion.cz
Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku od 6 let,
kteří by měli zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle.
Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý. Scházíme
se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme do přírody,
od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a věnujeme se
mnoha dalším aktivitám. Scházíme se:
St 16.00–18.00 v klubovně
Mladší děti
Čt 16.00–18.00 v klubovně
Děti starší 11 let

DEN OHŘE V KARLOVÝCH VARECH
7. 5. 2011 VE 14 HODIN
pořádá Klub vodáků Karlovy Vary spolu s magistrátem města
Program: splutí a závod rodičů s dětmi (dvojice – dítě + dospělý) v úseku Dvorský most–loděnice Klubu vodáků Karlovy
Vary (2 km klidného toku WW1).
Lodě, pádla a plovací vesty připraví pořadatel.
Účastníci obdrží v cíli speciální upomínku a občerstvení.
Doporučujeme k účasti děti od 5 do 15 let, pokud možno plavce (ale není podmínkou)
Doporučení: 1. Přijeďte ve sportovním oblečení, pokud možno
MHD ke Dvorskému mostu (KV Arena). V cíli u loděnice je velmi
omezená možnost parkování.
2. Kánoe budou turistické, otevřené, stabilní. Pro menší děti
bude pro splutí k dispozici raft s instruktorem.
3. V loděnici bude po dojezdu možno posedět u táboráku (hudební nástroje vítány).
Pro děti budou připraveny různé soutěže. Dospělí se mohou
zúčastnit turnaje v netradičních vodáckých disciplínách. Špekáčky pro účastníky splutí budou zajištěny.
V případě špatného počasí se vše odbývá v loděnici.
4. Pořadatel by ocenil předběžné přihlášky (alespoň počet
lodí) a to na telefonní číslo 777 730 013 nebo elektronicky na
e-mail kristian.houf@tiscali.cz.
5. Zájemci si mohou všechno vyzkoušet v loděnici (Dolní Kamenná 16 – Rybáře) (tmavě obložená dřevěná loděnice) každé
úterý a čtvrtekk od 16 do 19 hodin.
Účast na akci je pro
všechny zdarma.
ma.

FOTBAL
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – MUŽI
9. 4.
10:30
1.FC K.Vary – FK Pardubice
23. 4. 10:30
1.FC K.Vary – FC Chomutov
II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
10. 4. 14:00
1.FC K.Vary – FK Krupka
30. 4. 14:00
1.FC K. Vary – Sokol Stará Lysá

JÓGA
JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
3. 4.
10:00/11:45 1.FC K.Vary – SK Kladno B
17. 4. 10:00/11:45 1.FC K.Vary – FK Neratovice-Byškovice

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě,
1. lekce ZDARMA
Po 18:00 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Út 17:30 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Út 19:00 ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí
St 18:00 ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokr.
Čt 19:15 Mateřské centrum Drahovice – začátečníci,
mírně pokročilí a pokročilí

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
9. 4.
14:00
1.FC K.Vary A – FK Nejdek
9. 4.
16:15
1.FC K.Vary B – FC Františkovy Lázně
23. 4. 14:00
1.FC K.Vary A – BU Nové Sedlo
23. 4. 16:15
1.FC K.Vary B – DDM Stará Role
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
3. 4.
13:30/15:15 1.FC K.Vary B – Sokol Žlutice
17. 4. 13:30/15:15 1.FC K.Vary B – FK Union Cheb 2001
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
16. 4. 13:00
Turnaj
24. 4. 13:00
Turnaj

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
2. 4.

Cílem akce je vytvořit český rekord v severské chůzi, během
dvou hodin zapojit co nejvíce osob a na trase 2–2,5 km nachodit maximum kilometrů. Karlovy Vary jsou prvním městem,
kde Nordic Walking Tour startuje, dalšími městy jsou Praha,
Brno, Olomouc,Plzeň,České Budějovice, Hradec Králové a Ostrava. Oﬁciální zahájení 13. 4. v 16 hod. Pokus o rekord začíná
v 16,15 hod a potrvá do 18,15 hod. Registrace účastníků probíhá od 15,30 do 17,45 hod. v prostorách startu a cíle za GH
Pupp. Dne 14. 4. se od 7,45 do 9,00 hod koná ranní vycházka
zájemců a účastníků 7. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů. Délka trasy cca 3,5 km.

Plavání pro veřejnost a organizované skupiny:
každou středu: 15–16 hod., 16–17 hod.

