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DEN 

OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ      

č.zakázky: 2014029

cena: 890.000,-Kč
Prostorný zrekonstruovaný byt 2+1 s vyššími 
stropy v 1. patře zděného domu. Kousek od 
centra města, kompletní služby a obchody v 
blízkosti. Za domem menší pozemek. 62m2 + 
sklep.

bytK.Vary – Rybáře bytK.Vary – Rybáře

č.zakázky: 20140026

cena: 580.000,-Kč

rekreační chataVelký Rybník rekreační chataVelký Rybník

Celodřevěný rekreační objekt s komplet-
ním vybavením stojící v udržované oploce-
né zahradě, 8km od K.Varů. Na zahradě jsou 
osázeny ovocné i okrasné dřeviny, květiny i 
záhony pro pěstitele. Pozemek 382m2.

č.zakázky: 2014009

cena: 7.350.000,-Kč

RDK.Vary – Drahovice RDK.Vary – Drahovice

NOV
INKA

!

Prodej okouzlující stylové vily z 30. let  sto-
jící v udržované zahradě, v současnosti 
využívané pro bydlení - 2 byty - 1+1 a 6+1. 
V domě jsou zachovány velkorysé dobové 
prvky a doplňky. 209m2, pozemek 612m2.

č.zakázky: 2014025

Zajímavý byt 3+kk s nedávnou modernizací ve 
2. patře zděného bytového domu. K bytu náleží 
mansarda. Dům je ve výborném stavu. Vlastní 
parkování pod uzamčením. Společná zahrádka. 
86m2+ sklep.

bytK.Vary – Dvory bytK.Vary – Dvory

cena: 1.140.000,-Kč

č.zakázky: 2014024

cena: 1.600,-Kč/m2/ročně, vč. energií!

Pronájem kanceláří s možností odkoupení do 
os.vlast., 1. patro nebytového objektu , zděný 
dům, viditelné místo u hlavní komunikace, 
75m2 a 50m2. Výhodné nájemné .

nebytové prost.KV – Bohatice nebytové prost.KV – Bohatice

 

č.zakázky: 2014026

Cena dohodou

pozemekpozemek

NOV
INKA

!
K.Vary - Čankov

Velmi slunná parcela k bydlení u lesa. Na pozem-
ku zrekonstruovaný zahr.domek. Elektrika na 
hranici pozemku, voda a plyn v komunikaci pod 
pozemkem, odpad lze řešit čističkou (veřejná ka-
nalizace cca 80 m). Na 1/2 pozemku vzrostlý ovoc-
ný sad, velký skleník a zahradní jezírko.  1.210 m2.

NOV
INKA

!

NOV
INKA

!

NOV
INKA

!

č.zakázky: 2013099

cena:1.950.000,-Kč

RDDalovice RDDalovice

SLEV
A

Prodej obytného domu či multifunkčního 
objektu s nebytovým prostorem/kancelá-
ří, 3mi byty a pozemkem u hlavní komuni-
kace K.Vary – Ostrov – Chomutov. 250m2, 
pozemek 884m2.

NOV
INKA

!

č.zakázky: 2014016

cena: 1.560.000,-Kč

bytK.Vary – Rybáře bytK.Vary – Rybáře

Romantický zrenovovaný byt, ve kterém 
se vám bude žít, jako v rodinném domeč-
ku. Byt je světlý s příjemnou atmosférou, 
umístěný v zatepleném cihlovém domě. 
Za domem zahrádka s možností posezení. 
60m2 + sklep.

NOV
INKA

!
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NOVOSTAVBA

Rodinné domy - prodej cena: od 3,5 mil Kč. číslo zakázky: 2013115

Loket nad Ohří

nové

3 typy řadových domů 
k okamžitému nastěhování, 
s už itnou plochou 
od 127,8 m2 – 164,2 m2
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Naše město chce
řešit cyklodopravu,
říká radní Libor Šembera
V březnu vás rada města jmenovala do funkce 
cyklokoordinátora. Co vám tato funkce umož-
ňuje?
Především dává možnost vznášet připomínky ke 
všem projektům, které se nějakým způsobem do-
týkají cyklodopravy ve městě tak, aby plánova-
né rekonstrukce a jiné úpravy ulic dopravu cyklis-
tům usnadňovaly. Cyklokoordinátor spolupracuje 
s ostatními kolegy z jiných měst, konzultuje s nimi 
konkrétní problémy, které oni už třeba řešili, pře-
náší do našeho města příklady tzv. dobré praxe, 
které se již osvědčily jinde (např. ve formě návrhů 
dopravních opatření či značení, které by dopravu 
na kole a její rozvoj ve městě ještě více podpořily). 
Mimo to patří do náplně práce cyklokoordinátora 
určování priorit v oblasti cyklodopravy, propagace 
této oblasti, spolupráce na nejrůznějších kampa-
ních a projektech podporujících „dopravu na vlast-
ní pohon“. Stranou nezůstává také zapojení cyk-
lokoordinátora do přípravy propagačních a vzdě-
lávacích materiálů věnující se tomuto tématu. No-
vinkou v oblasti cyklodopravy je pořádání seminářů 
Cyklistické akademie, které pořádá Asociace měst 
pro cyklisty, jejímž zakládajícím členem naše měs-
to je. Shodou okolností tento seminář proběhl v po-
lovině března také v Karlových Varech.

