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www.rezidencecertovka.cz

Dny otevřených dveří:

2.-3.9.2011
23.-24.9.2011od 1000 do 1500 hodin

Po telefonické domluvě možnost individuální prohlídky.
Tento obytný komplex o 164 bytech se dá bez nadsázky
označit jako velkoryse koncipovaná městská čtvrť
s výhodami bezstarostného bydlení v moderním
bytovém domě. Prostor mezi domy je vyplněn plochami
pro pěší, upravenou parkovou zelení a dětským hřištěm.
Samozřejmostí uzavřeného rezidenčního areálu
je recepce s 24 hodinovou službou. Celý objekt je zajištěn
kamerovým systémem.
Možnost pronájmu krytého parkovacího stání.

Stylové a luxusní bydlení
v Karlových Varech

Investor &
Developer

CENY POROSTOU

Jak se změní ceny bytů po zvýšení DPH?
rok 2011
rok 2012
rok 2013

sazba 10%
sazba 14%
sazba 17,5%

Byt 1+kk (35 m2)
Rezidence Moser
rok 2011
rok 2012
rok 2013

1 324 125 Kč
1 372 275 Kč
1 414 406 Kč

Byt 2+kk (73,47 m2 +19,68 m2 terasa)
Rezidence Čertovka
rok 2011
rok 2012
rok 2013

3 994 261 Kč
4 139 507 Kč
4 266 597 Kč

Byt 3+kk (103 m2)
Rezidence Čertovka
rok 2011
rok 2012
rok 2013

5 077 105 Kč
5 261 727 Kč
5 423 271 Kč

Uvedené ceny bytů jsou včetně DPH.Nové sazby DPH jsou orientační.

Rezidence nabízí celkem 106 bytů různých
dispozičních variantách 1+kk až 3+kk od 35
do 114 metrů čtverečních. Jedná se o velice klidnou
lokalitu, která poskytne všem zájemcům o moderní
bydlení dostatek komfortu.
www.rezidencemoser.cz
info@rezidencemoser.cz

www.jth.cz

Ing. Roman Wurzel +420/603 888 999 (česky, anglicky)
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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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Editorial
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Vážení spoluobčané,
před sedmi lety
předávali signatáři
petice za záchranu
stálé divadelní scény
v Karlových Varech
tehdejšímu
vedení
města petiční archy
s 9000 podpisy. Rozhodnutí o zrušení stálého divadelního souboru v r. 2004 vyvolalo u části veřejnosti ostré protesty. Mezi
signatáři byli kromě řady významných
osobností ze společenského a kulturního
života Karlových Varů rovněž významní
herci a prezident Václav Havel. Byli si totiž
vědomi toho, že divadlo s vlastním souborem je pro město jedním ze základních
stmelujících prvků, který má pro identitu
občanů nezastupitelnou roli. Dovolím si
citaci Václava Havla: „Karlovy Vary hledají dodnes jakýmsi způsobem svoji identitu.
Po odsunu Němců po válce zde jakoby zůstala trošku díra, trošku prázdno. Proto
sem také proniká ruský kapitál a podobně.
Protože je tu otevřený prostor. Není tady
zakořeněná domácí tradice. Město musí
mít nějakou svou mikroatmosféru, mikrokulturu, mikroklima a k tomu patří samozřejmě i to, co je jeho a je neodmyslitelně
jeho, co není pro turisty a návštěvníky festivalu. Proto potřebuje i své divadlo.“
Před půl rokem jsem byl v divadle v Pardubicích, kde místní soubor hrál úpravu
Shakespearovy hry. Divadlo bylo plné a diváci se loučili s herci nadšeným potleskem.
Před nedávnem jsem zažil něco podobného v chebském divadle. Tam diváci na svoji
divadelní tvorbu nedají dopustit. Potřebují
ji. Po sedmi letech má naše divadelní scéna
šanci zase začít.
Jedná se o první drobný krůček na velmi
daleké cestě. Kdo má povědomí o divadelní práci, dobře ví, že činoherní soubor,
zvláště v procesu svého zrodu, nezačne
fungovat stisknutím knoflíku. Je to živý
organismus, který sjednocuje tvůrčí idea
a formuje pestrá paleta osobností jednotlivých členů. K rozprášení souboru v roce
2004 došlo během několika týdnů. Nový
soubor se bude rodit roky a bude to stát
mnoho úsilí. Věřím, že vynaložená práce
i finanční prostředky budou stát za to a že
výsledek bude pro nás všechny něčím víc,než jen splněním jednoho z bodů našeho
volebního programu. Od pátku 16. září
budou mít Karlovaráci v Městském divadle
vlastní činoherní divadelní soubor. Dojde
ocenění? O tom rozhodnete vy sami a já
věřím, že rozhodnete kladně.

Maluje porcelán
již od vyučení
Tváří z titulní strany je malířka porcelánu Karla
Visingerová. Značce Thun a karlovarskému
porcelánu je věrná deset let. Vyučila se zde a dnes
dekoruje zlatem i náročnou repliku císařského
servisu hraběte Thuna z roku 1856.
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Památky lázní
otevřou zdarma brány
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Nejkrásnější historická místa Karlových Varů
nabídnou 10. a 11. září v rámci Dnů evropského
dědictví prohlídku. Půjde o kostely Povýšení sv.
Kříže a sv. Urbana v Rybářích, Ondřejský hřbitov,
Findlaterův altán, Petrova výšina i Zámecké lázně
(na snímku) s reliéfem Ducha pramenů.

Hvězdou Tourfilmu
bude Piccard
Švýcarský psychiatr a cestovatel Bertrand Piccard
bude hlavní ozdobou 44. ročníku Tourfilmu.
Naše město uvítá jeho účastníky od 6. do 9. října.
Známého vzduchoplavce a dobrodruha Piccarda
představíme již v tomto čísle.
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V seriálu městských částí uděláme tento měsíc výjimku a představíme Tuhnice. Nejsou čtvrtí našeho
města, zato měly bohatou historii, než se 1. ledna
1928 trvale připojily ke Karlovým Varům. Díky
tomu, že měly vlastní vodárnu, plynárnu i elektrárnu, staly se energetickým srdcem našeho města.
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Měsíčník pro občany města Karlovy Vary • Vychází 12x ročně vždy první den v měsíci
• Vydává Strategic Consulting, s. r. o., vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, jan.
cizek@ceskydomov.cz) • Manažer inzerce Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, vit.vrbicky@
ceskydomov.cz) • DTP Jana Benetková (jana.benetkova@ceskydomov.cz) • Adresa vydavatele, redakce a distribuce:
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1 (tel.: 224 816 821) • Tiskne Severotisk, a. s. • Náklad 25 000 výtisků • Registrováno
pod č. MKČR E 11990 • Distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:
PhDr. Jaroslav Fikar
tel.: 602 717 721
e-mail:
jaroslav.fikar@ceskydomov.cz

inzertní oddělení:
tel.: 776 431 879, 606 792 475
e-mail:
karlovy.vary@ceskydomov.cz
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty k distribuci:
Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail:
distribuce@ceskydomov.cz

Pavel Žemlička, člen rady města
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Fotoaktuality

Architekturu lázní obdivovali diplomaté z Namibie v čele s ministrem
zahraničních věcí Utonim Nujomou. Prohlídku našeho města, při níž
je s historií i ekonomickým vývojem seznámil náměstek primátora Jiří
Klsák, zakončili obědem v Grandhotelu Pupp.

Karlovarskou promenádou prošel během léta velvyslanec USA Norman
L. Eisen. Jak se svěřil primátorovi, jeho maminka v poválečných letech
žila a pracovala v Karlových Varech, poté co jako zázrakem přežila
hrůzy nacismu a než v roce 1949 před další totalitou emigrovala.

Křtin nového tvaru porcelánu Future se zúčastnil pražský primátor
Bohuslav Svoboda. Spolu s ředitelem a. s. Thun 1794 Vlastimilem Argmanem popřáli novince úspěch. Autorem tvaru je akademický sochař
Jiří Laštovička.

Do nejlepší pětky ALL STARS ČR v basketbalu byl vybrán karlovarský
rodák Filip Halada. Má bronzové medaile z ME v Sarajevu i loňského
mistrovství ČR. První trenéry měl v Karlových Varech, kde hrál už na základní škole.

Unikátní obrazovka slaví půldruhého roku. Velkoplošnou LED obrazovku na třídě TGM nabízí HDT impex i malým firmám za tři tisíce korun měsíčně. V září a říjnu chystáme až 50procentní slevy, říká Marcel
Kurfürst z HDT impexu.

Pět let slouží zákazníkům Autobond Group, a. s. Pro vyšší spokojenost
zájemců o vozy Kia, Opel a Chevrolet jsme vybudovali nové prodejní
a zrekonstruovali servisní centrum ve Studentské ulici, říká majitel Tomáš Klesa.
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Lidé

OSOBNOST MĚSTA

Nepřestal být karlovarským patriotem
I

t

ndiánský náčelník Okima. Toto pojmenování dostal v roce 1989 od severoamerického indiánského kmene Kikapů známý
spisovatel, cestovatel, filmař i etnolog PhDr.
et. JUDr. Miloslav Stingl. V češtině se Okima rovná výrazu Ten, kdo vede. Miloslav
Stingl se narodil 19. prosince 1930 v Bílině.
Od června 1945 žil v karlovarské Zahradní
ulici, v domě s názvem Romania. V září téhož roku se stal studentem Osmiletého státního reálného gymnázia. Po maturitě v roce
1950 vystudoval dvě vysoké školy. Nejprve
mezinárodní právo a pak etnologii. Po druhé promoci nastoupil na Krajský národní
výbor v Karlových Varech, kde odpovídal za
kulturu. Po zřízení Pedagogického institutu,

první vysoké školy v našem městě, zde přednášel antropogeografii. Na základě konkurzu pak pracoval v Československé akademii
věd, kde se zabýval výzkumem mimoevropských etnik a kultur. Při svých cestách, vědeckých výzkumech a expedicích navštívil
151 zemí ve všech kontinentech. O tom, co
viděl, napsal množství knih. Dohromady
měly 251 vydání, vyšly v 31 jazycích a v nákladu přesahujícím 16 milionů výtisků. Miloslav Stingl se vždy hrdě hlásil ke Karlovým
Varům, k městu, kde žil, studoval a pracoval.
Své město aktivně propaguje i v cizině. Byl
častým účastníkem Tourfilmu, na jehož loňském ročníku převzal čestné občanství města. (Zdeněk Musil)

PŘEDSTAVUJEME

Novou ředitelku Infocentra
a tak mne dlouho mrzelo, když jsem ze strany podnikatelské sféry v Karlových Varech
slyšela stesky na nedostatečný marketing
města. Když pak bylo vyhlášeno výběrové
řízení, rozhodla jsem se do něj přihlásit,
v případě úspěchu toto změnit a zaměřit
se více na marketingové aktivity. Mou vizí
je, aby Infocentrum svou kvalitní činností
zvyšovalo zájem potenciálních klientů o nabídku Karlových Varů a v oblasti lázeňství
posilovalo pozice města jako jedné z nejnavštěvovanějších destinací v rámci ČR a lázeňského lídra Evropy, to vše samozřejmě
v koordinaci s podnikatelskými subjekty
působícími v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Ředitelkou karlovarského Infocentra
se stala 1. srpna Jitka Štěpánková, která
doposud působila v CzechTourism. Položili
jsme jí dvě otázky.
KRL: Co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do výběrového řízení?
J. Š.: S propagací lázeňství a cestovního ruchu je spojen celý můj profesní život. Dlouhou dobu jsem pracovala na České centrále
cestovního ruchu – CzechTourism, kde
byla mou hlavní aktivitou propagace ČR
jako lázeňské destinace. Karlovy Vary jsou
mým rodným městem a srdeční záležitostí,

KRL: Chystáte v Infocentru nějaké zásadní
změny?
J. Š.: Nejprve se musím seznámit s veškerými procesy. Pokud změny, pak takové,
které povedou ke spokojeným klientům –
ať návštěvníkům, občanům či subjektům
v K. Varech. Prioritou je proto vybudování
hlavní pobočky, která by nabízela komplexní služby jako kdysi pobočka v Lázeňské.
Věřím, že tuto otázku se nám podaří spolu
s magistrátem města vyřešit co nejdříve
a v příštím roce již přivítáme návštěvníky
v nových prostorách. V propagaci se chceme výrazněji zaměřit na on-line marketing,
více komunikovat s cestovními kancelářemi a médii a zaměřit se na českou klientelu.
Rádi bychom do plánů zařadili i různé aktivity pro občany K. Varů.

Válečný veterán
oslavil devadesátiny

L

etos v létě oslavil devadesáté narozeniny pan
Josef Benda. Původem z Černošic u Prahy, kde
studoval a později pracoval jako technický pracovník. V Karlových Varech žije se svojí manželkou Blankou od roku 1945, v současné době v Domově péče o válečné veterány Bílý kříž. Během
druhé světové války působil v domácím odboji
v okolí Prahy. Tvrdí o sobě, že není nijak výmluvný.
Přesto nám však prozradil, že není moc na sladké a rád si pochutná na slaném a na mase. Jeho
manželka ho charakterizovala jako velmi klidného
a vyrovnaného člověka. „Nemůžu o něm opravdu
říci nic špatného,“ dodala. Pokud jim zdraví dovolí, rádi si vyjdou společně na procházku městem.
Večery pak tráví sledováním televize, nejčastěji
seriálů. K obdivuhodnému životnímu jubileu přišli
panu Bendovi poblahopřát náměstek primátora
Jiří Klsák, zástupci Krajského vojenského velitelství a Obce legionářské. Mezi gratulanty byli také
spoluobyvatelé v domově, se kterými si pochutnal
na obrovském šlehačkovém dortu. Ke všem blahopřáním se připojujeme a panu Bendovi přejeme
mnoho štěstí a zdraví! (mm)
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Zprávy z magistrátu

Úřední sdělení

Farmářské trhy se už staly tradicí

• Magistrát města vyzývá žadatele o poskytnutí účelové dotace na tělovýchovu, sport
a volnočasové aktivity na rok 2012, aby své
žádosti zasílali na odbor kultury, školství
a tělovýchovy do 30. září 2011 prostřednictvím podatelny MM, Moskevská 21. Formuláře jsou na informacích MM I, Moskevská 21
nebo v kanceláři 234 odboru kultury, školství
a tělovýchovy - Gabriela Hazuchová, tel.: 353
118 122. Podrobnosti na www.mmkv.cz.
• Magistrát města vyzývá žadatele o poskytnutí účelové dotace na kulturní aktivity na rok
2012, aby své žádosti zasílali na odbor kultury, školství a tělovýchovy do 30. září 2011
prostřednictvím podatelny magistrátu, Moskevská 21. Účelové dotace jsou poskytovány
na realizaci projektů rozšiřujících nabídku
kulturních akcí v Karlových Varech. Formuláře jsou na informacích MM I, Moskevská 21
nebo v kanceláři 273 odboru kultury, školství
a tělovýchovy - Mgr. Jana Těžká, tel.: 353
118 344. Podrobnosti na www.mmkv.cz.
• Magistrát města, obecní živnostenský úřad,
upozorňuje, že dne 1. 7. 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 180/2011 Sb., kterou
se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Dle
ustanovení § 19 jsou osoby (fyzické i právnické), které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr, povinny
finančnímu arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost,
poskytnout své zákonem dané identifikační
údaje (např. obchodní firma, název, jméno
a příjmení, sídlo, místo podnikání). Tuto informační povinnost lze splnit na formuláři
vydaném arbitrem na http://www.finarbitr.
cz/cs/informacni-povinnost-instituce.html.
Oznamovací povinnost vůči arbitrovi je třeba
splnit nejpozději do 1. 10. 2011.

D

o třetice slavily minulý měsíc úspěch
městské farmářské trhy u tržnice.
Lidé si už zvykli na to, že tu najdou svého
farmáře a uzenáře, výrobce jogurtů, pěstitele brambor nebo paní Zítkovou, která jim
poradí, jaké bylinky namíchat na migrénu.
Za finanční podpory revolvingového fondu
životního prostředí a magistrátu se obnovila tradice, kterou znaly naše babičky. Další,
v pořadí již páté, farmářské trhy se konají na
stejném místě u tržnice v pátek 16. září od
13 do 18 hodin. Není pochyb, že si tam opět

Blokové čištění a noční mytí komunikací

• Magistrát města, odbor majetku města, zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje: pozemek p. č. 129 o výměře 14241 m 2 ,
pozemek p. č. 134/21 o výměře 1743 m 2 a pozemek p. č. 474/1 o výměře 461 m 2 v katastrálním území Doubí obec a okres Karlovy
Vary za účelem výstavby. Pozemky se nachází v lokalitě U Tunelu v Doubí, jsou neudržované, zarostlé nálety, s vysokými náklady na
vybudování inženýrských sítí. Forma prodeje:
výběrové řízení obálkovou metodou. Minimální nabídková cena činí 8 222 500,- Kč.

1.9. čtvrtek
Komunikace: Západní, Plzeňská,
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu,
Studentská

• Magistrát města, odbor majetku města zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje: pozemek p. č. 184/1 o výměře 23117 m 2
a pozemek p. č. 176/1 o výměře 16368 m 2 v
katastrálním území Doubí obec a okres Karlovy Vary za účelem výstavby. Pozemky se
nachází v lokalitě Červená karkulka v Doubí.
Jsou neudržované, zarostlé nálety, s vysokými náklady na vybudování inženýrských sítí.
Forma prodeje: výběrové řízení obálkovou
metodou. Minimální nabídková cena činí 19
742 500,- Kč. Podrobnosti obou záměrů prodeje jsou na www.mmkv.cz.