Voda ze střechy Evropy – pramen Bystřice u Abertam
Jarní setkání turistů na Dianě nad Karlovými Vary
Tepelskou plošinou z Ovesných Kladrub do Teplé
Velikonoční pochod na Andělskou horu
Velikonoční pondělí na jižním Plzeňsku
Od kostela sv. Blažeje k trapistům –
Z Nežichova do Nového Dvora

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
16. 4. 10:00
Turnaj
24. 4. 10:00
Turnaj

Turnaj O Zlatý trenky open IV. – čtvrt, semi a ﬁnále

Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13–15 h. Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, včetně
zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na každém
fyzicky, a to vše zdarma. První hra nebo lekce zdarma pro
každého nově příchozího hráče.

REVOLUCE VE FITNESS ZAHÁJENA!

VÝPRODEJNÍ

AKCE

prodám

BYT 2+kk, 48 m2

nového textilu z německých
obchodních domů zlevněných až o 80 %

K. Vary – ul. Konečná 900/15
OV, původní jádro, plastová okna,
velký balkon, 3 patro,
cena 1.300.000 Kč

High Energy Aerobic Training

HOTEL THERMAL foyer velkého sálu

chůze na pásu na lidský pohon
nejvyšší účinnost spalování tuků
zvýšení svalového rozvoje a odolnosti
kardiovaskulárního systému
fyzická příprava pro všechny druhy sportů
skupinová aktivita za doprovodu
motivující hudby
aktivita pro každého v každém věku

tel.: 777 940 684
S R E K L A M O U S E P O S O U V ÁT E K Ú S P Ě C H U
Poradíme – připravíme reklamní kampaň na klíč

Obchodní manažerka

Stanislava PROVAZNÍKOVÁ
tel.: 608 220 020,
606 792 475
e-mail: s.provaznikova@seznam.cz

NOVÉ KURZY! Grafika, webové stránky, flash animace.

www.softwarovaskola.cz

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554
28

Akce v měsíci Duben
SC-301875/3

777 940 555

29.–30. 3.
5.–6. 4.
19.–20.–21. 4. 26.-27.–28. 4.
úterý–středa–čtvrtek: 10–18 hod.

SC-310119/6

Iva Kulatá - Softwarová škola
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

SC-310005/2

POČÍTAČOVÉ KURZY

Velký výběr
pánského a dámského
oblečení, kalhoty, trika,
svetry, povlečení,
domácí textil, kožené
bundy od 800 Kč

SHOW ROOM KarlovyVary:
TGM 10 – pasáž OD Perla, Karlovy Vary
rezervace: +420 608 91 91 50
e-mail: kvheat@seznam.cz
www.heatvary.cz

SC-310119/2

2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4
25. 4.
30. 4.

KV Arena

KV Arena rozkvete díky výstavě Flores
U

dálostí jara bude v KV Areně velká prodejní výstava květin a zahradní techniky
s názvem Flores KV 2011. Stovky květin všech
odrůd a barev budou prezentovat desítky vystavovatelů, a to téměř nepřetržitě po dobu
dvanácti dnů. Od 12. do 22. května obklopí
budovy KV Areny květinové a zahradní umění.
Akci pořádá občanské sdružení Flores Karlovy Vary, jehož zástupci a členovi realizačního
týmu Tomáši Balcarovi jsme položili několik
otázek.

KRL: Výstava Flores se v Karlových Varech
bude konat poprvé. Co vedlo k uspořádání této
akce právě v našem městě?
Karlovy Vary jsou významné lázeňské město s jedinečnou polohou v údolí obklopeném
krásnými majestátními zalesněnými svahy,
které byly vědomě kultivovány do dnešní podoby lázeňských lesů. Nedá se mluvit o tom, že
by zde bylo málo příležitostí k rozvoji zahradní
architektury a zahradní tvorby, ale spíše zde
chybí inspirace a možnost vizuální prezentace,
jak pro nové majitele zdejších hotelů a sanatorií, tak i pro majitele nových rodinných domů.
Nápad uspořádat výstavu květin a zahradní
tvorby spojenou s kulturní prezentací a podporou ze strany města mne oslovil, protože v něm
vnímám ten správný potenciál akce určené pro
širokou veřejnost, která se tak může seznámit
a sblížit s moderními trendy současné zahradní tvorby, nechat se inspirovat nápady a dekoracemi, zhlédnout díla předních ﬂoristů nebo
se jít jednoduše pobavit.
KRL: Jak byste výstavu Flores KV v krátkosti
charakterizoval? Komu je tedy určena?
Výstava Flores KV není a ani neaspiruje na to
stát se odborným veletrhem a ani nebyla navržena pouze jako účelová forma prodejní výstavy. Naopak – úvodní koncepce projektu výstavy
je od začátku směrována ke kulturnímu pojetí
a veřejnému stylu prezentace zahradní tvorby.