Kopcovitý profil našeho města ale příliš cyklis-
tům nesvědčí...
Je pravda, že nejsme klasickým městem vhodným 
pro dopravu na kole. Myslím tím dopravu do za-
městnání, školy, za nákupy, do kina, apod. Jednak 
svým reliéfem a  hlavně pak svým lázeňským cha-
rakterem. Jsou dny, kdy se lázeňskou částí města 
dá těžko projít, natož projet na kole. Mezi korzují-
cími pacienty to ani není vhodné. A i prostý průjezd 
obchodní částí není ideální. Abych plynule a rych-
le projel touto částí města, musím ho dobře znát 
a semtam porušit   i nějaký ten předpis. A co tepr-
ve člověk, který je tu poprvé. Městem prochází ně-
kolik cyklotras, ale jejich propojení středem měs-
ta je problematické. Řešení nabízí Program rozvoje 
cyklistické dopravy v Karlových Varech, coby plán 
investic na období do roku 2020 (autor Ota Řezan-
ka). Je to připravené řešení, které lze postupně po 
větších či menších etapách uskutečňovat v závis-
losti na finančních prostředcích.

• rozhovor měsíce
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KarLovarsKÉ raDNIČNí LIsTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 4/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TvÁŘí z TITULNí sTraNY
je stánkařka Pavla Pasteláková. Jako nejmladší 
z rodinné firmy zatím žádné Jarní trhy nevynechala. 
Firma se pyšní visačkou Regionální potravina kraje 
za vynikající špekové a houskové knedlíky.

06 JarNí ÚKLID zaČíNÁ
hned 1. dubna, kdy vyjedou po zimě kropicí vozy 
k blokovému čištění. Magistrát přistaví kontejnery 
a vyhlásí 5. ročník akce Ukliďme Vary.

07 KoČÁrovÁ DoPrava
dostane nová pravidla a řád. Určí kudy budou koně 
jezdit, kde mohou stát i jaké oblečení budou mít 
kočí. Ve městě dnes jezdí 16 kočárů s koňmi.

08 roLavě zbÝvÁ měsíc
do zahájení sezony. Novinek bude víc než loni. Na-

fukovací trampolína, nová lávka, opravené břehy, 
nové chodníky, cedule i nové hodiny.

15-18 v NovÉm serIÁLU
Karlovarské rodiny představíme šest generací ho-
teliérů Puppů. Od  prvního, který přijel do měs-
ta roku 1767 až po posledního, který opustil hotel 
roku 1945.

20 PŘíběh PsovoDa NeČase
nabídneme v rubrice Městská policie. Strážníci mu 
říkají Zahrádkář podle jeho oblíbených pochůzek 
v osadách zahrádkářů.

27 PŮLmaraToN Po KoLoNÁDě
povede  také při 2. ročníku běžecké ligy RunCzech. 
Dosavadní rekord na trase 21.0975 km našim 
městem je 1 hodina, tři minuty a tři vteřiny.

REDAKČNÍ SDĚLENÍ
Od tohoto dubnového vydání Karlovarských radničních listů se mění tým, který bude redakční tvorbu, 
tisk a distribuci měsíčníku zajišťovat. Výběrové řízení určilo, že zakázku na další dva roky získala a. s. 
MEDIA Karlovy Vary. Budeme rádi, když se do tvorby obsahu a vzhledu stránek zapojíte také vy, čtenáři 
a občané města. Své náměty, připomínky a doporučení nám zasílejte na mail: radnicnilisty@mediaas.cz.