7.9. středa
Komunikace: neprovádí se
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
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můžete naplnit svůj farmářský košík a také
udělat něco pro své zdraví. Motto zářijových
farmářských trhů totiž zní: „Projezte se ke
zdraví!“ Kvalitní a čerstvé produkty vám
opět nabídnou vaši farmáři. V nabídce budou
ryby, zelenina a ovoce, kterých by měl zdravý
jídelníček obsahovat dostatek. A jako vždy
nebude chybět klasika farmářských trhů –
med, chlazená kuřata, krůty, maso, bylinky,
pekařské a cukrářské výrobky, mléčné výrobky, sýry, mošty aj. Následující farmářské
trhy plánujeme na 14. října. (Božena Turoňová)

2.9. pátek
neprovádí se
5.9. pondělí
Komunikace: neprovádí se
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla
IV., Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
6.9. úterý
neprovádí se

8.9. čtvrtek
Komunikace:Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská, Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů,
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská

9.9. pátek
neprovádí se
12.9. pondělí
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (část), 5. května (část), Anglická, Rumunská
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla
IV., Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
13.9. úterý
Komunikace: Národní, nám.
Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
14.9. 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
15.9. čtvrtek
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká,
Merklínská

16.9. pátek
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská,
Wolkerova, Charkovská, Krymská
19.9. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla
IV., Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
20.9. úterý
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Rosnická, Hraniční,
Mlýnská, Mládežnická, U Koupaliště
21.9. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od
pivovaru k okružní křižovatce u
prodejny motocyklů)
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera
(část od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně na T. G. M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD
22.9. čtvrtek
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapi-

lova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná,
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
23.9. pátek
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická,
Karolíny Světlé, Dělnická
26.9. pondělí
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul.
1. máje, Na Průhoně, Závodní,
Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla
IV., Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
27.9. úterý
Komunikace: Krokova, Lidická,
Národní, Gagarinova, Maďarská,
Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
28.9. středa neprovádí se
29.9. čtvrtek
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova,
Národní, Mozartova, Baarova,
Mánesova
30.9. pátek
Komunikace: Krušnohorská,
Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná

Zprávy z magistrátu

Město nemusí platit stamiliony ani úrok
F

inanční úřad vyhověl v červenci žádosti
města Karlovy Vary o upuštění od předepsání úroku ve výši 1,5 mil. Kč z posečkání.
Uzavřely se tak mnoho měsíců trvající kauzy vracení státních dotací, v nichž šlo městu
o odvod 274 milionů korun. Městu se podařilo ušetřit 267 milionů korun. Na začátku
roku bylo město v složité ekonomické situaci. Díky závazkům ve výši 708 mil. Kč byly
Karlovy Vary dvanáctým nejzadluženějším
statutárním městem, ačkoliv podle počtu
obyvatel jsou až na 19. místě. Situaci zhoršovaly platební výměry finančního úřadu na
274 mil. Kč, které by byly pro město v této
situaci doslova likvidační. Na účtech města
bylo sice cca 700 milionů korun, ale ty byly
určeny zejména na krytí evropských projektů
a nemohly pokrýt závazky města. Kauzy řešil
tým pracovníků magistrátu města koordinovaný radním Josefem Malým. Bylo potřeba
vyřešit kauzu Loděnice (12 mil. Kč), kde tým
prokázal, že město neporušilo použitím prostředků zákon. Díky tomu bylo 11,7 mil. Kč
z původní částky prominuto. Ještě větší pro-

blém představoval výměr na více než 260 mil.
Kč za investiční akci Výstavba 11 bytových
domů ve Staré Roli, kde se město odchýlilo
od podmínek přidělení dotace. Podařilo se
však opět prokázat, že pochybení nevedlo
k nezákonnému užití státních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení, přestože se
výstavby neúčastnilo třetí bytové družstvo, a
také že částky vybrané jako záloha na úhradu základního členského vkladu družstevníků nebyly zapojeny do městského rozpočtu.

Informace pro občany

Sociální služba

Výzva

P

Z

odporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (zrakové s pohybovým, mentálním a dalším) nabízí Středisko pro ranou péči Plzeň, o. p. s. Působnost
střediska sahá do celého Karlovarského kraje, kde eviduje letos
16 klientských rodin, jimž bezplatně poskytuje služby. Jedná se
o konzultace v rodinách (1x za 1–3 měsíce), semináře pro rodiče, půjčování hraček, pomůcek a literatury, čtvrtletní zpravodaj
pro rodiče, pomoc při výběru předškolního zařízení, odborné
instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení,
kam dochází dítě v péči střediska, základní sociálně právní poradenství, ambulantní program stimulace zraku a ambulantní
program alternativní komunikace. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. (Kontakt a podrobnosti na www.ranapece.eu.)

Slovanská ulice
je v rekonstrukci

N

a Slovanské ulici v Tašovicích jsou od 1. srpna do 1. října
2011 v úseku od pošty po nezpevněnou cestu do chatové kolonie prováděny stavební práce. Dodavatelská firma
Eurovia je provádí tak, aby byl umožněn přístup do domů
a provozoven, včetně bezpečného průchodu chodců. Součástí
rekonstrukce Slovanské ulice je kompletní výměna asfaltových
povrchů, vodorovné dopravní značení, nové chodníky z betonové dlažby a instalace veřejného osvětlení. Před zahájením
rekonstrukce byla opravena kanalizace.

Š Truhlářská vyzývá rodiče a školáky karlovarských škol:
Zapojte se s námi do projektu Ukliďme si svět. Zbavte se vysloužilých elektrospotřebičů. Ke zpětnému odběru přijímáme
kompletní nerozebrané spotřebiče každý pracovní den v době
od 14 do 15 hod.

Revoluční, Josefa Lady, K Letišti, Pražská silnice,
Fügnerova, Jateční, Hálkův Vrch, Maďarská,
Úvalská, Stará Kysibelská, Boženy Němcové, Mozartova

23. - 24. září

(Jan Kopál)

Vzpomínka
na T. G. Masaryka

Kvapilovou ulicí
neprojedete

V

Kvapilově ulici, v úseku od náměstí Václava Řezáče
po Ondříčkovu ulici, probíhají od 1. srpna do 30. září
stavební práce na rekonstrukcí a opravě této místní komunikace. Jsou prováděny při celkovém uzavření této komunikace tak, aby byl umožněn bezpečný přístup do domů
a provozoven. Objízdná trasa vede Ondříčkovou ulicí, která
je kvůli opravě nyní obousměrná. Součástí rekonstrukce
je výměna asfaltových povrchů, oprava chodníků, instalace
nového veřejného osvětlení a také sadové úpravy.

Autogramiáda
prezidenta ČR

P

o uzávěrce: Autogramiáda prezidenta ČR Václava Klause
se koná 12. září 2011 od 16 hodin v karlovarském Knihkupectví Beta – Pavel Dobrovský, Varšavská 7.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
16. - 17. září

Fond na základě těchto jednání vydal stanovisko, kterým potvrdil, že město neporušilo
zákon. Na základě tohoto stanoviska následovala jednání s Generálním finančním ředitelstvím, jehož rozkladová komise doporučila generálnímu řediteli prominout 97 %
vyměřené sankce. Město muselo zaplatit
pouze 6,5 mil. Kč. Díky týmu radního Josefa
Malého se tak podařilo zachránit přes čtvrt
miliardy korun.

Vítězná, Drahomířino nábřeží, Mattoniho nábřeží, Krále Jiřího, Modenská, U Vesničky S.O.S.,
K Přehradě, Krymská X Charkovská, Vrázova,
Bečovská, Brigádníků, Plzeňská

30. září - 1. října

Skalní, Svatošská, Sopečná, U Brodu, Slovanská,
Majakovského, Kosmonautů, Na Výšině, Táborská, Štúrova, Nádražní stezka

Město Karlovy Vary ve spolupráci s Klubem TGM
zve občany na vzpomínkovou akci u příležitosti
výročí úmrtí prvního prezidenta samostatného
československého státu Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní akt k uctění jeho památky se uskuteční 14. září od 15 hodin u sochy T. G. Masaryka
na karlovarské pěší zóně.
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Názory

HYDEPARK KRL
Po měsíční pauze zařazujeme opět HYDEPARK KRL. Plníme tak slib, že po zavedení rubriky HYDEPARK v ní budou zveřejňovány necenzurované názory zastupitelů i občanů města na aktuální politická a komunální témata. Příspěvky v rozsahu 1000 znaků lze zasílat
na: hydepark.kv@ceskydomov.cz

Je čas na změnu názvu
karlovarského divadla

K

arlovarské divadlo změnilo už šestkrát
svůj název. Jeho poválečná historie byla
poznamenána mnoha organizačními změnami, politickými turbulencemi a z toho vyplývající kolísavou uměleckou koncepcí. To
vše se odráželo nejen v úrovni jevištní tvorby,
ale i v tak zdánlivě okrajové záležitosti, jako
je název divadla. Původní název Karlovarské
oblastní divadlo, který nepřežil pár podzimních týdnů roku 1945, byl nahrazen termínem Krajské oblastní divadlo. Ten přetrval
do roku 1958, kdy bylo divadlo přejmenováno na Divadlo Vítězslava Nezvala. U příležitosti oslav 600. výročí založení města tím
Karlovy Vary uctily velkého českého básníka,
který zemřel 6. dubna téhož roku a jehož hry
se v té době na zdejším jevišti s úspěchem
uváděly (Milenci z kiosku, Manon Lescaut,
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou,
Schovávaná na schodech). Při této příležitosti byla ve foyer divadla odhalena pamětní
deska tohoto znění: „Dne 14. června 1958
bylo přejmenováno Krajské oblastní divadlo
na Divadlo Vítězslava Nezvala.“ Byla sejmuta v roce 1997 při rekonstrukci budovy a dá
se předpokládat, že je pečlivě uložena v radničním depozitáři.
V roce 1975 vznikla v ateliéru karlovarského
sochaře Karla Kuneše bronzová hlava Vítězslava Nezvala v nadživotní velikosti, určená
rovněž pro divadelní budovu. Datum odhalení plastiky a jejího odstranění ještě v době
přestavby mi není známo. V současné době
ji můžeme vidět ve výklenku schodiště Divadla Husovka. Ještě v době uzavření budovy,
přesně řečeno 15. prosince 1998, došlo opět
ke změně názvu divadla, které se pak až do
roku 2004 jmenovalo Městské divadlo v Karlových Varech. Období, kdy divadlo bylo
v letech 2005 – 2009 pronajato Divadlu Bez
zábradlí manželů Heřmánkových, přineslo
další novinku. Divadlo se prostě jmenovalo
Divadlo Karlovy Vary. Od roku 2010 až dosud chodíme na dováženou divadelní činnost
do Karlovarského městského divadla. Kdo
tento název vymyslel a nepochybně i prosa8

dil, měl by se přihlásit do soutěže o anticenu
za nejhorší pojmenování karlovarského stánku Thálie. Zařadil jej totiž do sféry komerčních aktivit, jako jsou například Karlovarské
minerální vody či nedej bože mezi takové podivnosti, jako je Karlovarská krajská nemocnice. Karlovy Vary jsou jediné krajské město
v republice, které si navzdory vůli občanů dokázalo zrušit vlastní divadelní soubor a navíc
si neumí poradit ani s tak zdánlivě okrajovým
problémem, jako je název architektonicky
cenné historické budovy, postavené ateliérem Fellner a Helmer. Tyto řádky jsou určeny jako informace těm občanům Karlových
Varů, kterým není tato situace lhostejná, a
současně radě města jako podnět k případnému jednání a řešení.
Anna Fidlerová

Co s tankodromem Na Vyhlídce?

J

iž před rokem jsem psal kritiku o tom, že si
karlovarští motoristé, projíždějící po silnici od nemocnice na Vyhlídku, musí připadat
jako zkušební řidiči. Ptal jsem se, kdo zkouší
výdrž karlovarských řidičů a byl jsem trpělivý řidič s výdrží. Po déle než rok trvající nečinnosti a „blbé“ zimě se několik záplat snaží
tento autodrom zmírnit. Když jsem tvrdil, že
takový úsek ve městě nenajdete, nepřeháněl
jsem. Ani podobný v dolních Drahovicích
za Lidlem směrem ke garážím MHD se mu
nevyrovná. Tam je klasická houpačka a na
ní máte se svým vozem atrakci zadarmo.
Zato u nás Na Vyhlídce se mezitím stalo pár
havárií, nějaké auto spadlo až k domům na
kolonádě. Objevil se tu další překop silnice a
jak je zvykem v této zemi, je to stále se prohlubující past na podvozky projíždějících.
Zdá se mi úsměvné, že právě na tomto úseku
bylo umístěno zařízení pro kontrolní měření
rychlosti vozidel. Chválím, rád si zkontroluji
rychloměr vozu. Ale jet tady rychleji než 50
km je prakticky nemožné - pokud mám úctu
a cit k podvozku svého auta. Navrhoval jsem
použít hrubé frézování bez dalšího efektu.
Shodou okolností mohu potvrdit, že jsem
po takovém povrchu jel při cestě z Kyselky.
Paráda, komfort o proti naší zkušební dráze

Na Vyhlídce. Vystouplé kanály objedete a na
typické drnčení pneumatik si zvyknete. Nechce se mi stále omílat stejný problém. Jedna
písnička má v refrénu: „A ty se ptáš co já“…
Odpoví nám někdo??
Jiří Mitáček, Karlovy Vary

Opilcům, prostitutkám
a feťákům bych zakázala pobyt

S

leduji odvážné tažení bývalé chomutovské primátorky Ivany Řápkové za prosazením zákona, který by zakázal do konkrétních měst vstup notorickým vandalům,
zlodějům a rváčům. Tleskám tomu, že by
známé firmy – zloději, feťáci a dotěrné prostitutky mohly mít v budoucnu zákaz vstupu
a pobytu třeba právě v našem městě. Místa,
kde se opakovaně dopustí přestupků, by pro
ně mohla být až na tři měsíce zapovězená. Již
nyní mohou dostat zákaz pobytu od jednoho
do deseti let, ale jen v případě, že spáchají
trestný čin. Poslanci nyní rozhodnou, zda
rozšíří tento postih i na přestupky. Pokud
vím, návrh by se měl objevit na programu
jednání poslanců na podzim. A já říkám:
Ano, měli byste ho schválit! Sama předkladatelka Ivana Řápková napsala, že je to opatření namířené proti známým kriminálníkům,
kteří jezdí z malých obcí do měst okrádat lidi.
Tyhle pachatele policisté a strážníci i v Karlových Varech dobře znají a nebude problém
prokázat recidivu. Jejich odhalení mohl
urychlit centrální registr přestupků, jehož
zřízení se však neustále odkládá kvůli nedostatku peněz. Vedle pasáků, prostitutek,
opilců, feťáků a podvodníků, obchodujících
na veřejných prostranstvích, by mohli být vykázáni i pachatelé krádeží, kde škoda nepřesáhne 5000 korun. A také výtržníci a vandalové, kteří narušují neustále veřejný pořádek,
ničí městský majetek, ohrožují a obtěžují
slušné lidi. Všichni víme, že se toho dopouštějí většinou lidé, kteří v našem městě ani
trvale nebydlí. Návrh na roční zákaz pobytu
neprošel. Nyní budou poslanci projednávat
pozměněnou verzi. Doufám, že ta konečně
projde.
Věra Černá, Karlovy Vary

Sledované projekty

Dvořákova ulice projde velkou změnou
M

ěsto Karlovy Vary v minulých letech
získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP) na
základě zpracovaného Integrovaného plánu
rozvoje města Karlovy Vary (IPRM-IOP) ve
výši 3,2 mil. eur. V rámci těchto prostředků
bude počátkem měsíce září realizován projekt, spadající do oblasti intervence 5. 2 a)
Revitalizace veřejných prostranství, Karlovy
Vary, park v ulici Dvořákova. Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou 10,4 mil.
Kč, z čehož zhruba 1 milion uhradí město ze
svých prostředků a zbytek bude hrazen z evropských peněz v rámci získané dotace. Stavba by měla být dokončena koncem listopadu
2011.
Cílem projektu Karlovy Vary, park v ulici
Dvořákova je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím
revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Dvořákovy ulice ve Staré Roli. Nově
navržený lesopark s povrchem dusané hlíny
nebo jiným povrchem bude se stávajícím dětským hřištěm odcloněn zelení od stávajících
RD. Kolem stávajících stromů v lesoparku
bude vytvořen rozšířený ostrůvek pro posezení. Park bude sloužit místním obyvatelům
bez rozdílu věku k odpočinku, ale i k průchodu směrem dál do sídliště. Stávající podélné
parkovací plochy budou nově jako příčné.
Bude upravena šířka průjezdu vozidel a počty parkovacích míst řešeny efektivně. Součástí úprav parkování je i umístění nových
kójí pro odpadkové kontejnery jednoduché

konstrukce s dřevěným laťováním a možností popínání zelení. Parkovací plochy jsou
odcloněné konstrukcemi roštů pro popínavou zeleň, která uzavře park od vysokých a
nevzhledných deskových panelových domů
a vytvoří intimnější prostředí odpočinkovým plochám. Přístupové příčné chodníky
jsou řešené jako bezbariérové mírné rampy.
Hlavní komunikační osa je navržena z velkoformátových betonových desek a příčně členěna nahodilými betonovými pásy. Ostatní
chodníky jsou navržené z jednoduché čtvercové zámkové betonové dlažby. Pěšinka mezi
lesoparkem a stávajícím dětským hřištěm je
navržena jako nezpevněná. Ve vnitrobloku
dojde k sadovým úpravám nejen prostřednic-

tvím nově navrženého lesoparku. Obsahem
je dále rozšíření dětského hřiště, úprava komunikací a zpevněných ploch, inženýrských
sítí - kanalizace, veřejné osvětlení a mobiliář.
Projekt bude sloužit obyvatelům bez rozdílu
věku nejen k odpočinku, průchodu směrem
dál do sídliště, ale i k řešení dopravy v klidu.
Projekt splňuje řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury
pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Další lokalitou ve Staré Roli, která
projde revitalizací, by měla být ulice Karlovarská, kde vznikne nový park s dětským hřištěm. O dalších šesti lokalitách ve vymezené
zóně ve Staré Roli bude rozhodovat Řídící
výbor města Karlovy Vary. (MM)

inzerce

Soutěž o nejzajímavější projekt

SC-310807/3

R

egionální operační program
Severozápad (ROP
SZ) podpořil dotacemi z evropských fondů v Ústeckém a Karlovarském kraji již bezmála 300 projektů. Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad startuje od září soutěž o nejzajímavější
projekt podpořený z ROP SZ. Bylo nominováno třicet dokončených
projektů, které již slouží veřejnosti. Neváhejte, navštivte webové
stránky www.aeroplanem.cz a zúčastněte se soutěže o vyhlídkový let
a spoustu dalších cen. Vyberte z dokončených projektů ten nejzajímavější, ten, který se vám líbí nejvíce, nebo právě ten náš a hlasujte pro
něj. Soutěž probíhá ve třech kolech od 1. září do 30. listopadu 2011
formou internetového hlasování. Začátkem každého měsíce budou
vyhlášeni výherci předchozího kola. Pokud tedy nevyhrajete hned
napoprvé, nezoufejte, můžete zkusit štěstí znovu a hlasovat i v následujících dvou kolech. Jen pro připomínku: do soutěže ROP SZ o nejzajímavější projekt jsou také nominovány dva projekty zrealizované
městem Karlovy Vary: Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role a Volnočasový areál Rolava. (MM)

nabízíme
_dlouholetou praxi v oboru
_odbornou konzultaci a poradenství v interiérovém designu
_zaměření a zpracování technických parametrů
_návrhy kuchyňských linek a interiérů v 3D obraze
_montáž a předání finální realizace do rukou zákazníka
Závodu míru 6 3 | Karlovy V ary – Stará Role | www.naby te k -le n k a . c z
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Triatlon/Inzerce

Letošní triatlon vyšel na jedničku

Vítězný Vojtěch Dědek v cíli závodu Open

T

radičně patřil poslední srpnový víkend
v našem městě triatlonu. První den závodily děti, veřejnost a amatéři, v neděli
si to rozdali profesionálové. Ve WITTE Automotive Baby Duathlon se na start postavily tři desítky dětí od 3 do 14 let a po nich
dvacet štafet rodičů s dětmi. Následující
TSS City Triathlon vyšel nejlépe Karlovarákovi Vojtěchu Dědkovi, který si vytvořil náskok v plavání i na kole a v běhu si ho
před Davidem Kuchaříkem a Holanďanem
Cornelisem Scheltingou udržel až do cíle.