hradní architektury, jako jsou solitérní hlazené
balvany a oblázková pole. Zahradní úpravy
jsou situovány k hlavní ose pohledu na stavbu
u hlavního přístupu ke KV Areně a budou již
z dálky vítat všechny příchozí návštěvníky.

Naším přáním a snahou našeho sdružení je
připravit podmínky pro uskutečnění prvního
ročníku tradičního jarního festivalu s tématem
květin a zahradní tvorby a dalších blízkých oborů – oblast kultury, životního stylu – a možnosti
prezentace v rámci cestovního ruchu.
KRL: Výstava se bude konat v okolí KV Areny,
ta však přednostně slouží pro pořádání sportovních a kulturních akcí, proč jste se tedy rozhodli
právě pro toto místo?
Za místo konání akce bylo vybráno prostranství u KV Areny. I přes svůj moderní charakter
a některá omezení splňuje tato multifunkční
stavba všechny podmínky pro konání akce podobného druhu a i přes velký závazek nás tato
nová možnost velmi potěšila.
KRL: Jak se tedy změní prostranství kolem haly?
Po předložení vizualizací konečných návrhů
zahradních úprav a vizualizací interiéru jsme
vybrali variantu tulipánové výsadby a neformálního moderního řešení jarních kvetoucích
výsadeb. Byl prosazen návrh masivní plošné
výsadby, který působí velkolepě, a při pečlivém
výběru a kombinaci odrůd středně a později
kvetoucích druhů můžeme vytvořit oslňující
barevnou dominantu, která zkrášlí velký prostor a bude i jistým vlastním symbolem výstavy
a oslavou jara. Tyto výsadby jsou v návrzích
doplněny dominantními kvetoucími formami
jarních keřů z rodu cornus, rhododendron a jiných. Doplněny budou moderními prvky za-

KRL: Součástí výstavy Flores budou také dílčí
projekty. Můžete nám tedy prozradit, které to
budou?
Kromě založení vlastních parkových úprav pro
Flores KV jsme připravili podmínky pro realizaci prezentačních zahrad, které budou vytvořeny na umělém terénu. Návštěvníci se mohou
těšit na přehlídku prezentačních zahrad města
Karlovy Vary a Plzně, budou si moci prohlédnout produkty a služby významných společností i menších subjektů v oboru zahradnictví,
zahradní tvorby a zahradních služeb, zahradní
techniky a doprovodných služeb. Proběhne
také prezentace zahradní techniky a stavebního programu pro zahrady. Připravena je rovněž přehlídka tradičních a staročeských trhů.
Součástí výstavy bude také zajímavý kulturní
program a řada doprovodných akcí.
KRL: Uspořádat tak velkou akci je jistě velmi
náročné, a to z hlediska ﬁnančního i organizačního. Kdo se tedy kromě vašeho sdružení na přípravách a samotné realizaci také podílí?
Rád bych poděkoval realizačnímu týmu a všem
vystavovatelům za podporu a obohacení výstavy zahradní expozicí. Náš dík patří i hlavnímu
partnerovi, městu Karlovy Vary, za podporu
a trvalý zájem na uspořádání výstavy s výhledem na opakování dalších ročníků. Zvažujeme
také možnost získat stálý prostor, který by se
stal zahradním dílem a umožnil pořádání i jiných kulturních akcí v rámci kulturního programu města. Děkujeme i vedení KV Areny za
vstřícný přístup a technickou podporu výstavy.
Informace o výstavě Flores KV 2011 naleznou
zájemci na www.ﬂoreskv.cz.
(Michaela Kousalová, KRL)