KarLovarsKÉ raDNIČNí LIsTY • vYDÁvÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
reDaKČNí raDa: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
reGIsTrace mKČr: E 11990 • NÁKLaD: 26 000 výtisků • vÝroba: MEDIA, a.s.
ŠÉFreDaKTor: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DIsTrIbUce: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INzerce: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)
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měsTo vYvěsILo sYmboLIcKY vLaJKU TIbeTU
Nad karlovarským magistrátem letos opět 10. břez-
na zavlála tibetská vlajka jako připomínka lidové-
ho povstání, které bylo krvavě potlačeno okupační-
mi vojsky Číny právě před 55 lety. Desetitisíce Tibe-
ťanů odešly do exilu, z tisíců klášterů zbylo posled-
ních osm nezničených.

KarLovarsKoU PremIÉrU UveDLa hereČKa 
Bára Štěpánová. Ještě než komedie Láska mezi ne-
bem a zemí pobavila diváky v Karlovarském měst-
ském divadle, představili její nastudování členo-
vé činohry a jako host Bára Štěpánová, která  hraje 
anděla strážného. Na tiskové konferenci se pochlu-
bili tím, že činohra KMD je prvním souborem v ČR, 
který tuto romantickou komedii britské autorky 
Pam Valentine uvádí.

NeJLePŠí sPorTovce měsTa a KarLovarsKa 
vYhLÁsILI na březnovém Plese sportovců v Lido-
vém domě. Sportovním nadějím  i profesionálům 
přišli pogratulovat slavné osobnosti českého sportu 
bývalý skokan na lyžích Rudolf Hönhl a olympionič-
ka a reprezentantka ČR v běhu na lyžích Petra No-
váková. (Kompletní seznam oceněných sportovců 
města i celého Karlovarska přinášíme na str. 12.)

Na maGIsTrÁTU zavLÁLa vLaJKa UKraJINY
Město Karlovy Vary se připojilo k iniciativě Českého
Krumlova a vyvěsilo na měsíc březen vlajku Ukraji-
ny na podporu demokracie a územní celistvosti této 
blízké země.

evroPsKÁ ŠLechTa Dorazí Na svÉ 18. seTKÁ-
Ní v našem městě o posledním dubnovém víken-
du. V sobotu je čeká od 10 hodin dostihový den na 
závodišti ve Dvorech. Připravena je soutěž o nej-
krásnější klobouk a vítězka získá křišťálovou cenu 
sklárny Moser. Mladí šlechtici změří cval na dostihu 
dřevěných koní. Na programu je také sedm dostihů
a večer tradiční ples. Letošní setkání potomků 
šlechtických rodů z celé Evropy potrvá tři dny.

vÝsTava FoToGraFŮ v GaLerII DUhovÁ PaLe-
Ta s názvem Jen tak se dívat měla úspěch u ná-
vštěvníků. Uspořádal jí Klubu přátel fotografie Kar-
lovy Vary jako bilanci svých posledních prací.  
Klub byl založen v září 2004 a jeho zakladatelem 
byl Petr Pohanka, který minulý měsíc oslavil své 
79. narozeniny.

vÝsTavU 100 LeT ČesKosLoveNsKÝch LeGIí 
zahájili v hale magistrátu místopředseda EP Oldřich 
Vlasák a primátor Petr Kulhánek. Expozice Jana 
a Sabiny Kratochvilových z brněnského Muzea čes-
kého a slovenského exilu 20. století nabízí doku-
menty z období vzniku legií. Líčí osudy českoslo-
venských legionářů, kteří dobrovolně vstoupili do 
Spojeneckých armád, sváděli tuhé boje a nebáli se 
zaplatit i cenu nejvyšší za naši svobodu.

ProJeKT NeJvÝzNamNěJŠí LÁzNě evroPY Do 
UNesco měla na programu březnová schůzka  me-
zinárodní řídící a pracovní skupiny k vytvoření no-
minační dokumentace. Jednání na Ministerstvu 
kultury ČR se zúčastnili také zástupci našeho měs-
ta. Karlovy Vary jsou totiž lídrem starostenské sku-
piny a hnacím motorem i dalších aktivit.

vÝroČí NarozeNIN PrvNího PrezIDeNTa si 
připomenuli na pěší zóně TGM obyvatelé města.
Položením věnců k jeho soše zavzpomínali na pří-
nos Tomáše Garrigua Masaryka ke vzniku ČSR a na 
celkem deset karlovarských pobytů TGM. 