Vítězky kategorie žen

Vítězka závodu Open Michala Lukešová
Mezi desítkou žen nenašla Michala Lukešová na 500 m plavání, 20 km cyklistiky
a 5 km běhu přemožitelku. Mezi účastníky
dalšího závodu WITTE Team Race byly velké výkonnostní rozdíly, ale vůle dokončit ho
byla společná jak pro nejstaršího Františka
Severu z krušnohorského Perninku, tak pro
nejmladší triatlonisty. Závodního ducha
na běžeckém úseku prokázal i karlovarský
primátor, startující v barvách týmu City Triathlon. V hlavním závodě žen dominovaly
Polky a Italky. Vyhrála Agnieszka Jerzyk,

která nedala na lázeňských schodech šanci
favoritce Helle Frederiksen z Dánska. O třetí
místo připravila hrdinku plavání a cyklistiky
Italku Gaiu Peron její týmová kolegyně Daniela Chmet. Vrcholem byl pak ITU Evropský
pohár, o který soupeřila sedmdesátka mužů.
V něm zbylo nejvíce sil na desetikilometrový
běh Ukrajincům Yegoru Martynenkovi a Danylu Sapunovi. Mezi ně se na medailových
příčkách dokázal vklínit pouze Australan
Ryan Bailie. Z pětice našich se umístil nejlépe Tomáš Kroupa na 33. místě.

Vítězové kategorie mužů			

Foto: Ondřej Kalmán

inzerce
SC-310896/2

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím
• kurzy pro děti od 2 do 15 let
•
• zábavná a efektivní metoda Wattsenglish® (akreditováno MŠMT ČR)
• DĚTI SE ANGLIČTINU NEUČÍ, ALE OSVOJUJÍ SI JI PŘIROZENOU FORMOU,
PODOBNĚ JAKO MATEŘŠTINU, DÍKY RODILÉMU MLUVČÍMU
• kurzy přímo v MŠ a ZŠ nebo v jazykovém centru v K. Varech, Ostrově a Sokolově
• DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA (1x týdně 4 hod.)
• ODPOLEDNÍ DRUŽINA (1x týdně 2,5 hod.)

ukázky z výuky a rozpis kurzů na rok 2011/12 na www.wattsenglish.com
Wattsenglish Ltd. K. Vary, Ondříčkova 34, Karlovy Vary, 360 01, gsm: 773 122 000, k.vary@wattsenglish.com
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Kulturní tipy/Inzerce

Pozvánka do divadla

Výjimečnou událostí bude pro Karlovaráky 16. září „domácí divadelní představení“. Ve hře finského autora Bengta Ahlforse Divadelní komedie se po sedmileté
pauze představí místní herci. Zatím nejde o stálý soubor. V režii Michala Przebindy
a pod uměleckým vedením Jiřího Seydlera (rozhovor v minulém čísle KRL) uvedou
komedii, pojednávající o smyslu a problémech existence divadla. Zeptali jsme se
karlovarské herečky Lucie Samcové-Domesové, jak zkoušky finišují.

P

ro mě je to krásné setkání s kolegy herci.
S některými jsme v karlovarském divadle
hráli před lety a určitě si je vybaví i Karlovaráci – Danu Píchovou nebo Petra Křiváčka.
Další kolegové mají své současné angažmá
v Chebu. A příjemné je také pracovní i lidské setkání s Igorem Barešem z Národního
divadla. Styl naší práce je ale díky tomu takový partyzánský – někdy zkoušíme v Praze
a my mimopražští přespáváme u známých,
jindy v Karlových Varech a Pražákům poskytuje ubytování Český rozhlas Plzeň ve své
karlovarské budově. Do toho máme každý
samozřejmě i své další pracovní povinnosti, a to pomíjím ten fakt, že zkoušíme v čase
dovolených. Přeskočili jsme čtené zkoušky
a začali už s naučeným textem – prostě nebyl čas a prostor. Vážím si toho, že kolegové
tohle všechno podstupují, a předesílám, že
zatím na vlastní náklady. Divadlo je pro tyhle

lidi něco víc než obživa. Hodně velkou zátěž
představuje vlastní představení i pro zaměstnance a spolupracovníky divadla, kteří tvoří
to technické zázemí. Při představení nejsou
vidět, ale pro úspěch každé inscenace jsou
naprosto nezbytní. V minulých letech nic
takového nezažili, protože v našem divadle
hostovala jen představení odjinud, která

Foto z chystané premiéry

přijela s vlastním technickým zázemím. Tak
jich je teď tady pro vlastní představení taky
málo a jsou v obrovském tlaku. Učí se svým
řemeslům za pochodu, přesto nepřestávají
být hodní a vstřícní. Ale je naprosto zřejmé,
že dělají víc, než můžou, jedou na hranici fyzických možností. A na rozdíl od herců, kterým snad diváci zatleskají, tyhle lidi vlastně
diváci vůbec nevidí. Proto bych jim určitě
chtěla touhle cestou poděkovat a připomenout je. Příprava premiéry je obrovská emoce, je to náročné, ale táhne nás to kupředu.
Nakonec – přijďte posoudit sami, jak to bude
působit na vás. Díky pověstnému Ahlforsovu
humoru v komedii o hercích i šéfech se určitě
pobavíte, ale jestli si budete chtít i trochu popřemýšlet, bude nad čím.

Karlovarské historické památky otevřou zdarma své brány
Také v letošním roce se město Karlovy Vary zapojí do akce Dny evropských památek (v rámci Dnů evropského dědictví).
O víkendu 10.–11. září se pro návštěvníky našeho města otevřou zdarma dveře jedenácti památek.
Sobota 10. 9. 2011
10–12 hod. Findlaterův altán spolu s přilehlými památkami (Chopinův altán, Vyhlídka Karla IV., Aranyho lavice, kaplička Ecce
Homo)
Sraz u Findlaterova altánu. Odborný výklad:
Pavel Reiser. Doprovodný program: Soubor
lesních rohů Corni.
14–16 hod. Ondřejský hřbitov (Mozartův
park) spolu s kostelem sv. Ondřeje

Sraz na Ondřejském hřbitově. Odborný výklad: PhDr. Stanislav Burachovič. Doprovodný program: Soubor lesních rohů Corni.
Neděle 11. 9. 2011
10–12 hod. Petrova výšina a památky v okolí
Sraz na Petrově výšině (vedle restaurace Jelení skok). Odborný výklad: PhDr. Zdeněk
Musil. Doprovodný program: Lesní houslový
recitál Michala Sedláčka.
14–16 hod. Kostel Povýšení sv. Kříže spolu

s kostelem sv. Urbana v Rybářích
Sraz u kostela sv. Urbana. Odborný výklad:
Mgr. Vladimír Lokajíček a farář Vladimír
Müller. Doprovodný program: Karlovarský
pěvecký sbor.
Sobota 10. 9. 2011 i neděle 11. 9. 2011
18–20 hod. Zámecké lázně a kamenný reliéf
Duch pramenů
Sraz na Tržní kolonádě. Odborný výklad:
Mgr. Jiří Klsák.

inzerce

Anglická konverzace u vínečka
SC-311067/1

Rozvrh kurzů
Nám. Republiky

www.enigmaskola.cz
www.vino-satyr.cz

+420 602 211 889
+420 777 024 232

SC-310895/2
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Ozvěny 46. MFF

SC-311065/1

Naučíme vás mluvit!

www.enigmaskola.cz

tel: +420 602 211 889

SC-310264/6

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá

lektorka PC kurzů

• doplňte si znalosti o prázdninách
• prázdninové školení dětí
• školení v učebně i v přírodě SC-310005/7
777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

SC-301875/8

Představí se zástupci národnostních menšin žijících v ČR - Vietnamci, Rusové,
Ukrajinci, Němci, Slováci, Maďaři, Poláci, Bělorusové, Romové a další

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700
Západní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.cz
SC-310610/4

www.ceskydomov.cz
SC-311033/1
SC-310119/11

Klub
latinskoamerických
a standardních tanců

VÝPRODEJNÍ

D–team Karlovy Vary
pořádá nábor dětí a mládeže
pro školní rok 2011/2012

informace na www.d-team.cz
nebo na tel.: 725 357 287

SC-311026/1

ZÁPIS do podzimního kurzu:
v pátek 2. 9. od 9:00-19:00

NOVINKA!!

OTEVÍRÁME KURZY
PRO NEPLAVCE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Nejlevnější dětské plavání
v Karlových Varech

BABY STUDIO - Alžbětiny lázně / Smetanovy Sady 1
K.Vary / tel.: 602 548 060 / email: babystudio@post.cz

www.baby-studio.cz

AKCE

nového textilu a obuvi

z německých obchodních domů
zlevněných až o 80 %
HOTEL THERMAL foyer velkého sálu

SC-301872/8

SC-301713/8

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
• DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
• MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • 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-311095/1
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Velký výběr
pánského a dámského
oblečení, kalhoty, trika,
svetry, povlečení,
domácí textil, kožené
bundy od 800 Kč

Akce v měsících srpnu a září
30.–31. 8., 1. 9., 6.–8. 9.
13.–15. 9., 20.–22. 9.
27.–29. 9.

úterý–středa–čtvrtek: 10–18 hod.

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

Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět, všechno vědí,
všechno umí, na vše mají odpověď. Poslední kus světa
zbývá, kdo tuší, co stane se? Hrají: Julie Jurištová, Jana
Birgusová, Petr Macháček ad. Režie: Dana Pražáková

2. 9.
19:30
Karlovarský folklorní festival:
Exotic Dance Show
Nevšední večer bude plný latinskoamerické energie díky
vynikajícímu souboru z Brazílie, a svůj folklor v podobě
tanců a hudby z Čeljabinské oblasti předvedou profesionální tanečníci a muzikanti souboru Ural z ruského Omsku.
Tradiční atmosféru Francie přiveze soubor La Gimbeurtée
d´Chiddes a nebude chybět ani slovenský soubor Vagonár.

19. 9.
19:30
J. Stein, J. Bock , S. Harnick:
Šumař na střeše - Divadlo Na Fidlovačce
Děj vychází z půvabných povídek ruského židovského spisovatele Šoloma Alejchema. Jejich svérázným hrdinou je
mlékař Tovje, obdařený pěti dcerami a ráznou manželkou.
Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová, Tereza Bebarová ad.
Režie: Juraj Deák

3. 9.
19:30
Wolfgang Amadeus Mozart:
KOUZELNÁ FLÉTNA - Divadlo J. K. Tyla v Plzni
Pohádka o tradičním vítězství dobra, v opeře prezentovaného moudrým Sarastrem, nad zlem, představovaným
Královnou noci.
Dirigent: Ivan Pařík. Režie: Jana Kališová
4. 9.
15:00
Lenka Lavičková: O chytrém
Honzovi a princezně Rozárce - Docela velké divadlo
Pohádka o setkání chytrého Honzy s poněkud popletenou
princeznou Rozárkou, která nic neví ani neumí. Hrají a zpívají: Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Jan Bouše, Lukáš Masár
a Petr Kozák. Režie Jurij Galin a Lenka Lavičková
14:00
Honza, princezna Rozárka a herci
v kostýmech předvedou ukázky z pohádky a průvodem
přes lázeňské území budou zvát všechny na představení,
které je v 15,00 hodin.
6. 9.
19:30
William Link a Richard
Levinson: COLUMBO – VRAŽDA NA RECEPT - Divadlo
Broadway a Divadelní společnost On Stage
Dr. Roy Flemming, oslnivý newyorský psychiatr, už nemůže dál vydržet v manželství se svojí neurotickou, panovačnou ženou Klárou. S pomocí své milenky Susan vymyslí
vynalézavý vražedný plán a pak přichází na scénu poručík
Columbo.
Hrají: Josef Laufer, Dana Morávková ad.
10. 9.
14:00 a 16:30
Miki Kirschner:
Hurvínek mezi osly - Divadlo Spejbla a Hurvínka
Škola???!!! Brrrr!!! Kéž by do školy už nikdy nemusel
vkročit !!! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s
prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!!
Režie, scéna a návrhy loutek: Miki Kirschner
11. 9.
15:00
Petr Kolečko, Tomáš Svoboda,
Petr Wajsar: GAME BOY - Divadlo Lampion Kladno
Jeden z nejúspěšnějších dětských pořadů pro celou rodinu. Muzikálový příběh ovládaný joystickem… Průvodcem
bude Všechnozmák, hrdina stejnojmenné počítačové hry.
Hrají: Štěpán Benoni, Dana Marková, Lukáš Homola ad.
Režie: Tomáš Svoboda
12. 9.
19:30
Molière: CHUDÁK HARPAGON
„Lakomec“ - Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému
všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména
peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá...
Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Radka Stupková, Dagmar
Schlehrová.
Režie: Josef Dvořák a Radka Stupková
13. 9.
19:30
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ
JEZERO - Severočeské divadlo opery a baletu
Labutí jezero patří k nejslavnějším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech
světových scén. V roli Odetty - Odilie a Prince vystoupí
sólisté baletu Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov.
Dirigent: Tvrtko Karlovič. Režie: Vladimír Nečas
16. 9.
19:30
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ
KOMEDIE - premiéra - Činohra Karlovarského městského divadla
Komedie o smyslu a problémech samotné existence divadla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak.
Hrají: Igor Bareš, Lucie Domesová, Dana Píchová, ad. Režie: Michal Przebinda
17. 9.
19:30
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE - Divadlo Rokoko a Agentura FDA
Nenechte si ujít jedinečnou one woman show, která
na Broadwayi během 9 měsíců dosáhla 324 repríz. Hra
získala řadu cen. Jmenujme dvě nejvýznamnější: Cenu
Lawrence Oliviera za nejlepší komedii a cenu TONY
za nejlepší hru. V titulní roli exceluje Simona Stašová.
Režie: Zdeněk Kaloč
18. 9.
15:00
Dana Pražáková: Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky - Divadelní společnost
Julie Jurištové

20. 9.
19:30
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE – 1. repríza - Činohra Karlovarského městského
divadla
22. 9.
19:30
Jakub Nvota: Láska naruby Divadlo Kalich
Nová výpravná hudební komedie vypravuje příběh neúspěšné herečky Viktorie, které se nedaří v osobním
ani profesním životě. Štěstí se na ni usměje až v podobě
nabídky, která má ovšem zvláštní podmínku: aby získala
angažmá, musí předstírat, že je muž! Hrají: Jana Paulová,
Pavel Zedníček, Bohumil Klepl ad. Režie: Jakub Nvota
24. 9.
19:30
Koncert: Vivat Strauss, Lehár
a ti druzí Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková - soprán, Roman Krebs - tenor, Petr Matuszek – bas.
25. 9.
15:00
Denisa Dašková, Petr Mikeska:
BUDULÍNEK MANDELINKA - Divadlo Anfas
Přijďte se podívat, jak to dopadne, když malý nezbedný
Budulínek dělá takové vylomeniny, že i zkušená kmotra
liška je s rozumem v koncích. Hrají:Martina Venigerová,
Veronika Bajerová ad. Režie: Petr Mikeska
29. 9.
19:30
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers: Písně krásné až k nesnesení
Všechny kusy budou zahrány s láskou, takže bude pouze
na posluchačích, do které z kategorií jednotlivé písně ve
svém srdci uloží. Ach, to bude krásné...
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
53. DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM 2011
6. 9.
Lázně III
Franz Schubert: Smyčcový kvartet Es dur op.125/1
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č.5
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet As dur, op.105
Kvarteto Martinů
Lubomír Havlák – 1.housle, Libor Kaňka – 2.housle
Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello
9. 9.
Lázně III
Antonín Dvořák: Karneval - předehra, op. 92
Johannes Brahms: Koncert pro housle D dur, op. 77
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Ajman Musachodžajeva – housle (Kazachstán)
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Martin Lebel (Francie)
15. 9.
Grandhotel Pupp
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 1 b moll, op. 23
Zdeněk Fibich: Symfonie č. 1 F dur, op. 17
Jan Šimandl – klavír
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Jiří Štrunc
20. 9.
Lázně III
Bohuslav Foerster: Dechový kvintet op. 95
Henri Tomasi: Pět tanců světských i posvátných
Antonín Dvořák: „Americký“ kvartet v úpravě Davida Waltera
Belfiato quintet
Jiří Javůrek – klarinet, Jan Souček – hoboj
Oto Reitrich – flétna, Ondřej Šindelář – fagot
Kateřina Javůrková – lesní roh
23. 9.
Lázně III
Antonín Dvořák: Polednice - symfonická báseň, op. 108
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99
Johannes Brahms: Symfonie č.1 c moll, op. 68
Svatopluk Sem – baryton
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Zdeněk Klauda