Halu roztleskají mažoretky z celé Evropy

P

o loňském XVI. mistrovství světa v basketbalu
žen čeká tento měsíc KV Arenu další prestižní sportovní
událost – mistrovství Evropy
v twirlingu. Proběhne od 21. do 24. dubna,
kdy se očekává vystoupení 400 až 500 reprezentantek ze třinácti evropských států. Sestavy
sportovních mažoretek dorazí z Anglie, Belgie,
Francie, Nizozemska, Chorvatska, Irska, Itálie,
Německa, Norska, Skotska, Španělska, Švýcarska a své zastoupení bude mít samozřejmě také
Česká republika jako hostitelská země. Vyhlašovatelem ME v twirlingu je NBTA EUROPE
(Nation Baton Twirling Association), hlavním
pořadatelem a odborným garantem šampio-

nátu je Svaz mažoretek ČR. Kromě twirlerů
(soutěžících s twirlingovou hůlkou) se ME ještě zúčastní skupiny pomponů (třásní), kde má
každý stát možnost nominovat jednu skupinu.
Pochodující mažoretky znají karlovarští diváci
jako tradiční součást zahájení lázeňské sezony.
Tentokrát však půjde o gymnastickou sportovní disciplínu. Zatímco pochodující mažoretky
sklízejí potlesk za dokonalé sladění pochodu,
chůze, pohybů a ovládání hůlek, základem
sportovního twirlingu jsou taneční skoky, otočky a různé až baletní variace. Hostitelem zatím
posledního soutěžního klání mažoretek z členských zemí asociace NBTA bylo loni švýcarské
město Neuchâtel. Tento měsíc přebírají štafetu
mistrovství Evropy Karlovy Vary.

Program:
Čt 21. 4.
8.00–17.00 hod.
Zkoušky soutěžících jednotlivých států
18.00–19.00 hod.
Zahajovací ceremoniál

Pá 22. 4., So 23. 4.
8.30–19.00 hod.
Sóla – ženy, muži na povinnou a taneční hudbu
Skupiny – twirling, pompony, vlajky

Neděle 24. 4.
8.30.–17.15 hod.
Finále
Sóla na povinnou a taneční hudbu
Skupiny – twirling, show
17.15–18.15 hod.
Závěrečný ceremoniál
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Listárna / Soutěž
Napsali jste nám
Promarněná šance ?
V Radničních listech 02/2011 jsem si přečetla
článek Revitalizací Dolního nádraží by mohl
vzniknout karlovarský CENTRAL PARK. Po
přečtení posledního odstavce s názvem Co by
projekt přinesl městu jsem znejistěla a pohledem
na přední stranu časopisu jsem se musela ujistit,
že se jedná o číslo z posledního, tedy povolebního
období. Příprava uvedeného záměru, který pro
naše město „upeklo“ (bohužel serióznější výraz
nenacházím) bývalé vedení města, se ve vší tichosti a v rozporu s proklamovanou otevřeností
vůči veřejnosti, dostala až do fáze zpracované
a projednávané dokumentace pro územní řízení! Měla jsem možnost částečně se s touto dokumentací seznámit, a proto bych čekala poslední
odstavec o tom, co takto koncipovaný záměr
přinese městu, spíše podobného znění: Zvýšení
dopravního zatížení na ulici Západní z dnešních cca 12 000 na 25 000 pohybů, převedení
části tohoto zatížení na ulici Moskevskou, přetí-

žení na kruhové křižovatce u Tuhnického mostu
a u Povodí Ohře, nutnost milionových investic
města do souvisejících dopravních opatření.
Logické zvýšení koncentrace škodlivin z dopravy. Zrušení dopravního terminálu, tedy zázemí
pro cestující i samotné dopravce, bez náhrady
v době, kdy okolní města investují do budování
moderních dopravních terminálů v centrech, tak
aby byly dobře dostupné a sloužily široké veřejnosti a poskytovaly maximum služeb (Sokolov,
Cheb, Mariánské Lázně). Přestupní uzel veřejné hromadné dopravy umístěný ve tmě druhého
podzemního podlaží (ve vztahu k ulici Západní), kam se člověk dostane jen schodištěm nebo
výtahem. Současně je do tohoto podřadného
a nehostinném prostoru, kde budeme čekat na
svůj spoj MHD soustředěna řada nepříjemných,
ale potřebných provozů, jakými je doprava ve
směru od Doubí do Rybář, každodenní dopravní
obsluha (odpad, zásobování atp.) zamýšlených
mrakodrapů, zásobování obchodního domu atp.