• sTaLo se/sTaNe se
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• aKce měsíce

Jarní trhy rozzáří město
Okolí Hlavní pošty a pěší zóna TGM 

budou od 12. dubna žít Jarními trhy. 
Jako už tradičně bude stánkový pro-

dej velikonočního a jarního zboží i pamlsků 
denně od 10 do 18 hodin. Trhy potrvají až 
do první květnové soboty. V době od 12. do 
21. dubna a od 2. do 3. května bude jejich 
součástí bohatý kulturní program. V pátek 
18., v sobotu 19. a v neděli 20. dubna potě-
ší děti oblíbené velikonoční dílny. Organizá-
tor trhů, městská společnost KV CITY CEN-
TRUM, nabídne 25 prodejních stánků a ne-
zbytné zázemí pro trhovce, odvoz odpadků 
a dohled nad čistotou a pořádkem. 

sobota 12. dubna
15:00 Taneční vystoupení skupiny Respect Us
15:30  Hudební vystoupení pěvecké třídy Š. Stei-

nové – ze ZŠ a ZUŠ
16:30  Hudební vystoupení One man band
neděle 13. dubna
15:00 Pohádka Kašpárkovo povídání v podání 

Dětského divadla PIMPRLE
15:30  Vystoupení flašinetáře
16:00  Vystoupení pěveckého sboru PALETA
pondělí 14. dubna
15:00 Pěvecký sbor ze ZŠ a ZUŠ
16:00  Vystoupení dětí ze ZŠ Truhlářská
16:30 Taneční vystoupení Klubu sportovního tance 

BEST
úterý 15. dubna
15:00  Vystoupení dětí ze ZŠ 1. máje
15:30 Taneční vystoupení skupiny D – team
16:00 Pěvecké vystoupení dětí ZUŠ A. Dvořáka
středa 16. dubna
15:00  Pěvecký sbor ze ZŠ a ZUŠ
16:00  Vystoupení dětí ze ŠD ZŠ Komenského
16:30 Taneční vystoupení ZUMBA v podání Lídy 

Tyrkové

čtvrtek 17. dubna
15:00 Pohádka O zlobivém kuřátku v podání Diva-

dla z Bedny
16:00 Orientální taneční vystoupení skupiny HAF-

SA v podání Jany Zelené
16:30  Hudební vystoupení pěvecké třídy Š. Stei-

nové – ZŠ a ZUŠ
pátek 18. dubna
10:30 - 17:30 Velikonoční dětské dílny – malování 

vajec, mramorování, kreslení 
15:00 Pohádka O červíkovi Ervínovi z oříšku- Kar-

lovarské hudební divadlo Libora Baláka
16:00  Taneční vystoupení skupiny CARPE DIEM 

vedené Lucií Mercovou
sobota 19. dubna
10:30 - 17:30 Velikonoční dětské dílny – pletení 

pomlázek, zdobení perníkových vajíček
15:00  Hudební vystoupení Kraslické cimbálové 

muziky
16:00  Vystoupení pěveckého sboru Cubitus
neděle 20. dubna
10:30 - 17:30 Velikonoční dětské dílny – velikonoč-

ní dekorace, propletená velikonoční přání, 
ozdoby do květináčů

15:00  Folklorní vystoupení Souboru písní a tanců 
Dyleň

16:00  Velikonoční vítání jara – Dyleň rozdává čo-
koládová velikonoční vajíčka

16:00  Vystoupení pěveckého sboru Orbis pictus

velikonoční pondělí 21. dubna
15:00 Vystoupení folklorního souboru Skejušan, 
16:00  Vystoupení Karlovarského pěveckého sboru, 
17:00  Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli: 

Velikonoční varhanní koncert Martina Ma-
tušky v rámci celorepublikové akce Brány 
památek dokořán, kterou zaštiťuje Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska

čtvrtek 24. dubna
12:00 Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 

2014

Po zimní přestávce zahájily 21. března Farmářské trhy. 
Další termín je 18. dubna od 11 hodin. Jde již o čtvrtý 
ročník oblíbené akce, kdy nakupující najdou před Trž-
nicí ve Varšavské a Horově ulici jako už tradičně  vět-
šinu regionálních prodejců. Objeví se ale také noví. 
Čerstvé a zdravé potraviny od prvovýrobců budou 
k dostání až do odpoledne. Ačkoliv, kdo přijde na po-
slední chvíli, může se mu stát, že bude vyprodáno. Po-
ptávka u řady produktů převyšuje možnosti pěstitelů.