30. 9.
Divadlo
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello h moll, op. 104
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
Šimon Kaňka – violoncello
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Jiří Stárek
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
Po–Pá: 15:00–18:00; v den koncertu 15:00–19:30, tel: 353
232 026
Infocentrum Karlovy Vary - Hotel Thermal
Po–Pá 9:00-17:00, So–Ne 10:00–17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum Karlovy Vary - Dolní nádraží
Po–Pá 8:00–18:00; So–Ne 10:00–17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního
systému - více na vstupenky.karlovy-vary.cz
MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– 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.
Do 30. 10.
Sto let archeologie v Karlovarském kraji
U příležitosti kulatého výročí zahájení terénní archeologie
v Karlovarském kraji souhrně představíme nejdůležitější
výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území
kraje s přesahem do saského pohraničí. Jedinečná výstava bude doplněna doprovodnou publikací.
3. 9. 2011 festivalový pořad: Muzika na schodech
Odlehčenou přednášku historika Dr. Stanislava Burachoviče doprovázejí tři výborné lidové kapely: La Gimbeurtée
d’Chiddes, Morvan, Burgundsko, Francie; Muzika Chodského souboru MRÁKOV z Mrákova; Lidová muzika VYCPÁLKOVCů, Praha. V rámci 16. Karlovarského folklorního
festivalu.
Začátek ve 14 hodin, vstup volný.
7. 9.
15:30
Komentovaná prohlídka výstavy 100 let terénní archeologie
Doprovodný program k výstavě, provází Jan Tajer.
7. 9.
17,00
Přednáška: Archeolog Anton
Gnirs
Přednáší Stanislav Burachovič. Doprovodný program k výstavě 100 let terénní archeologie.
Vstup 30 Kč.
21. 9.
15:30
Komentovaná prohlídka výstavy 100 let terénní archeologie
Doprovodný program k výstavě, provází Jan Tajer.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
7. 9.
17,00
Malta
Cestovatelská přednáška Ing. Jaromíra Nováka.
14. 9.
17,00
Význam snění v našem životě
Posezení se známých psychologem Mgr. Jiřím Černým
22. 9.
18.30
Mírně kontroverzní hudebně-dramatický pořad známé herečky Jitky Smutné (např. seriál
Ordinace) a šikovné spisovatelky Petry Braunové na motivy knih Kalvárie a Klub radostí dnešního dne
Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá – viz www.
ctenipomaha.cz. Velmi zajímavě propojuje čtenářství
s pomocí potřebným. Zapojilo se již několik tříd základních škol.
Uzavření pobočky Čankovská 6. - 12. 9.
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: po. – čt. 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.;
pá. 12.00–16.00 h., 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
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tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

Kulturní servis
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pro veřejnost
Sál Dvory
22. 9.		
16:30
Z CEST PO IZRAELI
Cestopisná přednáška. Lektor: Chaim Kočí
Vstup zdarma
12., 16., 26. 9.
16:00
KOMUNIKACE pro každého
UVČ - pokračující kurz psychologie pro veřejnost, lektor:
Martina Bělohlávková
cena kurzu: 150 Kč (za všechny 3 lekce dohromady).
Na kurz je nutné přihlásit se předem
Vzdělávací středisko Dvory
19. 9.		
10:00 nebo od 15:00
ORIENTACE NA WEBU KNIHOVNY
Kurz je zdarma
Studijní odd. Lidická
13., 27. 9.
18:15
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů
16. 9.		
16:00
ŠITÍČKO – dámský klub
Téma: Vázání šál a šátků.
Na tuto akci je třeba se předem přihlásit.
Výstavy
A-klub Dvory:
2. 9. – 29. 10.
TĚLO TROCHU JINAK
Střední škola keramická a sklářská K. Vary
Výstava výtvarných prací studentů pod vedením Mgr. Lucie Linhartové
Studijní odd. Lidická
12. 9. – 28. 10.
KAMÍNKY A VZPOMÍNKY
Výstava fotografií a keramiky Jany Haladové
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
7., 14., 21. 9.
15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd
2., 9., 16., 23. 9.
15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let
30. 9.
15:00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti
od 7 let
Pro seniory
Studijní odd. Lidická:
8., 22. 9.		
10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
Herní klub
A-klub Dvory:
1., 15., 22., 29. 9.
15:00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Po., út., st., čt., so., ne. – po telefonické objednávce na tel.
777 953 422 od 12:00 do 16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět. Na uvedeném telefonním čísle
si s vámi průvodce dohodne všechny podrobnosti pozorování. Každý pátek (kromě 23. 9.) v 19,30 hod. pozorování
večerní oblohy bez předchozí objednávky
XAVERIUS A MĚSÍC
Večerní pozorování pro děti ve věku 5–9 let s úvodním audiovizuálním pořadem o tom, co na naší obloze vyvádí náš
nejbližší nebeský soused – Měsíc. Každý pátek (kromě
23. 9.) v 21:00 hodin pozorování večerní oblohy bez předchozí objednávky
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POD KŘÍDLY PEGASA, S DELFÍNEM A VELRYBOU
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem
o souhvězdích letní a podzimní oblohy. Doporučený minimální věk je 10 let.
23. září od 19,00 do 2,00 hodin
EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ
V 19:00 hodin Noc oživlých vědců
Živé představení, které seznámí diváka s historií astronomie a astrologie. Pomocí kejklířů, herců a tanečníků,
ukážeme zásadní okamžiky v historii vědy, zabývající se
hvězdami. Je kladen důraz na veselost a hravost. Překvapivé ztvárnění jednotlivých situací je základním stavebním
kamenem představení. Představením prolíná soutěž, které se může zúčastnit kdokoli z přítomných a na jejímž závěru proběhne vylosování některého z přítomných diváků,
který může vyhrát astronomický dalekohled.
Od 20,00 do 2,00 hodin Prohlídka hvězdárny a pozorování
večerní a noční oblohy. Zveme vás na prohlídku hvězdárny
a pozorování oblohy, které se uskuteční vždy, sejde-li se
alespoň 15 zájemců. Mimo pozorování je možno zhlédnout
některý z našich pořadů, také si prohlédnout malou stálou expozici. Bude-li jasno, začnou pozorování pravidelně
v každou celou hodinu. NONSTOP internetová pozorování
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU. On-line pozorování oblohy
v závislosti na pozorovacích podmínkách nabízíme nonstop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů
a on-line astronomických kamer na našem webu.
Každou sobotu od 15,00 do 18,00 hodin
SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny.
K vidění je malá výstava a možnost vybrat si z naší nabídky ke zhlédnutí astronomický pořad či pohádku. Na místě
si také můžete zakoupit astronomické publikace, pohlednice i turistickou známku 1531.
SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info
1. 9.
19.30
Traband
Populární dechno kapela, která patří ke kmenovým účinkujícím v našem klubu, přijede představit dvě nová CD:
loňské album Domasa a především letošní žhavou novinku
CD Neslýchané a DVD Neslyšené.
2. 9.
19.00
Blízké setkání s Jaroslavem
Duškem
Jaroslav Dušek bude naším hostem nejen jako známý herec, komik, improvizátor a cestovatel, ale především jako
člověk. Pořad je vskutku blízkým setkáním, ve kterém má
své místo humor, improvizace a diskuse, ale též životní
moudrost a sdílení.
8. 9.
19.30
Lubomír Brabec – Kytarový
recitál s přednáškou o Antarktidě
Známý kytarový virtuos Lubomír Brabec se stal prvním hudebníkem na světě, který uspořádal hudební vystoupení
na Antarktidě. Přivezl si odtud mnoho zážitků i zajímavých
poznatků, o které se s vámi podělí. Svůj pořad samozřejmě
proloží hudbou.
14. 9.
17.30
Bubenický workshop
Bubeník Martin Vajgl (Wanastowi Vjecy, Čechomor, Drumwave) připravil na jaro letošního roku sérii workshopů,
které tematicky vychází z jeho populární DVD učebnice
Bicí souprava – proč, jak a co cvičit.
18. 9.
19.30
Carlo Goldoni - Treperendy
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia
D3.
21. 9.
19.30
Jasná páka
Comeback prožívá legenda pražské hudební scény, předchůdkyně Hudby Praha, představitelka tzv. „nové vlny se
starým obsahem“. David Koller a Michal Ambrož oživili
Jasnou páku, od jejíhož založení letos uplynulo neuvěřitelných 30 let.
23. 9. 19.30
Armáda spásy
Další z cyklu pravidelných večerů pořádaných Armádou
spásy, jehož výtěžek poslouží jako vždy humanitárním
účelům, a tudíž dobré věci.
27. 9.
19.30
Bihári a Raba hrají Navarovou
Dva populární hudebníci, nevidomý romský akordeonista a
zpěvák Mário Bihári a basista František Raba spojili svoje
síly, aby oživili písničky svojí kamarádky a kolegyně Zuzany Navarové, která je již několik let v nebeském angažmá.

29. 9.
19.30
Dáša Vokatá a Ivan Martin
Jirous
Komponovaný pořad, ve kterém se na scéně divadla Husovka budou střídat undergroundová písničkářka Dáša
Vokatá a básník, držitel Ceny Jaroslava Seiferta Ivan Martin Jirous, řečený Magor.
30. 9.
19.30
Karlovarský Repre Band Křest CD Voda
Populární Karlovarský Repre Band se dokáže ve vysoké kvalitě pohybovat v různých hudebních stylech, a tak
na jeho novém CD najdete instrumentální i vokální jazz a
swing přes dusající disko, pop, hip hop až po symfonizující
aranžmá vyššího populáru.
KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
3D film - premiéra
1. - 4. 9.
15:00
Lví král 3D – USA, 89 min., animovaný, dabing.
Vstupné 165 Kč.
1. - 4. 9.		
17:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 2. – VB, 130 min. 2D
Vstupné 100 Kč.
Premiéra
1. - 4. 9.
20:00
Ošetřovatel – USA, 104 min., komedie, dabing.
Vstupné 110 Kč.
5. - 7. 9.		
17:00 a 20:00
Muži v naději – ČR, 115 min., komedie.
Vstupné 110 Kč.
8. - 11. 9.		
15:00
Šmoulové – USA, 102 min., animovaný, dabing.
Vstupné 100 Kč.
Premiéra
8. - 11. 9.
17:00
Super 8 – USA, 112 min., mysteriózní sci-fi, dabing.
Vstupné 100 Kč.
3D film - premiéra
8. - 11. 9.
20:00
Nezvratný osud 5 3D – USA, 108 min., horor, české titulky.
Vstupné 130 Kč.
Představení nejen pro seniory
13. 9.		
10:00
Strom života – USA, 138 min., drama, české titulky.
Vstupné 50 Kč.
12. - 14. 9.
17:00
Kovbojové a vetřelci – USA, 118 min., sci-fi, dobrodružný,
dabing.
Vstupné 100 Kč.
12. - 14. 9.
20:00
Barbar Conan – USA, 110 min., dobrodružný, fantasy, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
15. - 18. 9.
15:00
Auta 2 – USA, 110 min., animovaný, dabing.
Vstupné 100 Kč.
Premiéra
15. - 21. 9.
17:00
Saxana a lexikon kouzel – ČR, 90 min., fantasy.
Vstupné 100 Kč.
Premiéra
15. - 18. 9.
20:00
Nebojte se tmy – USA, Austrálie, 99 min., horor, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.
19. - 21. 9.
20:00
Zrození planety opic – USA, min., sci-fi, dobrodružný, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
3D film
22. - 25. 9.
15:00
Avatar 3D – USA, 166 min., akční, dobrodružný, sci-fi,
dabing.
Vstupné 90 Kč.
22. - 25. 9.
18:00
Muži v naději – ČR, 115 min., komedie.
Vstupné 110 Kč.
3D film - premiéra
22. - 25. 9.

20:15

Kulturní servis
Noc žraloka 3D – USA, 102 min., horor, české titulky.
Vstupné 130 Kč.
Představení nejen pro seniory
27. 9.		
10:00
Viditelný svět – Slovensko, 110 min., thriller, české titulky.
Vstupné 50 Kč.
26. - 28. 9.
17:00
Green Lantern – USA, min., sci-fi, dobrodružný, dabing.
Vstupné 100 Kč.
26. - 28. 9.
20:00
V cizí kůži – Německo, 96 min., komedie, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
29. - 30. 9.
15:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 2. – VB, 130 min., fantasy, dabing.
Vstupné 100 Kč.
Premiéra
29. - 30. 9.
18:00
Kamarád taky rád – USA, 109 min., komedie, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
29. - 30. 9.
20:00
Alois Nebel – ČR, 87 min., drama, animovaný.
Vstupné 100 Kč.
LETNÍ KINO KARLOVY VARY,
Slovenská 2003, Karlovy Vary
Tel.: 777 727 873, 777 727 871
Prodej vstupenek pro filmová představení na místě. Pokladna otevřena od 19,30 hod. Po skončení promítání
budou přistaveny autobusy. POZOR: V září hraje letní kino
již od 21 hod.
2. 9. 		
21,00
Kung Fu Panda 2, USA, 2011, české znění. Animovaná komedie pro celou rodinu.
Vstupné 80Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
3 . 9. 		
21,00
Lidice, ČR, 2011, české znění, 12N.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
7. 9. 		
21,00
Kajínek, ČR, 2010, české znění, 15N, akční krimi.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
9. 9. 		
21,00
Zkažená úča, USA, 2011, titulky, 12N, komedie.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
10. 9. 		
10 – 17 hod.
DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN – 3. ročník akce, pořádané Výborem pro národnostní menšiny KK ve spolupráci se
STUŽ - regionální pobočkou Karlovy Vary a Obcí Slováků.
Vstupné dobrovolné.
10. 9. 		
21,00
Ženy sobě, USA. 2011, titulky, 15N, komedie.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
11. 9. 		
15,00
MICHAL K SNÍDANI. Dětská show Michala Nesvadby. Pořádá Pragokoncert.
Vstupné 125 Kč, Informace o předprodeji: 777 701 581,
prodej vstupenek na místě od 13,00 hodin.
14. 9. 		
21,00
Hon na čarodějnice, USA, 2011, 12N, dobrodružný/thriller/
fantasy.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
16 .9. 		
21,00
Cigán, Slovensko, 2011, v původním znění, 12N, drama.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
17. 9. 		
21,00
Pan Popper a jeho tučňáci, USA, 2011, titulky, komedie.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
18. 9. 		
21,00
Muži v naději, Česká republika, 2011, 12N, komedie.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
21. 9. 		
21,00
Captain America: První Avenger, USA, 2011, titulky, akční
sci-fi.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
23. 9. 		
21,00
Viditelný svět, Slovensko, 2011, psychologický thriller.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

24. 9. 		
21 hod.
Drive, USA, 2011, titulky, 15N, akční.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
28. 9.		
21,00
Tvůj snoubenec, můj milenec, USA, 2011, 12N. Romantická komedie.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
30. 9.		
21,00
Obhájce, USA, 2011, 12N. Drama/krimi/thriller.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
4. 9.
19.00
Koncert pěveckého sboru KANT
Účinkují: Národní komorní sbor KANT z Guseva, Kaliningradská oblast, Rusko. Sbormistryně Taťjana Matveeva.
Spoluúčinkuje Komorní soubor Paleta, sbormistryně Lada
Duspivová
Program: ruské a ukrajinské národní písně, lyrická a
populární hudba z různých zemí, písně P. Čechokova, N.
Kedrova, N. Lebedeva, S. Mokranjaka, R. Tvardovského aj.
Jedná se o jediný koncert v Čechách v rámci Česko - Saského turné sboru
18. 9.
19.00
Tribute to Carlos Antonio Jobim
V premiérovém programu vystoupí Milan Krajíc s jazzovou kapelou M. K. Collectiv za doprovodu smyčcového
orchestru složeného z hráčů Karlovarského symfonického
orchestru.
Program: V programu zazní populární skladby legendárního skladatele a pianisty C. A. Jobima v originálním aranžmá Milana Krajíce pro jazzový sextet a komorní smyčcový
orchestr. Koncert je součástí Karlovarského kulturního
léta.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
Do 4. 9.
Karl Prantl a Uta Peyrer/Substance – barva – prostor
Výstava dvou rakouských autorů pořádaná ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem v Praze přiblíží dokonale řemeslně zpracované kamenné sochy Karla Prantla (1923–
2010) a kultivované malby Uty Peyrer (1939), inspirované
vztahy individua a kosmu.
Do 4. 9.
Barrandov Studio – 80 let
Výstava pořádaná v rámci 46. ročníku MFF prezentuje výběr fotografií, kostýmů i dekorací dokumentujících 80letou historii barrandovských filmových ateliérů.
Do 2. 10.
Ars longa – Jiří Anderle grafik a sběratel
Grafické listy Jeana Dubuffeta, Antoniho Tàpiese, Joana
Miró a Marca Chagalla a kmenové umění Afriky.
Litografie čtyř klasiků evropské moderny první poloviny
20. století, kresby významného českého autora a několik
sochařských děl představí část rozsáhlé soukromé sbírky
malíře a grafika Jiřího Anderleho.
15. 9.–27. 11.
Jiří Šuhájek – sklo, plastiky a obrazy
Retrospektivní výstava sklářského designéra mezinárodního věhlasu bude prezentovat jeho unikátní užitou i volnou tvorbu a také méně známé dílo malířské.
Vernisáž 15. 9. 2011 v 17 hod.
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla
klasiků českého moderního umění 20. století.
DALŠÍ AKCE:
3. 9.		
12,00–17,00
Barrandov Studio dětem i dospělým
V rámci derniéry výstavy se představí kostymérky, modisky, maskérky a štukatéři z barrandovských ateliérů s
ukázkami svých profesí. Do „fotokostymérny“ i na celou