Takové podpalubí luxusního parníku se stěžni
objektů tyčícími se do výšky 100 metrů.
Já bych si revitalizaci této části města představovala určitě jinak. Konečně je tady historická
šance urbanizovat poměrně rozsáhlé území
v centru města k obrazu a prospěchu generací, které se tady sice už narodily, ale nemají to
štěstí, když už historie se seběhla tak, jak se
seběhla, cítit tu ducha svých prapředků. Šance
vytvořit něco pro lidi, co bude mít hodnotu vysoce přesahující všudypřítomný jediný cíl, a to byznys, který člověka jako takového může odsunout
do pomyslného podpalubí. Měla by to být výzva
pro architekty, kteří netouží zanechat po sobě
pomník jednoúčelové extravagantní formy bez
života, ale tvorbou prostoru chtějí spoluvytvářet
pocit sounáležitosti a hrdosti k místní příslušnosti Karlovaráků. Domů bez života je v tomhle
městě víc, než je pro většinu z nás únosné. Neměli bychom tuto historickou šanci promarnit!
Ing. arch. Helena Ruseva

velice mrzí, že odpovědní zametli mou snahu
pod koberec, a jak naposledy slíbili v dopise ze
dne 24. 3. 2004, nekonali. Veškerá dosavadní
opatření, pokud vůbec nějaká byla, situaci jen
zhoršila. Doufám, že konečně bude sjednána
v zájmovém území náprava a námi placené odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti.
Čím dříve se k řešení v daném území přikročí,
tím méně nás to všechny bude stát. Skála praská dál a kameny padají až na průtah.“
Ing. Jaroslav Lukšík,
narozený v roce 1948 v K. Varech

Na snímku současný stav narušené skály.
Foto: KRL

Dopis do redakce KRL
Od března roku 1995 marně upozorňuji úředníky kraje a města na riziko sesuvu na parcelách č. 642/1 a 506/1 v katastrálním území
Bohatice na průtahem. Naposledy na ZM 15.
března. Na jaře 1995 jsem vypracoval znalecký posudek a doporučil, co by se v ohroženém
úseku mezi železničním tunelem a Ostrovským mostem mělo udělat. S odstupem 16 let
jsem bohužel nucen prohlásit: „Mé profesní
já by mohlo být spokojeno, že se můj předpoklad vývoje sledované lokality vyplnil. Kameny ohrožují průtah stále víc. Jako občana mě

Dubnová fotohádanka

Na které budově v centru Karlových Varů najdete tohoto permoníka a kolik podlaží nad sebou zády podpírá?
Odpověď zašlete do 13. 4. 2011 mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy
Vary, 36001, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ
KRL. Uveďte své telef. číslo. Na vylosovaného výherce čekají dvě
vstupenky na některé kulturní představení.
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Vylosování souteží
Tajenka březnové křížovky (Jak
se jmenují skalní útvary v Rudém
středu Severního teritoria Austrálie?) zněla: Devil´s marbles
Ďáblovy kuličky. Jde o gigantické žulové valouny, které najdete
400 kilometrů severně od Alice
Springs. Celkem přišlo 94 správných odpovědí. Vylosovaný výherce Josef Flek, Rybářská 19,
K. Vary dostal od autora tajenky
cestovatele Leoše Šimánka dvě vstupenky a knihu Austrálie křížem
krážem. Březnová fotohádanka nebyla tak jednoduchá, jak se na první
pohled zdálo. Symboly s letopočtem MCM XII-XIII najdeme na obou
bočních vchodech do Městské tržnice Albert z Horovy ulice a parkoviště na západní straně. Nikoliv nad hlavním vchodem, kde je pouze
městský znak. Některé čtenářky jako např. J. Petlíková nás káraly, že
naše fotohádanka již neodpovídá skutečnosti a soutěžící jsou mateni.
Ověřili jsme si a nafotografovali (na snímku vchod 2), že oba symboly nad bočními
vchody odpovídají hádance. Z 25 luštitelů, kteří se nenechali zmást, jsme vylosovali Vladimíru Šípovou, Sokolovská 21,
Karlovy Vary. Získává dvě vstupenky na
kulturní představení. Blahopřejeme.

Křížovka / Kontakty

Dubnová tajenka KRL: Jak vznikají světoznámé karlovarské zkamenělé růže?

Odpovědi zašlete do 13. dubna 2011 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21,
tiskové odd., zn. SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čeká dárek od Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

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

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

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

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

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

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

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@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 vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

Odbor zdravotnictví
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz
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