Farmářské trhy už začaly
Tečkou za oslavami jara bude 
30. dubna od 17 hod. na Sokolském 
vrchu tradiční pálení čarodějnic. Po-
sledních deset let řídila akci čaroděj-
nice Žofka. Kdo to bude letos? Nech-
te se překvapit a přijďte s dětmi, vuř-
ty, pláštěnkou a dobrou náladou na 
Sokolský vrch. Hranice se zapaluje ve 
20:14 hod. 
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• zPrÁvY z maGIsTrÁTU

Chceme čisté město
Duben je tradičně měsícem, kdy vrcholí jarní úklid. Statutární město Karlovy Vary již tra-
dičně vyzývá občany, školy a všechny organizace a firmy ke spolupráci na pátém ročníku 
akce „Chceme čisté město.“ Akcí se město připojí ke kampani „Den Země“, který připadá 
na 22. dubna 2014. Ukliďme všechen nepořádek, který na veřejná místa nepatří. Magistrát 
města – odbor technický poskytne igelitové pytle, jednorázové rukavice a přistaví kontejner. 
Je třeba se pouze přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách města  
www.mmkv.cz a nahlásit kontaktní osobu. 

Termíny úklidů:
14. – 20. dubna 2014
Lokalita: Stará Role, Počerny, Rybáře, Rosnice, 
Čankov, Sedlec, Růžový Vrch, Bohatice
21. – 27. dubna 2014
Lokalita: Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky, Tuhnice, 
Dvory, Doubí, Tašovice, Cihelny

Město připravuje soutěž pro mateřské školy, zá-
kladní školy, střední školy a nepodnikající práv-
nické osoby. Více informací získáte na webo-
vých stránkách města www. mmkv. cz nebo 
u koordinátorky akce v.sekyrova@mmkv.cz, tel. 
727 808 511. 

Dvoudenní mobilní sběr 
nebezpečných odpadů
11. dubna
rybáře
Třeboňská  10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO  11.00 až 11.20
bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5  11.30 až 11. 0
U Trati, u potravin  12.00 až 12.20
Táborská, u Forda  12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská  13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hot. MARTTEL  13.30 až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní  14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova  14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA  15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská  15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku  16.00 až 16.20
Karlovy vary
Krále Jiřího (Sokolák)  16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem 17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin  17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště  18.00 až 18.20
hůrky
pod hvězdárnou  18.30 až 18.50
u zastávky MHD  19.00 až 19.15
olšová vrata
u zastávky MHD  19.30 až 19.45

12. dubna
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice  10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin  11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery  11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER  12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou  12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice  13.00 až 13.20
stará role
Okružní, na konečné MHD  13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na Výhledě  14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště  14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova  15.00 až 15.20
rosnice
Zatáčka  15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD  16.00 až 16.20
sedlec
u nádob na separaci  16.30 až 16.50
růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká  17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště  17.30 až 17.50
rybáře
Majakovského, naproti KB  18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště garáží  18.30 až 18.50

Po předložení občanského průkazu je možné předat ná-
sledující nebezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení: 
lednice, televizory, pračky, autobaterie, zářivky, monočlán-
ky, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební che-
mii, postřiky. 

 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Budou rozmístěny vždy 
od 8:00 do 16:00 ho-
din v jednotlivých čtvr-
tích na stanovištích dle 
tohoto rozpisu. Do vel-
koobjemových kontejne-
rů lze odložit: komunální 

odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odklá-
dat do běžných sběrných nádob na směsný komunální 
odpad, a který není nebezpečným odpadem, objemným 
odpadem je např. starý nábytek, koberce apod. Do kon-
tejnerů nelze odložit: pneumatiky, nebezpečné odpady 
(barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozaříze-
ní (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), sta-
vební suť a střešní krytinu. 

I. etapa:
1. vlna: 5. dubna
olšová vrata, hůrky: 
K Letišti, Pražská silnice, Josefa Lady, Revoluční
Lázeňské území:
Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova, Hálkův Vrch,
Nábřeží Jana Palacha, Křižíkova
Drahovice:
Maďarská, Úvalská, Stará Kysibelská, 5. května,
Mozartova, Vítězná, Drahomířino nábřeží,
Mattoniho nábřeží, Lidická
Tuhnice:
Brigádníků, Plzeňská, Krymská/Charkovská, 
Bečovská, Vrázova

II. etapa:
1. vlna: 12. dubna
bohatice:
Na Výšině, Táborská, Štúrova, Nádražní stezka, 
Jáchymovská, Kamenická, Lomená
sedlec:
Merklínská, Merklínská/Ke hřišti
rosnice:
Ke koním
Čankov:
Na návsi
stará role:
Počernická x Zlatý kopeček, Zlatý kopeček, Okružní, 
Borová, Školní, Partyzánská, Luční, Závodu Míru, 
Husova, Vančurova, Rolavská, Jabloňová
 