akci vstup zdarma.
11. 9.		
14,00–17,00
Zážitková dílna – Miró, Chagall, Dubuffet
Dílna pro dospělé návštěvníky pod vedením Jany Lieblové
a Lenky Tóthové formou zážitkového poznávání děl prostřednictvím vlastních tvůrčích činností přiblíží tvorbu
výrazných osobností světového umění.
16. a 24. 9
9,00–15,00
Sklárna Moser - Workshopy Jiřího Šuhájka
Ukázka foukání plastik, „kresba“ žhavou sklovinou na
podložku i do drátěných košů.
22. 9.		
19.30
Jaroslav Hutka
Nový repertoár z písní inspirovaných jižní Francií, Španělskem, Řeckem, Laosem a Indií doplní starší písně a moravské lidové balady ze Sušilovy sbírky.
GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
2.–30. 9. SALON Karlovarské oblasti Unie výtvarných
umělců 2011
Vernisáž 2. 9. od 17.00 hod.
Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
Výstava:
Do 30. 9. DESIGN A ŽIVOT – Made in Zlín
Další z cyklu výstav galerie SUPERMARKET wc prezentující zajímavosti ze světa soudobého designu. Tradiční česká
obuv, na kterou je spolehnutí. Netradiční designérská soutěž přímo v galerii.
Stálá sbírka wc – WC jede!
I vy se můžete podílet na nekonečné sbírce WC z celého
světa. Přijďte se inspirovat k nám do galerie. A zašlete svůj
úlovek na pro@tebe.cz.
Nenuď se, ukaž se!
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco
tvoří a mají co říct. Cílem soutěže je objevovat a prezentovat skryté talenty a zároveň dávat prostor všem ostatním,
kteří chtějí utvářet prostředí kolem sebe.
Služby:
U nás dostanete dobrou Fair trade kávu nebo čaj, skočíte si
na wc, prohlédnete si výstavu, zkouknete internet a ještě
při tom vyberete designový dárek pro Vás či Vaše blízké.
GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
20. 9.
17,00
ŠPERKY Z POLYMEROVÝCH HMOT
Jednoduchá a efektní technika s lihovými inkousty, které
vytváří zajímavé obrazce. Je možno ji kombinovat i s jinými technikami.
GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa
Psohlavce.
Otevřeno zpravidla na objednávku.
MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY, S.R.O.
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641; www.mgkv.cz
14.–25. 9.
Sklo a obrazy Jiřího ŠUHÁJKA
Prodejní výstava se koná ve spolupráci s Galerií umění,
kde bude probíhat retrospektivní výstava tohoto sklářského designéra mezinárodního věhlasu.
Designové sklo bude k vidění i k zakoupení v Městské galerii až do 24. 11. 2011.
Vernisáž 14. 9. od 17,00 hod.
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Kulturní servis/Bohoslužby
Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
tel: 606 928 844

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

VÝSTAVY:
Do 25. 9. Vary(i)ace 3+1 = Porcelán
Ladislav Švarc, Milan Neubert, Jiří Kožíšek, Lenka Sárová
Malíská. Výstava karlovarských autorů zabývajících se
jedním z nejcharakterističtějších výtvarných materiálů
regionu.

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

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

Po
16.00
			
Út
16.00
St
16.00
Čt
16.00

DALŠÍ AKCE:
10. 9.		
13,00 - 16,00
Co už víme o porcelánu
Výtvarně naučný program pro rodiny s dětmi ve věku 7–12
let.
Vstupné 30 Kč, nutno rezervovat.
13. a 14. 9.
15.30 - 18.30
Dvoudenní workshop Jiřího Kožíška
Vytváření porcelánu odléváním, dekorování různými technikami a barvami, určeno veřejnosti od 14 let.
Vstupné 180 Kč, nutno rezervovat.
25. 9.		
17,00
Dernisáž výstavy 3+1 = Porcelán
Prezentace výsledků workshopů a scénická performance
Aleny Zemančíkové PORCELÁNOVÝ AKORD - exkluzivně
v české premiéře tři malá dramata o porcelánu, jeho historii a nejaktuálnější situaci.
26. 9.		
14,00 - 16,00
Minikurz točení na hrnčířském kruhu
Nutno rezervovat.
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
7. 9. - 29. 9.
E = mc2
Koláže Alžběta Hromadová. Vernisáž 7. 9. od 17,00 hod.
CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
9. 9.
ST. JOHNY BAND
Kvartet osobitých muzikantů, zaměřující se na různé hudební styly Ameriky 50. let – blues, rock&roll, rockabilly,
hudba je stylově podbarvena foukací harmonikou bravurního Charlie Slavíka.
16. 9.
IVAN AUDES QUARTET
Kvalitní jazz v podání předních pražských instrumentalistů, známé standardy a pohodový repertoár.
Vstupné 100 Kč.
23. 9.
SISA SEHEROVÁ BAND
Talentovaná a charizmatická zpěvačka se svou vynikající
doprovodnou kapelou.
30. 9.
MAREK ŠMAUS QUARTET
Excelentní kytarista a bluesový zpěvák se svou formací,
dynamická muzika a výborný zpěv… blues, funky, latin,
jazz.
Vstupné 100 Kč.
Živá hudba
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa
• Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení
• Magic show, indické nebo orientální tance

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

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
5. 9.
Opět začínáme
Zahájen poprázdninový provoz
6. 9.
Plavání kojenců a batolat - zápis do kurzů plavání
od 15:00 hod. stávající plaváčci
od 16:00 hod. noví zájemci
Při zápisu vybíráme kurzovné. Informace na tel. 775
581 369.
30. 9.–1. 10.
Dětská burza
Pá 30. 9. – příjem 16:00 - 18:00
So 1. 10. – prodej 8:00 - 12:00, výdej 15:00 - 16:00
Volejte si o čísla na 353 230 847
DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345,
603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz
Pondělí 10.00 - 12.30 Práce na PC apod. (krajská knihovna, příp. pracovně – výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie v DDM
15.00 - 16.30 Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie, DDM
(práce s keramikou)
14.00 – 16.00 Pracovně – výtvarná terapie, DDM (práce
s keramikou)
Čtvrtek 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie, DDM,
turistika, sportovní hry ap.
Pátek 10.00 - 12.30 Společenské akce, pracovně – výtvarná terapie, DDM
REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
KLUB ENERGY
Po.–čt.		
8,30 – 17,00
Pá.		
8,30 – 16,30
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodrahokamy. Poradenské služby na objednání.

2. 9. 		
15–20 hodin
3. 9. 		
13–18 hodin
Loučíme se s létem
Vystoupí: Walda Gang, Tajfun, Beat 68,
Dále vystoupení folklorních souborů, atrakce pro děti, mobilní muzeum.
Vstup zdarma.
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14. 9.
14,00
„Sadový pramen“ – Poděbrady
Přednáška se koná v kavárně ve Vojenské lázeňské léčebně.
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací
v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika
fotografií, příprava výstav a soutěží.
SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary,
Gudrun Jiravová 723355673
15. 9.
Zájezd do Velhartic a Prachatic
Přihlášky v klubovně každé úterý od 9 do 11 hod.
SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
30. 9. zájezd do Žatce.
Zájemci se mohou přihlásit v klubovně SD na náměstí
M. Horákové 4, každou středu od 9 do 11 hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 h.
www.greekcatholickarlovyvary.eu
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz
24. 9.
15.00
Fara Rybáře Krize Západu a dopady na ČR
Přednášející: Ing. Ilona Švihlíková
Knihovna je přemístěna na faru do Staré Role, ulice Kostelní 1 a je otevřena pro veřejnost od 1. září vždy v úterý od
16.30 do 18.00 anebo po dohodě.
Přehled nedělních bohoslužeb
v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy - AS, Karlovy Vary, Jugoslávská 16,
www.armadaspasy.cz – bohoslužba každou neděli
od 9:30 hod.
Bratrská jednota baptistů - BJB, Karlovy Vary,
Závodu míru 42/112, www.karlovyvary.bjb.cz – bohoslužba každou neděli od 9:30 do 11:00 hod.
Církev adventistů sedmého dne - CASD, Karlovy
Vary, Plzeňská 1487/49, www.karlovyvary.casd.cz –
bohoslužba každou sobotu od 9:30 hod.

29. – 30. 9.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. Čas
nutno objednat.

Církev československá husitská - CČSH, Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info – bohoslužba každou neděli
od 9:00 hod.

10. 9.
RODINNÉ KONSTELACE
Seminář. Přednáší: Ing. Dermíšek

Církev českobratrská evangelická - ČCE, Karlovy Vary, Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.
cz – bohoslužba každou neděli od 9:15 hod.

Září 2011 KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Termín víkendového kurzu bude upřesněn.
Nabídka masérských kurzů

Obchodní centrum Globus
Obchodní 30
Jenišov u Karlových Varů

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ A
JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

Duchovní univerzita Bytí
Praha, Soukenická 21
Tel.: 721 150 871, www.dub.cz
17. 9.
9,30 SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM T. PFEIFFEREM
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Přednášející odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek
proběhne biotronické působení formou rozloučení. Místo
konání Alžbětiny lázně V. (1. patro – společenský sál)

Církev bratrská - CB, Karlovy Vary, Bulharská 29 A,
www.cb.cz/karlovy.vary – bohoslužba - každou neděli
od 9:30 hod.
Křesťanské sbory - KSb, Karlovy Vary, Zahradní
898/33 www.krestsbor-kv.cz – bohoslužba každou neděli od 14:00 hod.
Římskokatolická církev - ŘKC, Farnost Karlovy
Vary - Stará Role, Kostelní 341/1. www.farnoststararole.cz – bohoslužba každou neděli od 8:30 hod.
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře – bohoslužba
každou neděli od 10:00 hod.
Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény – bohoslužby každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

Porcelánové slavnosti/Inzerce

16. Porcelánové slavnosti 2.– 4. září 2011
První zářijový víkend bude opět porcelánový! Na korzu před grandhotelem Pupp
se během již 16. Porcelánových slavností představí všechny závody společnosti
Thun 1794 a dále Český porcelán Dubí, Epiag Lofida – závod Chodov a také sklářská
manufaktura Moser. „Jako už tradičně nabídneme opravdu mimořádné slevy. Součástí Porcelánových slavností budou také ukázky prostřených stolů a svátečních
tabulí ve Slavnostním sále Puppu. Letos se budeme snažit, aby se dalo koupit to,
co se bude na stolech vystavovat. Chceme, aby to byly skutečné slavnosti porcelánu. Děláme to pro návštěvníky lázní, ale především pro Karlovaráky,“ slibuje
výkonný ředitel společnosti Thun 1794, a. s., ing. Miroslav Pilný.

Koupit se dá historický thunský servis i moderní Modré třešně

Zajímavé ceny lákají na Porcelánové slavnosti
nakupující

Součástí Porcelánových slavností je vystoupení
folklorních souborů

inzerce

Projekt otevře dveře domů seniorů a někomu možná i oči
Mapujte s námi kvalitu života v seniorských zařízeních. Hledáme aktivní seniory a unikátní programové počiny v seniorských zařízeních.
Nominujte, pište, doporučujte nebo
nás pozvěte k vám. Startuje projekt
pod patronací společnosti RWE.

V

České republice žije zhruba 590 000
mužů a asi 900 tisíc žen starších 65
let. Ve věku nad 80 let je to zhruba 230 000
žen a 105 000 mužů. Čeští senioři pobírají v průměru nejčastěji důchod mezi 9 000
a 9 999 Kč. Pro zajímavost – aby penzista
letos dostával důchod 30 000 Kč, musel by
od roku 1996 vydělávat půl milionu korun
měsíčně a odvádět z příjmu každý měsíc
důchodové pojištění ve výši 140 000 Kč.
Počet domácností českých seniorů je
1 677 000, přitom třicet procent těchto domácností vykazuje vysoké zatížení náklady
na bydlení. Stále roste podíl domácností na
sídlištích a senioři se postupně stávají jejich
převládajícími obyvateli.

H L AV N Í
PA R T N E R
P ROJ E K T U

Co přináší dobré a bezpečné bydlení starému člověku? A je vhodnější pobyt v seniorském zařízení s komplexní péčí nebo
vlastní bydlení? Odborníci se shodují na
tom, že důležité je, aby senioři nebyli bezdůvodně přemísťováni a nevězela za tím
snaha o izolaci, o polarizaci mezi starými
a mladými.
Ale ani domovů a penzionů pro důchodce stále není dostatek. V celorepublikovém
průměru připadá na jedno místo v domově
důchodců či penzionu pro důchodce až 42
osob ve věku 60 a více let. Ve věku 80 a více
let, kdy přichází zhoršení zdravotního stavu a mnohdy ztráta soběstačnosti, připadá
na jedno lůžko v některém z těchto zařízení
7 uchazečů.

DŮM PRO

ŽIVOT
Tolik řeč čísel, která však vůbec nic nevypovídá o kvalitě bydlení a životě seniorů,
o prostoru pro jejich aktivity. V Projektu
Dům pro život otevřeme dveře domů, penzionů, stacionářů nebo klubů seniorů. Spolu
s vámi a partnery projektu oceníme největší
přínosy a chvályhodné počiny pro zlepšení kvality života seniorů. Zašlete nám na
e-mail dumprozivot@ceskydomov.cz své
tipy, které seniorské zařízení rozhodně nemáme při svých návštěvách vynechat, upozorněte nás na lidi, kteří se staršími lidmi
pracují a pomáhají jim nebo nám doporučte
seniory, jejichž příběhy stojí za zpracování.
První z dílů projektové mozaiky Dům pro
život najdete v Karlovarských radničních
listech v září.
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Inzerce
SC-311075/1

Vážení pacienti,
privátní zubní praxe
MUDr. Markéty VALEŠOVÉ
je od srpna 2011
přestěhována do nových prostor
AREÁLU ZEZAN, K. Vary – Dvory
Chebská ul. 49, budova č.1 – levý vchod
Nový tel. kontakt: 355 311 113

 záchovná a estetická stomatologie  protetika  léčba
onemocnění parodontu  dentální hygiena  bělení zubů 
 zubní šperky  spolupráce s implantologem 
Omlouváme se všem, kterým jsme tuto skutečnost dosud nestačili sdělit.

EAGLE
360 01 KARLOVY VARY

MOSKEVSKÁ 11

JAZYKOVÉ CENTRUM
OXFORD UNIVERSITY PRESS PARTNER

777 266 056

www.eagle-kv.cz

DENNÍ A VEČERNÍ KURZY

eagle@eagle-kv.cz

ve všech pokročilostech
pro dospělé i děti

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
ITALŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA A ČEŠTINA
POMATURITNÍ JEDNOLETÉ STUDIUM angličtiny se všemi výhodami jako na státní škole
(placené zdravotní pojištění, zlevněné jízdné, vstupy atd.)
PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ
Z ANGLIČTINY, NĚMČINY A ČEŠTINY
PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ JAZYKOVÉ
ZKOUŠCE, ZKOUŠKÁM FCE, CAE

FIREMNÍ VÝUKA
PŘEKLADY

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ KURZY

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

TLUMOČENÍ
Bližší informace najdete na www.eagle-kv.cz

Přijďte se k nám podívat a přidejte se ke stovkám našich spokojených klientů.
Jsme domácí ﬁrma, která vám s jazyky pomáhá již více než 10 let.

SC-311076/1

POZOR! ŠKOLA

rozšířená výuka jazyků od 1.třídy
• 12–14 žáků ve třídě, individuální přístup
ke každému žákovi
• péče i o žáky nadané a žáky s poruchami
učení
• kvalifikovaní učitelé, 16 let působení
soukromé školy
• možnost využití práce individuálních
učitelů pro rychlejší odstranění případných
výukových obtíží i pro přípravu na následující školní den
• každodenní výuka anglického
jazyka od 1. třídy, dále německý jazyk,
španělština, ruština, možnost výukových
pobytů v Anglii
• v roce 2008 škola zařazena mezi 10 %
škol s nejlepšími výsledky v České
republice
• škola má speciální program pro přípravu
žáků na přijímací řízení na gymnázia
• ve šk. roce 2010/11 bylo přijato 100 %
přihlášených žáků na gymnázia
• celorepublikové testy Scio, Kalibro
• velký výběr odpoledních zájmových aktivit
přímo v budově školy: keramika, kroužek
výtvarný, počítačový, sportovní, vaření
pro děti
• hra na zobcovou flétnu od 1. třídy
• plavání v bazénu přímo v budově školy

po celý školní rok
• zahrada školy využívána na přestávky
a odpolední pobyty venku se školní
družinou
• začátek vyučování od 8.30 hod. (od 7.15
hod. šk. družina)
• školné Kč: 1 914,-/měs. je použito na
úhradu provozu třídy s nízkým počtem žáků
• zdarma veškerý učební a pracovní
materiál, pitný režim

Předškolní výuka
• pro „předškoláky“ probíhá 1x týdně
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: 420 Kč/měsíc

Připravujeme:

• dopolední a celodenní pobyt a výuku dětí
předškolního věku (3-6 let) v anglickém
jazyce
• omezený počet míst! max. 18 dětí
• bližší informace – viz kontakty:

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY 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

... v oblasti cizích jazyků plníme jakákoliv přání.

SC-311077/1

SC-301886/8

SC-311050/1

M Á T O S M Y S L , T Ř I Ď T E O D PA D !

Ristorante Pizzeria Venezia

Třídění odpadů, dělá náš svět barevnější a veselejší.

BAREVNÝ DEN

Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

Přijďte si užít příjemnou atmosféru italské
restaurace a ochutnat originální speciality.
• delikatesy z masa, ryb a mořských plodů
• ital. rýži, těstoviny, sýry, salámy nejvyšší kvality
• nejlepší pizza ve městě z moderní pece na dřevo
• ital. vína, grappy, ital. zmrzlina a káva ILLY

Majitel restaurace pan Claudio Boglio
je Ital, který v K. Varech žije již 20 let

HUDBA, DIVA
DELN
PŘEDSTAVEN Í
Í

SOUTĚŽE A HRY PRO DĚT
I JEJICH RODIČE

I

A
NA ZÁVĚR AUTOGRAMIÁD
TŮ HC
PATRONŮ AKCE - HOKEJIS
ROAD SHOW VĚNOVANÁ
DĚTSKÉ ATRAKCE, MALOVÁNÍ
TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI ODP
EK
ADŮ
KOUT
KÝ
DĚTS
A TETOVÁNÍ,

3. září 2011 od 10 do 17 hodin

rozvoz pizzy a jídel

v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech

denně od

VSTUP ZDARMA!

11.00 - 23.00 hod
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Tourfilm/Inzerce

Pořadatelé Tourfilmu odtajnili největší trhák
Letošní 44. ročník Tourfilmu budou hostit Karlovy Vary od 6. do 9. října. Již nyní pořadatelé ohlásili, že hlavní hvězdou bude
legenda mezi cestovateli Bertrand Piccard. Do České republiky přijede poprvé.

Hlavní hvězda Tourfilmu Bertrand Piccard
Foto: Solar Impulse/Hector Martin

Foto: Solar Impulse/Stéphane Gros

B

ertrand Piccard pochází ze slavné rodiny. Jeho dědeček byl vynálezce batyskafu
a stratosférického balonu. Bertrandův otec se
proslavil historickým ponorem do nejhlubšího místa v oceánu, Mariánského příkopu.
Také Bertrand Piccard je cestovatelskou
hvězdou. Obletěl svět v balonu a vytvořil rekord nejdelšího letu v historii letectví: 45 755
kilometrů za pouhých 19 dní, 21 hodin a 47
minut. Jeho nejnovějším hitem je projekt
Solar Impulse. Spočívá v obletu zeměkoule
letadlem poháněným pouze solární energií.
Projekt stál 70 milionů eur a podle Bertranda
je to nejlepší letadlo na světě ve své kategorii.

Pořadatelé Tourfilmu chtějí umožnit karlovarskému publiku setkání s tímto geniálním cestovatelem, a proto nabízejí volný
vstup na jeho besedu. Bude se konat 6. října
od 18,30 hod. ve Slavnostním sále GH Pupp.
Hlavním tématem 44. Tourfilmu je Himálaj.
Překvapení čeká na diváky při vstupu do haly
hotelu Thermal. Ocitnou se v Himálaji nejen
díky výstavě fotografií, ale veškerý interiér
bude zařízen nábytkem a předměty, které
byly dovezeny přímo z Himálaje. Narazí zde
na tibetskou čajovnu, buddhistický chrám,
na modlitební vlaječky, na živé mnichy, nepálské tanečnice, hráče na sitar a hlavně se

zde setkají s předními horolezci a umělci, kteří se zamilovali do Himálaje. Himálaji bude
věnován celý jeden den Tourfilmu. Vstup je
zdarma. Kořením festivalu bude vedle besed
především projekce filmů. Jeden den budou
o městech a regionech ČR, další den se mezi
135 cestopisnými filmy představí velká kolekce snímků z exotických zemí. Pro snazší
výběr u diváků budou projekce členěny podle
kontinentů: Evropa, Amerika a Austrálie, Afrika a Asie. Výběr těch nejlepších filmů budou
moci diváci zhlédnout 7. a 8. října v Malém
sále hotelu Thermal. (Podrobnější program
44. Tourfilmu přineseme v KRL č. 10)

inzerce
SC-310396/5

Baby shop Ondálek

průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb

tel.: 774 997 898

www.ondalek.cz

NOVĚ OTEVŘENO
188x63_Ondalek.indd 1

Otevírací doba:
Po – Pá
9–18 hodin
So
9–12 hodin

• nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,
Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
• vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
• předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
• hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC
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Školy

Prázdniny skončily, opravy škol finišují
Školáci opět zasedli do lavic. Některé školy ve městě však ještě nějakou dobu zůstávají staveništěm. Ještě před koncem prázdnin město provedlo kontrolu čtyř sledovaných staveb.

Tento obrázek staveniště v prostorách ZŠ Poštovní již dnes neuvidíte
ZŠ Konečná
Stavbu za 22,8 mil. Kč provádí a. s. Skanska. Stavbu převzala 20. června. Cílem
stavby je kompletní výměna střešních plášťů na pavilonu učeben a tělocvičen, posílení
tepelné izolace střech, výměna oken, dveří a
prosklených stěn. Fasáda školy, dokončená
před 20 lety, dostane nový tepelně izolační
plášť s omítkou. Zatepleny budou stropy nad
technickými podlažími a podlahy prvního
nadzemního podlaží. Díky tomu klesne roční spotřeba energie na 68 % původní hodnoty, tedy na 80,9 kWh/m2. Stavební práce
mají skončit do 20. října. „Termín chceme
zkrátit minimálně o 2 týdny,“ slíbil ing. Miloš Dubský, projektový manažer společnosti Skanska.

ZŠ Poštovní
Druhou etapu rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu, družiny, tělocvičen a dílen
za 5,6 mil. Kč provádí firma Zitas Karlovy
Vary. Práce byly zahájeny 13. června, termín
skončení byl 29. srpna. V době kontroly byly
dokončeny veškeré instalace, rozvody elektřiny, vody, kanalizace a také zdění nových
příček, protipožárních stěn a omítek. Zbývalo
dokončit obklady, malování a úklid.
ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní
Opravu havarijního stavu plochých střech
za 1,6 milionu Kč provádí Toužimská stavební
společnost. Práce byly zahájeny 1. července
a skončit měly do 31. srpna. Stavbaři se zavázali poskytnout na odvedené dílo záruku 60
měsíců.

V jídelně ZŠ Komenského byla vyměněna okna
a osazeny akustické podhledy
ZŠ Komenského
Rekonstrukci školní kuchyně za 6,8 mil. Kč
provádí od 27. června společnost Swietelsky.
Po vyhodnocení hygienických i stavebních
norem se projektant rozhodl umístit zařízení kuchyně do jednoho podlaží – přízemí,
zatímco dříve se využívala i část suterénu.
Rozšíření nutných prací o 800 tis. Kč na celkových 7,6 mil. Kč schválila rada města
26. července 2011. Práce mají skončit 4. září.

Loučení s prázdninami bude v Cihelnách
P

oslední akcí prázdnin bude
Kouzelný zámek aneb Cesta do pohádky. Pořádá jí město
Karlovy Vary a Art hotel Royal
Golf v Cihelnách 3. září od 11 hodin v areálu Art hotelu Golf, Cihelny 5. Pořadatelé slibují den
plný kouzel, zábavy, soutěží a
krásných cen. Celé odpoledne
probíhá v pohádkové atmosféře.
Pro děti jsou připraveny atrakce a ukázky z různých pohádek
v krásném prostředí zámeckého
parku i uvnitř zámku.
Připraveno je rovněž předvedení zásahu a techniky Hasičského záchranného sboru, ukázka
profesionálního výcviku psů
firmy Libuše Novotná – Výcvik
psů, skákací hrad, návštěva
Kouzelného zámku, ukázky
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práce a technického vybavení
Policie ČR, grilování a občerstvení. Vstupné dospělí 20 Kč, děti
zdarma. Výtěžek bude věnován
na pomoc dětem vesničky SOS
Karlovy Vary.
Partneři akce: Dobrovolný hasičský sbor Stará Role, Městská
policie Karlovy Vary, firma Hero
Česká republika, Libuše Novotná – Výcvik psů, Svatební salon
Emilie Gvoždíková Karlovy
Vary. Vlakovou dopravu přímo
k hotelu zajišťuje firma Viamont
(Trasa Dolní nádraží – směr
Mariánské Lázně). Informace
na www.viamont.cz.
Podrobnosti: Art hotel Royal Golf, Cihelny 5, Karlovy
Vary, www.royalgolf.cz, tel.:
353 972 411)

Folklorní festival/Inzerce

Promenády roztančí folklorní soubory

N

aše město uvítá od 1. do 4. září účastníky
16. ročníku Karlovarského folklorního festivalu. Vedle domácího karlovarského souboru Dyleň
přijedou další skvělé soubory ze Slovenska, z Moravy
a Čech i nejvzdálenější zahraniční účastníci z Ruska,
Francie a Kypru. Právě výtečný soubor z Kyrenie
v turecké části Kypru nahradí soubor z Brazílie,
který z finančních důvodů účast na poslední chvíli
zrušil. Diváci se mohou těšit na to, jak se celé město
rozzáří pestrými kroji, rozezvučí hudbou a roztočí
tancem. Festival nabídne tradiční spojení s Porcelánovými slavnostmi u Puppu, kolonádními koncerty
i nedělní snídaní u pramenů. Jedinečná bude Exotic
Dance Show 2. září v divadle i galaprogram 3. září
ve Velkém sále Thermalu, kde se představí všichni
účastníci. Novým pořadem je Hudba na schodech
a krásnou podívanou nabídne Mezinárodní folklórní odpoledne v amfiteátru pod hradem Loket. Bude
mu předcházet Folklórní stezka určená dětem. Právě
ta se loni při své premiéře setkala s velkým ohlasem.
PIAAC inzerat 188x63_Bernard_Sestava 1 13.08.11 14:30 Stránka 2

(Eva Hanková)

inzerce

SC-311055/1

možná i Vás osloVí taZatel tohoto VýZkumu
se
Zúčastněte
s námi!
září 2011 – březen 2012
Stanislav Bernard
spolumajitel pivovaru

Co je PiaaC?

Mezinárodní výzkum dospělých
zjišťuje dovednosti, s nimiž se
setkáváme v každodenním životě
(čtení, vyhledávání informací,
využívání počítačů).

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz
Zelená linka PiaaC: 800 800 878

mediální partner

SC-311063/1

SC-310901/2

SC-310691/8

PRODEJ ŠROUBŮ, HŘEBÍKŮ, VRUTŮ, aj.
Každý DRUHÝ ks ZDARMA (platí pro 100ks a více)

Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035
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Městská policie

Cizinec chtěl koupit strážnici
M

t

obilní komunikační a informační centrum, které bylo společným projektem
strážníků a policistů během letošního MFF,
zodpovědělo na 800 dotazů. „A kolik stojí?“
ptal se jedenapadesátiletý turista z Izraele posádky centra. Neměl na mysli kávu ani porcelánový servis ve výloze nedalekého obchodu,
ale pohlednou strážnici karlovarské městské
policie. Kuriózních přání a dotazů návštěvníků festivalu však bylo více. Nejčastěji se ptali
na cestu k hotelu nebo na historické památky ve městě. Pro tyto případy měli policisté
a strážníci k dispozici mapy, které turistům
v hojném počtu rozdávali. Speciální informační vůz pendloval ulicemi města a pomáhal

Mobilní služebna v ulicích města se osvědčila
návštěvníkům. Šestadvacet pejskařů využilo možnosti občerstvit své čtyřnohé přátele
vodou, sedm turistů mělo zájem o dechovou
zkoušku. Detektor přítomnosti alkoholu
v krvi poskytla do vybavení vozu městská policie. V souvislosti s hlavní událostí sezony ov-

KRÁTCE

Den s Ajaxem

Dávejte pozor, komu přispíváte

T

S

radiční a oblíbenou
akci Den s Ajaxem uspořádali v létě
strážníci karlovarské
městské policie spolu
s příslušníky Policie
ČR. Ukázky z činnosti
obou bezpečnostních
složek, prohlídka technického vybavení a sportovní a vědomostní soutěže o ceny byly určeny
žákům 2. a 3. ročníků základních škol z našeho
města a celého okresu. Akce byla završením celoroční práce s Ajaxovým zápisníkem. Tento projekt
probíhá úspěšně v řadě škol již několik ročníků.
Během každého školního roku strážníci a policisté dochází do místních škol na besedy a přednášky, které mají za cíl zvýšit bezpečnost dětí, ať
již v dopravě či ve styku s neznámými osobami
nebo nebezpečnými látkami. Akce letošního léta
se zúčastnilo bezmála 500 žáků, kteří se výborně
bavili, a chválou nešetřili ani pedagogové.

Představujeme
strážníky města

Jméno:
Pavel Palouš
Služební č.: 213452
Okrsek: Závodu míru od Svobodovy k Rolavské,
Svobodova k Počernické, Smetanova, Nerudova, Husova, Žižkova, Spojovací, Rolavská, Palackého

Záliby:
cestování, Itálie
Kontakt: pavel.palous@mpkv.cz
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nejrůznějšími charitativními sbírkami se
v poslední době roztrhl pytel. Většina z nich
je skutečně na dobré účely, ale někdy se najdou
i výběrčí, kteří nedokážou vysvětlit, na co vybírané
peníze přijdou. S podobnými případy se už několikrát setkali strážníci Městské policie Karlovy Vary.
Potvrdil to velitel Marcel Vlasák. „Kontrolovali
jsme dva mladíky ve věku 18 a 19 let, kteří pouličně prodávali drobné předměty. Když je strážníci upozornili, že tržní řád pouliční prodej zakazuje, tvrdili, že jde o sbírku na potřebné. Neměli
u sebe žádné povolení ke sbírce a ani pověření, že
mohou vybírat. Povolení neměla nakonec ani koordinátorka sbírky z jedné plzeňské firmy. Případ
jsme předali Krajskému úřadu. Netvrdíme, že šlo
o úmyslný podvod, ale iniciátoři podobných sbírek
by měli vždy mít tuto aktivitu povolenou a podloženou dokumenty. Konání sbírky by měli také na
městské policii nahlásit a doložit, aby se vyhnuli
zbytečným komplikacím,“ uvedl Vlasák. Opatrní by
měli být i výběrčí brigádníci z řad studentů. Měli

šem zaznamenali policisté také zvýšení kriminality.
Během festivalu řešili tři případy výtržnictví,
kdy se jim pokaždé podařilo zadržet pachatele, dále dvě krádeže, kdy byl v jednom případě zloděj zadržen, a také dvě loupeže. Jednu
z nich spáchali mladiství. Mezi další trestné
činy patřila jízda pod vlivem alkoholu, vloupání do vozidla, odcizení auta či maření výkonu
úředního rozhodnutí. Podařilo se rovněž zadržet mezinárodně hledaného sedmapadesátiletého cizince. Celkově v průběhu letošního
MFF spáchali návštěvníci i místní v porovnání s loňským ročníkem více přestupků a více
trestných činů.

by se zajímat, o jakou aktivitu jde, a chtít také doklady. Jinak se při podobných sbírkách vystavují
možné pokutě.

Agresivita bezdomovců narůstá

B

ezdomovci jsou věčným problémem, který se
nevyhýbá ani našemu městu. Máme jich zde
kolem padesáti. Někteří neváhají pro pár drobných
vyhrožovat lidem. Jeden z nich napadl nedávno
i hlídače parkoviště ve Varšavské ulici. Ten si všiml bezdomovce, který obtěžoval ženy a chtěl po
nich peníze. Vyhrožoval, že jinak jim poškodí auto.
Když ho hlídač parkoviště požádal, aby dal ženám
pokoj, hodil po něm bezdomovec láhev. Naštěstí
hlídače varoval jeden z řidičů pokřikem, aby uhnul,
jinak mu zásah lahví mohl způsobit těžká zranění.
Podle místních jsou na parkovišti problémy s bezdomovci stále častější. Když je strážníci z místa
vykážou, za pár hodin jsou zpět. Proto musí hlídky
strážníků kontrolovat parkoviště několikrát denně.
Někteří tuláci skončí na záchytce, jiní vyváznou s
pokutou.

Preventisté školili seniory i s vnoučaty

P

reventisté městské policie nezaháleli
ani o prázdninách. Ve spolupráci s občanským sdružením KV SENior připravili
na dětském dopravním hřišti ve Staré Roli
dvoudenní akci nazvanou Léto s vnoučaty.
Přestože počasí pořadatelům příliš nepřálo
a nebylo vůbec letní, účast zájemců to neovlivnilo. Dvojice, které se nedaly odradit
vytrvalým deštěm a zamračenou oblohou,
účasti rozhodně nelitovaly. První den čekala
na babičky s vnoučaty teoretická příprava,
kdy se formou hry seznamovaly s dopravními předpisy pro chodce a cyklisty, dále s dopravními značkami a praktickými radami
pro bezpečný pohyb na silnici. Následující
den proběhla soutěž dvojic (babičky a vnoučata), která prověřila teoretické znalosti
i praktické dovednosti soutěžících. Některé

úkoly plnily děti s dospělými společně, jako
například poznávání dopravních značek či
určování vozidel záchranářů. Některé úkoly
plnily zvlášť děti a zvlášť dospělí. Počasí bylo
druhý den milosrdnější, a proto mohla proběhnout i praktická část soutěže na hřišti.
Strážníci hodnotili správný pohyb chodců
(seniorů) i cyklistů (děti na kolech a koloběžkách). Na závěr byla soutěž vyhodnocena.
Vyrovnané pěkné výsledky rozhodly o tom,
že si ceny a diplomy odnesli téměř všichni.
Strážníci hodnotí pozitivně především to, že
se zde podařilo pracovat s dvěma cílovými
skupinami současně, vždyť senioři a děti patří dle statistik dopravní nehodovosti k nejohroženějším.
Mgr. Kamila Hofmanová,
manažerka prevence MP K. Vary

Hasiči

Dobrovolní hasiči zachraňují miliony
Z

ásah po výbuchu
na Vítězné ulici,
likvidace následků lednových povodní nebo
lokalizace požáru garáží v KV Areně. To jsou
jen tři příklady z dlouhého výčtu zásahů dobrovolných hasičů ze Staré Role. Jednotka, jejímž zřizovatelem je město Karlovy Vary, má
v současné době 13 členů. Mají k dispozici
kompletní vybavení, hasičskou zbrojnici, tři
garáže, šatnu, kancelář i klubovnu. V technickém zázemí je cisterna Liaz CAS K25, dvě požární stříkačky PS 12, speciální Avii DA 12 a
další nezbytné doplňky, jako hadicový přívěs,
odsavač kouře, dvě motorové pily, vysílačky
Motorola, dýchací technika Saturn, elektro-

centrála, plovoucí čerpadlo a další věci. Ročně
vyjíždí jednotka k více než šedesáti zásahům.
Letos likvidovali požáry lesních porostů
a trávy v Bohaticích, Rybářích a Dvorech,
hasili vzplanutí ohrady na uskladnění hnojiva v Doubí a autodílny Na Výhledě, pytlovali
náplně hrází a odčerpávali jarní vodu ve Staré
Roli nebo likvidovali plameny na výškové budově ve Fibichově ulici. Navazují na 140letou
tradici hasičských sborů v této městské části
Karlových Varů. Vždyť první sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli byl založen již
1. května 1873 v hostinci Kohlert (Neuer Gemeindeplatz 123). V tomto hostinci pak měl
sbor řadu let klubovní místnost. Do sboru se

hned na počátku přihlásilo 66 mužů a obec
Stará Role věnovala na zakoupení základního
hasičského vybavení 250 zlatých. Krátce potom, co vznikl Sbor starorolských dobrovolných hasičů, přišla první zkouška akceschopnosti při hašení požáru místního mlýna. Po
Mnichovu činnost dobrovolných hasičů ukončili. Nově byl sbor ustaven až 28. října 1945,
kdy dostal do vínku novou hasičskou zbrojnici.
Po roce 1989 byla jednotka ve Staré Roli téměř
před rozpuštěním, ale díky obětavým členům
se podařilo krizi přečkat. V posledních letech
doplnili staré mazáky noví členové a sbor díky
materiální pomoci města pokračuje v tradici
obětavých dobrovolných hasičů.