III. etapa:
1. vlna: 19. dubna
růžový vrch:
Plešivecká – roh Plešivecká/Vodárenská, Krušnohorská
rybáře:
Majakovského, Nejdecká, U Koupaliště, Mlýnská, 
Hybešova, Konečná, Sokolovská x Šmeralova
Dvory:
Karla Kučery, Chebská, V Lučinách, Závodní
Počerny:
U rybníčku/Za hospodu
Tašovice:
Sopečná, U Brodu, Slovanská
Doubí:
Modenská, U Vesničky SOS, Svatošská, K Přehradě, 
Skalní

Na této stránce KRL přinášíme přehled služeb a po-
moci magistrátu města občanům při jarním úklidu. 
Jde konkrétně o rozmístění velkoobjemových kon-
tejnerů, dvoudenní mobilní sběr nebezpečných od-
padů, sběr odpadu ze zahrad a přehled o všech 
stávajících sběrných dvorech. 

Sběrné dvory
Na sběrných dvorech po předložení občanského 
průkazu se provádí sběr: bojlerů, lepidel, barev, roz-
pouštědel, kyselin, hydroxidů, postřiků, olověných 
akumulátorů, pneumatik (max. 6 ks), olejových fil-
trů, brzdové kapaliny, znečištěných tkanin, moto-
rových (převodových) olejů, vyřazeného nábytku 
a jeho částí, koberců, lin, podlahových krytin. Sběr-
ný dvůr není určen pro odkládání: stavební sutě, 
střešní krytiny, oken, bytových jader (odpad vznika-
jící při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod.), od-
padu ze zahrad (tráva, větve). 

Sběrný dvůr Růžový vrch
Provozní doba: 
Pondělí – Pátek 09.00 – 17.00 h. 
Sobota ZAVŘENO
Neděle 09.00 – 13.00 h. 

Sběrný dvůr Rybáře
Provozní doba: 
Po a St 08.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 h. 
Úterý ZAVŘENO
Čt a Pá 08.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 h. 
Sobota 09.00 – 15.00 h. 
Neděle 09.00 – 12.00 h. 

Sběrný dvůr Dvory
Provozní doba: 
Pondělí – Pátek 09.00 – 17.00 h. 
Sobota 09.00 – 15.00 h. 
Neděle ZAVŘENO
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• zPrÁvY z maGIsTrÁTU

Kočárová doprava 
dostane pravidla
Rada města jednala o novém řádu provozování ko-
čárové dopravy. „Tuto turistickou atrakci nabí-
zí nyní ve městě 16 provozovatelů. Garantem do-
držování pravidel bude ten, kdo vyhraje ve výběro-
vém řízení. Může to být cech, do něhož se už spo-
jilo dvanáct provozovatelů,“ řekl k jednání rady ná-
městek primátora Jaroslav Růžička. 
Podle něho bude provoz kočárů omezen na osm 
hodin denně, včetně dojezdu ze stájí na stanoviště. 
Těch zůstane osm, po čtyřech stanovištích u Hlav-
ní pošty a na Divadelním náměstí. Nová smlouva 
bude na dobu pěti let. Nájemce se zaváže usměr-
ňovat provoz denně od 10 do 22 hodin a dodržovat trasu mezi ulicemi Krále Jiřího, Sadová, Křižíkova, 

Zahradní, I. P. Pavlova, Mariánskolázeňská, Vřídel-
ní, Zámecký Vrch, Petra Velikého, Divadelní náměs-
tí, Karla IV., Nová louka a Slovenská. 
Dalšími podmínkami bude povinnost vybavit kočá-
rový povoz nádobou na napájení koně, příručním 
lapačem trusu a každý kočár bude mít registrační 
číslo přidělené magistrátem. 
Na vjezdech do lázeňského území budou osazeny 
dopravní značky Zákaz vjezdu potahových vozidel. 
Změny chce vedení magistrátu zavést ještě před 
květnovým zahájením lázeňské sezony. 

Od 1. dubna začíná denní blokové čištění a noční mytí ulic 
a chodníků ve městě. Bude probíhat od 8.00 hod., začátky noč-
ního mytí jsou ve 20.00 hod. 

1. 4.  Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská

2. 4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská, 
Horova,Nákladní, Horní nádraží, Ostrovský most, 
Jáchymovská

3. 4.  Parkoviště: Gagarinova, Maďarská, Národní, Lidická, 
Stará Kysibelská, Úvalská

4. 4.  Komunikace: Petřín, Raisova, Hynaisova, Pražská 
silnice, Zítkova, Balbínova, Jarní, U Imperiálu

7. 4.  Komunikace: B. Němcové, 5. května - část od 
Lidické k nemocnici, Švermova, Vrchlického, Anglická, 
Rumunská

 Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Zahradní, nábřeží 
Osvobození a J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

8. 4.  Komunikace: Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia 
Mařáka, Josefa Lady, Pražská silnice, Na Hůrkách, Pod 
Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na Vrchu

9. 4.  Komunikace: Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šípková, 
Sokolská, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny

 Parkoviště: parkoviště u zahrádek na Svatošské a na 
České ulici

 Noční mytí: Varšavská, D. Bechera, Zeyerova, Horova
10. 4.  Komunikace: Koptova, Čertův ostrov, nábřeží Jana 

Palacha, Karla Čapka, Foersterova, Jateční, Cihelny
11. 4.  Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 

Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
 Parkoviště: Na Karlovarské, Okružní - Truhlářská, Školní 

a Třešňové ulici
14. 4.  Komunikace: Poděbradská, Krále Jiřího, Křižíkova, Petra 

Velikého, Sadová
 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ
 Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, 

nábřeží Osvobození a J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny

15. 4.  Komunikace: Moskevská, Jízdárenská, Chelčického, 
Vrázova, Wolkerova, Charkovská, Krymská

16. 4.  Komunikace: Chodská, Mozartova, nám. E. Destinové, 
nám. V. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, 
Pod Tvrzí

 Noční mytí: Varšavská, D. Bechera, Zeyerova a Horova
17. 4.  Komunikace: Na Vyhlídce, Tyršova, Scheinerova, 

Fügnerova, Bezručova, Ondřejská
 Parkoviště: otočka MHD Čankov, restaurace U kaštanu 

Čankov
18. 4.  Komunikace: Šmeralova, L. Koubka, E. Krásnohorské, 

Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Hybešova, Slepá
21. 4.  SVÁTEK

22. 4.  Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská

23. 4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská část, 
Horova

 Parkoviště: Krymská, Brigádníků
 Noční mytí: Varšavská, TGM, D. Bechera, Zeyerova, 

Horova  
24. 4.  Komunikace: Železniční, náměstí 17. listopadu, Severní, 

Sibiřská, Konečná
 Parkoviště: u Finančního úřadu na Západní ulici
25. 4.  Komunikace: Na Průhoně, 1. máje, kpt. Jaroše, Závodní, 

Adolfa Heimanna, V Lučinách, Lipová, Karla Kučery, 
V. Meerwalda, Sklářská

28. 4.  Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Rohová, Borová, 
Nad Dvorem, Počernická, Zlatá, Tisová, Na Kopečku,  
Ak. Běhounka, Marie Rovenské

 Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, 
nábřeží Osvobození a J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny

29. 4.  Komunikace: K Linhartu, Jánošíkova, Strmá, U Lomu, 
Skalní, Komenského, Garibaldiho, Lesní, U Jezírka, Nová, 
Terezínská, J. Truhláře, Studentská, Modenská

30. 4.  Komunikace: Bečovská, Gorkého, Poštovní, Šumavská, 
Brigádníků, Jižní, Přátelství, Budovatelů

 Noční mytí: Varšavská, TGM, D. Bechera, Zeyerova, 
Horova

Blokové čištění a noční mytí komunikací

U Hlavní pošty bude stanoviště jen pro 
čtyři kočáry

Krátké zprávy
Prodej bytů
Aktuálně zveřejněné záměry prodeje volných by-
tových jednotek z majetku statutárního města 
Karlovy Vary:
BJ 4+1 v domě nám. Emy Destinové 171/9, Dra-
hovice
BJ 4+1 v domě Mládežnická 877/4, Rybáře
BJ 1+1 v domě Závodu míru 577/9, Stará Role
Nabídky volných bytových i nebytových jednotek 
k prodeji i pronájmu se průběžně aktualizují a jsou 
zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města 
Karlovy Vary včetně její elektronické podoby. 

Omluva
Magistrát města se omlouvá obyvatelům Vítěz-
né ulice, motoristům a cestujícím MHD za dočas-
né omezení a komplikace, způsobené rekonstruk-
cí horkovodu. Informace o výlukách najdou ces-
tující na zastávkách MHD, na internetových strán-
kách dopravního podniku i magistrátu města. Re-
konstrukce horkovodu probíhá od 17. března. Část 
Vítězné ulice je kvůli pracem úplně uzavřena, uza-
vírka bude probíhat po etapách a vyžádá si změ-
nu na linkách MHD. Obslužnost vybraných zastá-
vek MHD bude zajištěna jejich přemístěním. Re-
konstrukci horkovodu provádí Karlovarská teplá-
renská, a. s. Děkujeme za pochopení. 
  (magistrát města)

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Již počtvrté proběhne Fórum Zdravého města. Připomínky a podněty z debaty budou 
použity při zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje města do roku 2020. 
Celoměstské fórum se koná 15. dubna 2014 od 16 hodin v Lidovém domě ve Staré 
Roli. Na Fórum Zdravého města naváží diskusní besedy pro jednotlivé městské části. 
Debaty budou rozděleny do dvou sérií. První proběhne od poloviny května do začátku 
června, druhá v listopadu. Termíny a informace o místě konání diskusních fór budou 
v KRL a na webu www.mmkv.cz. 