Starorolští hasiči si zahráli také statisty v akčním filmu natáčeném u Císařských lázní

Dnešní sestava jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Staré Roli

Zásahy počítají hasiči ve Staré Roli na desítky
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Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035
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Tuhnice

Tuhnice před rokem 1928: vlevo obecní úřad (dům stojí dodnes u kruhové křižovatky v Západní č. 16), vpravo za plotem Městský statek

Na severu ohraničovala Tuhnice řeka Ohře, na západě
sousední obec Doubí a na jihu Tuhnický les a východní
okraj tvořila podle katastrální mapy z roku 1819 dnešní
Jízdárenská ulice. Název obce se neustále měnil. Od Turnitz roku 1465, pak Tonitz, Thonitz, roku 1609 Dohnitz,
později Tornitz, v roce 1785 Dornitz a od roku 1847 do 1945
Donitz. Dnešní Tuhnice se rozkládají v nadmořské výšce
od 366 do 382 m/m.

N

ejstarší archeologické nálezy
z Tuhnic pocházejí již z doby
bronzové. Prvními obyvateli
byli pak zřejmě Slované. Dokládá to původní název osady Turnitz i Tonitz,
podobně jako Zettlitz z českého Sedlce. Ves
byla rozložena na rovině podél pravého bře-

hu řeky Ohře. V 16. stol. byla vesnice lénem
hradu Loket. Nejstarší z trojice listin, v nichž
se vyskytuje název osady Tuhnice, je kupní
smlouva z 12. prosince 1453, kdy město Karlovy Vary koupilo od Kryštofa z Gendorfu
vesnice Tuhnice a Horní i Dolní Dvory. Podle
další smlouvy roku 1493 odkoupilo město

Původní Hlavní ulice Tuhnic ještě jako blátivá Habsburgstrasse
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Karlovy Vary od Hanse Rubendunsta dvě
louky v Tuhnicích. A do třetice bylo listinou
ze dne 11. dubna 1564 povoleno vystavět
v lokalitě městský hospodářský dvůr. Jednou
z prvních staveb osady byla tvrz existující
zřejmě již v 15. století. Neznáme ale její polohu. Lokalitu zmiňuje kronika z roku 1582,
kdy po povodni odpustil císař Rudolf II. Tuhnicím daně. Podruhé v červenci roku 1609
císař Rudolf II. odpustil Karlovým Varům na
5 let daně a městu daroval lenní statek Tuhnice. Měl alespoň částečně pomoci nahradit škody způsobené požárem z roku 1604.
Císař změnil vesnice Tuhnice, Horní i Dolní
Dvory, Rosnici a Rybáře, dosud vedené jako
loketské lenní statky, na svobodné, dědičné
statky. Tuhnice zmiňuje v 16. století farní archiv, podle něhož neměla ves vlastní hřbitov
a nebožtíky vozili pohřbívat ke kostelu sv.

Ulice Ziegelhütten (Šumavská) a Hans-Heiling (od roku 1945 Moskevská)

Tuhnice
Urbana v Rybářích. Velký význam měl proto most přes řeku Ohři z Tuhnic do Dvorů,
o jehož údržbu pečovalo od roku 1598 město
Karlovy Vary. Také císař Ferdinand II. odpustil 18. října 1628 Karlovarským daně za to, že
se o mosty přes Ohři starali.

Ves byla terčem drancování
Poměrně bohatá ves byla, podobně jako
sousední Rybáře, častým místem vojenského ležení. Za třicetileté války byly totiž
Karlovy Vary podle privilegia Salva quardia
osvobozeny od povinnosti ubytovávat vojáky. Terčem drancování a plenění se tak staly
periférie, kde armády doplňovaly proviant.
Pohromou pro Tuhnice byla zejména třicetiletá válka, kdy zde mělo ležení švédské vojsko
a v roce 1635 císařští colloredští vojáci ves
zapálili a vydrancovali. Podobně v roce 1705,
kdy se ve vsi utábořilo 618 vojáků z doprovodu polského krále a saského kurfiřta Augusta
II. Silného. Zatímco se panovník (proslavený
později tím, že 15. února 1711 přelomil holýma rukama koňskou podkovu) v nedalekých lázních léčil, vojáci z jeho doprovodu
vyjídali tuhnické sedláky. Terčem plenění
byl zejména místní statek. Také za napoleonských válek prošlo Tuhnicemi mnoho vojsk.
Od 7. do 9. září 1813 ve vsi tábořily čtyři tisíce ruských, pruských a rakouských vojáků
pod velením generálů Miloradoviče a Thielemanna.

Patronkou Tuhnic byla
Panna Maria
Tuhnice mívaly jako patronku Pannu Marii. Měly vlastní obecní kapli zasvěcenou
Nanebevstoupení své patronky a její svátek
se slavil vždy 12. září na louce kolem kaple.
Ta stávala vpravo u vyústění ze Šumavské do
tehdy Hans-Heiling Strasse (dnes chodník
k OD Meteor) a byla pomyslným středem
tehdy samostatné obce Donitz. Pseudogo-

tická kaple Nanebevzetí Panny Marie, zvaná
rovněž Votiv Kapelle, byla postavena v letech
1888–1891 podle plánů karlovarského stavitele Josefa Walderta. Základní kámen k ní
byl položen roku 1888 a 3. prosince 1891 byla
kaple vysvěcena. Byla to obdélná pseudogotická stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, nad vstupním průčelím byla zvonička
s jehlancovou střechou, v nárožích lodi opěrné pilíře. Vnitřní vybavení tvořil oltář s obrazem Panny Marie. V kapli sloužili každou
neděli bohoslužby. Okolí upravili místní jako
park a vysadili kaštany. Na konci války zničil
kapli 19. dubna 1945 nálet spojeneckých letadel. Během bombardování lokomotivního
depa zasáhla kapli jedna ze zápalných pum
a poškodila ji. Po válce již nebyla kaple opravena. Zchátralá a zpustošená byla někdy kolem roku 1952 zbořena, ještě roku 1956 však
podle svědectví byly patrné její zbytky.

Léta samostatné vesnice
Před získáním samostatnosti řídili Tuhnice
jako poddanskou vesnici rychtáři jmenovaní v Karlových Varech. Existuje o tom zápis
z roku 1793. O rok později začala výstavba
Nových Tuhnic, takže vesnice se protáhla
do délky směrem k Doubí. Celé Tuhnice získaly samostatnost stejně jako většina poddanských vesnic na základě zákona o obcích
ze 17. března 1849. Obecní úřad spolu s obecní policií byl umístěn ve středu Tuhnic v domě
na Hlavní ulici (Hans-Heiling Strasse, dnes
Západní č. 16). V letech 1848 až 1878 patřila
obec pod Aich (Doubí). Na starých mapách
byl střed obce s rybníčkem v místě, kde později stávala kaplička. Další zemědělské usedlosti byly v okolí. V roce 1899 byla postavena
pětitřídní obecná škola. Vedle ní byl Městský
statek se čtyřmi budovami a 90 hektary polí.
Historie samostatné obce však trvala jen 79
let. Po roce 1920 využily Tuhnice stejně jako
další obce kolem Karlových Varů (Bohatice, Březová, Dalovice, Doubí, Drahovice,

Restaurace Hampl, v jejímž sále se konaly největší akce samostatné obce

U kaple Nanebevzetí Panny Marie byly v srpnu
1910 vysazeny k osmdesátinám císaře Františka Josefa I. tři duby
Hůrky, Rybáře, Sedlec a Stará Role) změny
zákona a hromadně žádaly vládu o připojení
ke Karlovým Varům. O chudé vesnice však
karlovarští radní moc nestáli, a tak jednání
o sloučení omezili pouze na pět obcí. Byly to
Rybáře, Drahovice, Březová, Hůrky a Tuhnice. Dne 24. června 1926 karlovarská městská
rada usnesla zahájit jednání o sloučení nejdříve s Tuhnicemi. Důvod byl zřejmý: Tuhnice měly volné stavební parcely. Obecní úřad
se po sloučení změnil v expozituru městského úřadu, kde pracovali bývalí úředníci obce.
Návrh byl 11. června 1927 schválen karlovarskými zastupiteli, městská rada o tom vydala
vyhlášku a 18. srpna podala žádost o sloučení
zemské správě. Trvalo však pět měsíců, než 5.
ledna 1928 udělila zemská správa souhlas se
sloučením. Následovalo rozpuštění zastupitelstev Karlových Varů i Tuhnic. Ještě než se
18. března 1928 konaly první společné volby,
bylo výnosem ministerstva vnitra stanoveno,
že nová obec ponese po sloučení název Karlo-

Tuhnice měly vodárnu, elektrárnu i plynárnu. Stav roku 1910
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Hlavní ulice Tuhnic, bývalá Hans-Heiling Strasse, vlevo kaple
vy Vary (Karlsbad). Dnem 1. ledna 1928 byly
Tuhnice definitivně připojeny ke Karlovým
Varům. Po sloučení se počet karlovarských
poslanců zvýšil z původních 36 na 42.

Cihláři, rybáři a železničáři
K původním profesím zemědělců a rybářů,
hospodařících na území mezi Ohří a Tuhnickým lesem, se časem přidali řemeslníci
pro nedaleké lázně. Z desítek hospodářských
stavení a stájí zůstal později jen Městský statek (Stadthof), několik menších farem a zelinářské zahrady v meandru Ohře. Další velká
výstavba lázní i samotných Tuhnic vyžadovala kromě stavebních profesí také množství
stavebního materiálu, cihel, písku a kamene.
Už před rokem 1819 existovala proto v Tuhnicích cihelna, která k těžbě surovin využívala podloží v prostoru dnešní zahrádkářské
kolonie pod lesem. Cihelna stála nedaleko
bývalých autobusových garáží v Šumavské
ulici (dříve Ziegelhütten Strasse). Od roku
1873 byla cihelna vedena jako městská.
Až do roku 1912 vyráběla cihly se značkou D,
ročně až dva miliony kusů. Vytěžený prostor,

Konzum p. Štengla v Gorkého č. 3 v roce 1951
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Vilky v dnešní Moskevské ulici ještě bez protější zástavby

který byl několik metrů hluboký, se později
zavážel rašelinou, používanou k procedurám
v lázních. Ta se tady recyklovala, rostl na ní
rašeliník a bylo tam i několik jezírek. Několikrát se zde jezdily terénní motocyklové závody. Obec Tuhnice změnila svůj charakter
koncem 19. století, kdy byly v meandru Ohře
založeny Městské podniky – vodárna, elektrárna a plynárna. Posílení role průmyslu
ovlivnilo výstavbu činžovních domů, především podél hlavní silnice z města směrem na
Doubí a Loket. Železniční trať z Mariánských
Lázní do Karlových Varů, otevřená v roce
1898, obec rozdělila uprostřed a přeťala také
hlavní silnici do Doubí. S rozvojem dopravy
se hlavní profesí místních stali železničáři,
řidiči autokarů a opraváři. Další desítky lidí
byly zaměstnány ve zdejším depu a výtopně.
Vedle obchodů a řemeslnických dílen měla
v Tuhnicích sídlo i Karlovarská omnibusová
společnost. Byly zde velké autodílny a autogaráže.

Tuhnice byly zásobárnou lázní
Je historicky doloženo, že Tuhnice byly v minulosti zásobovacím a proviantním zázemím
nedalekých lázní, podobně jako Drahovice a
Rybáře. Napovídá tomu profesní skladba obyvatel (řemeslníci, personál lázní, zemědělci) a
hlavně existence městských podniků (vodárna, elektrárna, plynárna), dislokovaných již
od roku 1882 v Tuhnicích. Byly zde velké plochy pro pěstování zeleniny a v Nových Tuhnicích rovněž konzervárna ryb. Významnou roli
dodavatele pro lázně plnil zejména Městský

Původní tuhnická plynárna

statek. Na jeho místo byl počátkem roku 1939
přemístěn městský stavební dvůr. Stával na
náměstí Langemark (3. 6. 1945 přejmenováno na Stalinovo, pak náměstí Družby, dnes
náměstí Milady Horákové), které uvolnilo
místo k pořádání nejrůznějších shromáždění.
Materiál a stavební nářadí byly uskladněny
na prostranství u železničního depa Dolního nádraží. Na začátku dvacátého století se
obec rozšiřovala jednak podél hlavní ulice
(Hans-Heiling Strasse, dnešní Moskevská)
a do příčných ulic (Reitschul Strasse, dnešní
Jízdárenská, a Labitz Strasse, dnešní Wolkerova), které kdysi vedly do polí. Mezi Hlavní
ulicí a lesem byly postaveny velké luxusní
vily. Od původního středu obce s kapličkou
Panny Marie výstavba postupně pokračovala směrem k východu a na jihu dále k lesu,
kde vznikaly nové ulice. Od mostu přes Ohři
do Dvorů se směrem na Doubí stavěly Nové
Tuhnice. V roce 1928 byla postavena na místě bývalého přívozu betonová lávka pro pěší
(dnešní Plynárenská).

Soběstačná a klidná čtvrť
Podle svědectví pamětníků se v Tuhnicích
žilo během první republiky a až do druhé světové války velice příjemně. Byly zde
všechny potřebné obchody a služby a nebylo
třeba chodit do města, kde byly vyšší ceny.
V Tuhnicích měli místní dostatek pracovních příležitostí v různých firmách. Vedle
zaměstnání v Městských podnicích zde byl
velký autoservis s garážemi, výrobna oplatek, dva dřevařské podniky, strojní klepárna
koberců, Městský statek, firma na rybí konzervy a další možnosti ve službách a obchodu.
Prosperovalo zde několik restaurací, z nichž
největší byl Gasthaus Hampl, ve kterém byl
velký sál a kde se pořádala většina kulturních
akcí. Během války se v Tuhnicích postavilo 27
nových domů pro zaměstnance Deutsche Reichpost a Deutsche Reichsbahn. Nové domy
se stavěly ve Wilhelm-Oswald Strasse (Gorkého ulice) a další kolonie v dnešních ulicích
Poštovní a Sládkova. Jedna ze stavebních

Tuhnice
1) v plynárně zasažen jeden plynojem
2) zničené železniční depo
3) zasažená restaurace Hampl na Hlavní ulici
4) zničená kaple Nanebevzetí Panny Marie
5) Městský statek
6) krátery v prostoru provizorního ubytování
uprchlíků z východu
7) areál cihelny
8) skládka rašeliny

1
2
4

3

5

6

7

8
Letecký snímek vyhodnocení náletu z 19. 4. 1945
firem, Neue Heimat, využívala k práci hlavně totálně nasazené Čechy. Ti byli ubytováni
přímo v sále restaurace Hampl. Do konce
války byla většina obyvatel Tuhnic německé
národnosti, až na několik rodin smíšených
manželství a českých rodin státních zaměstnanců policie, pošt a ČSD. Do roku 1936 bylo
soužití Čechů a Němců v Tuhnicích, stejně
jako v celém pohraničí, bezproblémové. Pak
se vztah obou národností prudce zhoršil, přibývalo konfliktů a potyček, které vyvrcholily
po Mnichovu a odtržení Sudet od ČSR. Češi
museli v říjnu 1938 odejít, aniž mohli doufat, že se někdy vrátí. Územní reorganizací
k 1. červenci 1939 vznikly připojením okolních obcí tzv. Velké Karlovy Vary s celkovým
počtem 54 900 obyvatel (z toho samotné
Karlovy Vary měly 23 900 a Rybáře 11 800
obyvatel). V městské radě zasedalo jedenáct
radních za Karlovy Vary, pět za Rybáře, tři
za Drahovice a po jednom za Bohatice, Březovou, Doubí, Dvory, Kolovou a Olšová Vrata. Za Tuhnice nikdo!

ké kryty, k nimž směřovaly bílé šipky LSR
(Luftschutzraum), ale ty byly nevyhovující,
neschopné obyvatele ochránit. První varování přišlo 12. září 1944, kdy byl nálet na město
jen náhodný. Tento nálet se Tuhnic nedotkl,
stejně jako další ze 17. dubna 1945, který částečně poničil Horní nádraží a Rybáře. Protože ani tento nálet nebyl úspěšný, byl o dva dny
později opakován. K náletu na Karlovy Vary
19. dubna 1945 bylo nasazeno 87 bombardérů
B-17, které nesly 170 tun trhavých a 56,5 tuny
zápalných bomb. Jedním ze strategických cílů
bylo lokomotivní depo s dílnami. Přesně dvě
minuty po poledni začaly z výšky 5200 metrů padat první bomby a po sedmi minutách
dopadly poslední. Výsledek byl pro Tuhnice
katastrofální, některé jeho části téměř zmizely z mapy. Depo a dílny byly naprosto zničeny
včetně lokomotiv a v blízké plynárně byl za-

sažen jeden ze tří plynojemů. Největší škody
však byly na obytných budovách. Bylo zcela
zničeno 56 domů, další byly poškozeny. Našly
se v nich desítky mrtvých a stovky raněných.
Nejvíce obětí bylo v prostoru dnešního tuhnického sídliště, kde se na sklonku války ubytovalo v provizorních boudách několik set
uprchlíků z východu a kde byl po náletu kráter vedle kráteru. Pamětníci vyprávěli, že to
byl hotový masakr. Mrtví z ubytoven se však
do celkového počtu obětí neuváděli, neboť
nebyli ve městě přihlášeni k pobytu. Nejvíce
byla postižena Hlavní ulice (Hans-Heiling
Strasse) včetně kapličky, hotelu Hampl a dalších domů. Celá tato část Tuhnic po stržení
trosek zcela zmizela z mapy. Demolice řady
domů se prováděla odstřelem. Místní Němci
se museli až do odsunu podílet na odklízení
trosek a čistění cihel. Po válce začali přicházet Češi a mezi prvními už v polovině května
1945 to byli především železničáři. Mezi nimi
mnozí z těch, kteří museli v roce 1938 odejít.
To, co spatřili, je vyděsilo. Čekaly na ně trosky
domů, zničené depo a vraky lokomotiv. Zásobování bylo i přes zavedený lístkový systém
na potraviny a bodový na obuv a textil složité,
ale lidé byli na to zvyklí už z válečných let. Dodnes je záhadou, jak na nákupy potravin celé
zadní části Tuhnic stačil jeden malý konzum
a řeznictví, které byly v přízemí domu č. 3
v Gorkého ulici. Chodilo se také na Moskevskou k Malému a později k Vondrákovi, do
domů pro zaměstnance Deutsche Reichpost
v národní správě. V neděli se chodilo pro mléko a noviny do Wolkerky.
Autoři: Jindřich Nový, Jaroslav Fikar
Fotografie z archivu Františka Webera
a Jindřicha Nového

Periferie lázní odnesla válku
nejvíce
Koncem druhé světové války se Tuhnice změnily v trosky. Místní obyvatelé se domnívali,
že Karlovy Vary jako lazaretní město, označené na střechách červenými kříži, budou ušetřeny náletů. Byly sice vybudovány protiletec-

Zničená Wilhelm-Oswald Strasse v roce 1945

Budova rotundy depa a dílen po ničivém náletu
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Sport/Inzerce

Největší sportovní událost se blíží
Již 10. září začíná zápasy v základních skupinách mistrovství Evropy ve volejbale mužů.
Pro naše město to bude největší událost podzimu, neboť za dějiště utkání skupiny B byla
vybrána KV Arena. Halu uvolnili po tréninku 31. srpna hokejisté, aby se ledová plocha mohla
změnit na palubovku. Po demontáži mantinelů na ní položili speciální koberec, kde se zápasy
skupiny B budou hrát.

V

Karlových Varech se od 10. do 15. září představí týmy Ruska, Portugalska a Estonska
a České republiky. Dalším místem série ME ve volejbale mužů je pražská O2 Arena, kde se utkají na
taraflexu Polsko, Bulharsko, Německo a Slovensko.
Získáním již třetího pořadatelství v historii oslaví
Karlovy Vary spolu s Prahou 90 let českého volejbalu. Předchozí šampionáty mužů byly u nás v roce
1958 a 2001. Pro hostitelské město a KV Arenu je

to již třetí velká akce míčových sportů. Po loňském
úspěšném MS v basketbalu žen a předloňské kvalifikaci na MS ve volejbale. Také letošní mistrovství
Evropy významně podpořilo naše město i Karlovarský kraj. První zápas hraje česká reprezentace
v KV Areně 10. září s Portugalskem. Vstupenky jsou
k zakoupení v prodejní síti Ticketportal, v cenách
od 290 do 1000 Kč za dvojzápas. (Bližší podrobnosti najdete na stránkách www.kvarena.cz.)

inzerce

Soukromá výuka

angličtiny

Chcete skybox v KV Areně?

Pavel Štaffl Tel.: 608 709 188
Mánesova 5 pavel@zonetrek.com
Karlovy Vary www.zonetrek.com

Armáda spásy pořádá
týden nízkoprahových
klubů
19. 9. 14–18 hod. – koncert LIWID a spol.
na střeše Galerie supermarket WC

SC-311069/1

20. 9. 14–18 hod. – stánek Nízkoprahu, informace o službě, vystoupení street dance
TGM u hlavní pošty

Burza
pohledávek
dlužníků
v karlovar ském kraji
SC-311063/2
SC-311064/1

Máte zájem o luxusní skybox, odkud můžete
nerušené sledovat akce v KV Areně? Boxy
mají vlastní vstup a parkovací místo v garážích. Nájemci poskytujeme za zvýhodněné
ceny vstupenky na akce pořádané v KV Areně
a především neomezený přístup během
1/12 =doby
44 xarény
86 mm
otevírací
a po domluvě i mimo ni.
Box můžete využívat jako kanceláře i pro oboranžová: Pantone 166c
chodní
schůzky.
naleznete na na(C/0, M/75,
Y/100,Informace
K/0)
šich webových stránkách www.kvarena.cz.
SC-310453/3

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Poruchy a technické problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406

Provozování a rozvoj
vodovodů a kanalizací
• 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
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Finanční skupina
Wüstenrot hledá nové
spolupracovníky do
svého týmu
profesionálních
finančních poradců!
V případě zájmu a pro
více informací,
kontaktujte prosím pana
Michala Maška na
tel.č.: 739 933 620.

21. 9. 14–18 hod. – den otevřených dveří
Nízkopráh 15–26 let, Východní 20 (taneční
podložky, fotbálek)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6–15
let Jugoslávská 16 (výroba marcipánu)
22. 9. 14–18 hod. – Meandr Ohře
stánek, informace o službě, hry a soutěže
23. 9. 14–18 hod. – Rolava
turnaj ve volejbale mezi týmy neziskových organizací

SC-311066/1

NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Eva Petrusová Bakossová
Wolkerova 6, Karlovy Vary–Tuhnice
Tel:. 353 231 222
Ambulance zaměřena na léčebno-preventivní činnost
s prodlouženou dobou ordinačních hodin
Nabízíme:
• možnost objednání
• vyšetření CRP
• vyšetření moče přístrojem urinalyzer
• vyšetření hemoglobinu a hematokritu, cholesterolu, kyseliny močové,
glukozy – z kapky krve
• vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu – posouzení
aktivity imunitního systému, alergické projevy, acidobázickou
rovnováhu krve, chudokrevnost, poruchy metabolizmu a trávení,
detoxikační kapacitu střev a jater, zatížení organizmu volnými
radikály, těžkými kovy, nedostatek živin, stopových prvků a vitamínů
• výživové poradenství zaměřené na diagnostiku a léčbu obezity –
tvorba jídelníčků na míru, poradenství s výživovými produkty

Sportovní servis
TURISTIKA

JÓGA

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

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

3. 9.
10. 9.
17. 9.

Z Budyně nad Ohří přes Libochovice do Peruce
EHD v Kroměříži, Holešov, Hostýn (2 dny)
Z Vlkovic přes Koňský pramen
do Mariánských Lázní
24. 9. Telšské údolí nad Jirkovem
25. 9. Kyjovsko – turistika na jižní Moravě mezi sklípky
(4 dny)
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.

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

ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ DVORY
11. 9. 10:00 1. FC K.Vary – Dukla Praha
25. 9. 10:00 1. FC K.Vary – Sparta Praha B
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
4. 9.
14:00/16:15 1. FC K.Vary – FK Baník Sokolov
18. 9. 14:00/16:15 1. FC K.Vary – FC Viktoria Plzeň

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz

NOHEJBAL
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
U Brodu 47, Karlovy Vary
Tel.: 606 748 494; www.nohejbal-kv.cz

Každé po 18:30
Každé út 19:00
		
Každý čt 18:30
		

Botas dorostenecká liga
4. 9.
12:00
11. 9. 12:00
		

FOTBAL
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
4. 9.
10:30 1. FC K.Vary – Loko Vltavín
14. 9. 17:00 1. FC K. Vary – Arsenal Česká Lípa
18. 9. 10:30 1. FC K.Vary – FC Chomutov

SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary SK Kotlářka
TJ DYNAMO České Budějovice SK LIAPOR
WITTE Karlovy Vary

BASKETBAL

ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
3. 9.
10:00/11:45 1. FC K.Vary – SK Rakovník
17. 9. 10:00/11:45 1. FC K. Vary – SK Slavia Praha

Jóga – tělocvična ZŠ Svahová 24-26
Relaxace - Centrum klasické jógy,
Bělehradská 965/1
Jóga - Centrum klasické jógy,
Bělehradská 965/1

ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
HŘIŠTĚ DVORY
10. 9. 10:00/11:45 1. FC K.Vary – FK Baník Sokolov
24. 9. 10:00/11:45 1. FC K.Vary – Junior Děčín

TENIS

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
HŘIŠTĚ KOLOVÁ
4. 9.
14:00 1. FC K. Vary – FK Postoloprty
18. 9. 14:00 1. FC K. Vary – 1.FK Příbram

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Tel.: 353 224 771; 737 269 209
Tenisová školička 2011:

Sportovní hala BK Lokomotiva Karlovy Vary
24. 9. Dorostenecká liga starších dorostenek – BK LOKO –
Basket Poděbrady
25. 9. Dorostenecká liga starších dorostenek – BK LOKO –
Aritma Praha
28. 9. Ženská basketbalová liga – Excelsior – BK LOKO –
Frisco Sika Brno (začátek 17,30 hod.)
Další informace naleznete na webových stránkách klubu:
bklokokv.webnode.cz

PODZIM 		

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
25. 9. 10:00 1. FC K.Vary A – TURNAJ

od 29. 8. do 30. 9.

Děti budou rozděleny kvalifikovanými trenéry do skupin
dle věku, výkonnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy
budou upřednostňovány děti ve věku 6 až 9 let. Zájemcům
je možné zapůjčit tenisové rakety.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
3. 9.
10:00 1. FC K.Vary – TURNAJ

CVIČENÍ
Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary

STREET DANCE

Od poloviny září se opět začíná cvičit v oddílech Sport pro všechny při Tělovýchovné jednotě Slovan Karlovy Vary. Stačí jen přijít a přihlásit se na některé z mnoha
cvičebních hodin.

STREET DANCE CREW
Rappresent Karlovy Vary
www. rappresent.cz
Taneční kurzy ve stylech street dance a break dance
určené pro začátečníky od 7 let.
Vedou trenérka streetu Helena Pušová, rappresentu Tomáš
Pražák a breakdance Ruda Neugebauer. Začínáme 8. 9. od
15 hodin promo akcí na Tržnici a následující týden rozjíždíme
kurzy v tělocvičně SOA Podnikatel, nám. V. Řezáče 5
v Drahovicích. Rozvrh tanečních hodin a veškeré potřebné
informace najdou rodiče i tanečníci na www. rappresent.cz

PLAVÁNÍ
Bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 224 488
Plavání pro veřejnost a organizované skupiny:
každou středu:
15–16 hod., 16–17 hod.

Oddíl

Vedoucí

Místo

Den

Hodina

Zahájení

Rodiče a děti

Eva Jindrová

ZŠ Tuhnice

Po

17-18

19. 9.

Předškolní

Jitka Štěpánková

ZŠ Tuhnice

Po

18-19

19. 9.

Ml. žactvo

Miroslav Gigal

ZŠ Tuhnice

Po

16-17

19. 9.

Žákyně

pí. Prchalová, pí. Kadeřábková

ZŠ Dukla

Po

17.30-19

15. 9.

Ženy I

Eva Jindrová

ZŠ Dukla

Po, Čt

19-20

15. 9.

Ženy II

Helena Látová

ZŠ Dukla

Út

19.30-21

21. 9.

Ženy III

Klára Píšová, pí. Vondrášová

Pedagogická škola

St

20-21

Starší ženy

Helena Krausová

Pedagogická škola

St

19-20

21. 9.

Jóga I

Olga Kodlová, p. Churavý

ZŠ Dukla

Út

16-18

20. 9.

Jóga II

Zdenka Jungwirtová

ZŠ Dukla

Út

18-19.30

20. 9.

Jóga III

Zdenka Jungwirtová

ZŠ Dukla

Čt

16.30-18

15. 9.

Jóga V

p. Valverde

Ostrov

Čt

16-17.30

15. 9.

Mladší muži

Jan Trnka

ZŠ Tuhnice

Stř

18-19

21. 9.

Starší muži

Vladimír Tišer, Zajíc

ZŠ Tuhnice

Stř

19-20

21. 9.
SC-310981/1

DOMÁCÍ ZÁPASY

ZÁŘÍ2011

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Generální partner klubu:

Pardubice

středa 21.září

18:00

Liberec

neděle 25.září

17:30

Kladno

středa 28.září

18:00

Hlavní partneři:

Klub obléká:
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Listárna/Soutěž

Ohlas do listárny

Odpověď na dopis
z KRL č. 7.

V

ážená paní Lenko,
měla byste se zamyslet nad Vaším dopisem
a hledat chybu sama u sebe, protože co jste zde
popsala, se stává všude a na celém světě. Jsem
německá občanka, která žila 40 let v Německé
spolkové republice. Je mi líto, že mnozí bývalí
čeští občané haní zemi, ve které se narodili a
vyrostli, i když tehdejší podmínky nebyly podle
našich představ. Proč jste tedy odcházeli a nepokusili se zde vybudovat lepší domov? Divím
se, že jste po 40 letech nezapomněla mateřskou
řeč. Hodně bývalých Čechů již po třech letech v
cizině na ni zapomněla. Podle mě to ale není
možné. Žiji zde v Čechách již 5 let a bohudíky
nemohu říct, že mi někdo něco odcizil. Naopak,
lidé zde jsou vůči cizímu státnímu občanovi
milí a ochotní. Velký rozdíl je, když bývalý český
občan přijede navštívit Českou republiku a vychloubá se, co si vše pořídil v jiné zemi. Nezlobte se na mě, ale tím vkládám celý svůj majetek
zlodějům do klína, podotýkám „zlodějům“, ne
všem občanům České republiky. Proč se sem
vracíte, když Vám zde bylo tolik ublíženo?
S pozdravem Eva Barchewitz,
Karlovy Vary, Chewi@email.cz

Dopis do redakce

V

ážená redakce,
v KRL 08/2010 jste uvedli článek Rolava: skutečnost překonala očekávání. Na tento článek jsem napsala ohlas, který byl zveřejněn v KRL 09/2010 i s odpovědí tehdejšího primátora
a náměstka primátora. Tehdy před rokem jsem zmiňovala tragickou lezeckou stěnu. Na tuto
připomínku jsem ale nenašla odpověď (ani na to, kde naleznu nové volejbalové hřiště a houpačky pro děti). Po roce se však dozvídám, opět z Radničních listů, že lezecká stěna je nepoužitelná a její stav je natolik nevyhovující, že na ni byl zakázán vstup :-) Opravdu mě to po roce
pobavilo :-) Ještě bych chtěla poukázat na plot kolem areálu. Předpokládáme, že celý areál
byl rekonstruován odborníky. Nikdo úředníkům nedoporučil tlakově naimpregnovat dřevo?
Nebo se jen opět šetřilo na nepravém místě? Vím, že se změnilo obsazení magistrátu, a jsem
ráda, že se nyní poukazuje i na nedostatky Rolavy. I když musím uznat, že úroveň areálu se
opravdu zvedla. Až na koupání... Ale to je jiná kapitola. Přeji hezký den a těším se na reakci.
petra_vankova@seznam.cz

Napsali jste nám

A ještě jednou k Rolavě…

M

ám pár poznámek k zatravnění areálu na Rolavě. Jezdím přes areál
často a vím, že není
jednoduché mít hned
pěkný trávník na místech, kde se předtím
různě kopalo. Co mě
však dost zarazilo, byl
způsob „vylepšení“
některých mizerných
míst. To, co přivezli
jako zeminu na tato
místa, byla hrůza.
Prostě žádný humus,
ale něco namíchaného s kamením a drobnými odpadky. Po vyrovnání nového terénu odvezli hromadu kamínků,
kamení, drnů apod. Jestli přímo do toho vyseli travní semeno, nevím, ale pořád tam „hospodaří“ holubi, a tak to vypadá dost divně. Když se trávník bude častěji sekat, zřejmě se to časem
poddá a výsledek nebude nejhorší. Jinak mám z Rolavy pěkný pocit, alespoň při cestě na kole.
miroslavzboril@seznam.cz

Fotohádanka
Na kterém domě v našem městě najdete tuto
plastiku?
Uveďte ulici a číslo domu.
Odpověď s určením místa zašlete do 15. 9. 2011 e-mailem
na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy
Vary, 360 01, Moskevská 21,
tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného
výherce čekají dvě vstupenky
na kulturní představení.
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Vylosování soutěží

S

rpnová tajenka KRL byla na otázku: Jaké je hlavní téma letošní výstavy Flora Olomouc? Správná odpověď zní: Rajský dvůr
plný květin a bylinek. Jak jsme slíbili, vylosovaným luštitelům jsme
předali volné vstupenky, které věnovalo Výstaviště Flora Olomouc.
Protože úspěšných luštitelů bylo tentokrát 61 (!), vylosovali jsme
hned tři. Každý dostal dvě vstupenky. Vítězi tajenky byli: Jitka Hnátíková, U Trati 16, 360 04 Karlovy Vary, dále Miloslav Baďura, Šikmá 170, 360 18 Karlovy Vary a Ing. Gabriela Palágyiová, Konečná
10, 360 05 Karlovy Vary.
Odpověď na minulou fotohádanku jste mohli
najít na nástupišti Horního nádraží. Právě tam
je na zdi mezi čtvrtým a pátým oknem cedulka s nadmořskou výškou 412, 881 m/m. Ze 48
čtenářů KRL, kteří si s jejím hledáním dali práci, jsme vylosovali
Vladimíru Šípovou, Sokolovská 21, Karlovy Vary 5. Získává dvě
vstupenky na vystoupení Michala Nesvadby 11. září, které věnovala
agentura Pragokoncert. Všem výhercům blahopřejeme.

Křížovka/Kontakty

Tajenka KRL na září: Letošní novinka porcelánu Thun 1794

Odpovědi zašlete do 15. 9. 2011 e-mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01,
Moskevská 21, tiskové odd. Na vylosovaného výherce čeká dárek od společnosti Thun 1794.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

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

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

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