Stejně jako před sto lety
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• TÉma: roLava

Rolava hlásí: 
Na sezonu spousta novinek

Kolik dnů zbývá do 1. května sledují zaměst-
nanci volnočasového areálu na Rolavě. Ten 
den jim totiž začne hlavní sezona. Od května 
do konce září budou zase na Rolavě denně 
od sedmi hodin ráno do osmi večer. Ačkoliv 
mají v sezoně pro návštěvníky otevřeno od 
9 do 17 hodin, areál se musí uklidit a připra-
vit na další den. 

„Novinek bude letos víc než dost,“ ujistil nás bě-
hem prohlídky areálu jednatel společnosti KV CITY 
CENTRUM Petr Masák. Tou největší je nová nafu-
kovací trampolína hned po okny Vodní záchran-
né služby. Už teď na ní skotačí děti. Další příjem-
nou změnou je nová lávka na ostrov, opravené bře-
hy, nový chodník od pergoly k bufetu a  před bufe-
tem, nové informativní cedule v areálu a také pře-
hledné hodiny. Už loni instalovali pro maminky pře-
balovací pult na mimina a odstranili schod na mos-
tě, který překážel bruslařům. Do zahájení se ještě 
dokončí nová půjčovna, sezení pod slunečníky i po-
uliční knihovna, kde si cestou na pláž můžete vzít 

knihu. Ani teď před sezonou nebude areál prázdný. 
Od poloviny dubna tu pořádají oblíbená cvičení pro 
maminky s kočárky, která se loni setkala s velkým 
zájmem. Vítanou službou bude asistence Vodní zá-
chranné služby. Kromě dozoru na pláži budou dal-
ší dva záchranáři u skluzavky a čtvrtý na ošetřov-
ně. Novinkou budou také euroklíče, kterými si zdra-

votně postižení odemknou sprchu i toaletu. Ještě 
před rokem patřila větší vodní plocha rybářům. Teď 
je vypuštěná a dokončují se kamenné obklady bře-
hů. Jakmile práce skončí, začne se napouštět voda. 
„Co je důležité, že vstup bude samozřejmě nadále 
zdarma,“ ujistil Petr Masák. 
 (krl)

Oblíbená cvičení pro maminky s kočárky

A tak bude vypadat Rolava po napuštění

Areál Rolava slouží všem Rolavu čeká nová sezona
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Dámská
móda
velikosti 
od 36 do 48

no
vá

kolekce

kontakt:

DÁMSKÁ MÓDA
Moskevská 14, Karlovy Vary
tel.: 353 226 862

OBUV LEDA, zn. HÖGL
Moskevská 4, Karlovy Vary
tel.: 353 221 452

naše značky:

Olsen
Lisa Campione
Gil Bret

• LÁzeŇsTví

Obliba lázní stoupá
Bilance loňské návštěvnosti turistů a lázeň-

ských hostů dopadla podle očekávání. Za-
tímco počet hotelových hostů a turistů v na-

šem městě  v porovnání s rokem 2012 poklesl, ná-
růst procedur svědčí o vzrůstající oblibě lázeňských 
zařízení a balneoprovozů. Ve všech ubytovacích za-
řízeních bylo ubytováno téměř 259 000 hostů, kteří 
v Karlových Varech strávili v průměru 8 dní. 
V porovnání s rokem 2012 došlo k 3 % poklesu po-

čtu hostů i přenocování. Pokles je způsoben pře-
vážně českou klientelou, které v roce 2013 přije-
lo o 11 % méně a která zde strávila o 20 % méně 
nocí. Počet zahraničních hostů zůstává téměř shod-
ný, pokračuje nárůst zájmu ruské klientely. Při po-
hledu na jednotlivá čtvrtletí lze konstatovat, že po 
poklesu ve 2. a 3. čtvrtletí 2013 došlo opět k ná-
růstu počtu hostů ve 4. čtvrtletí. Oproti celostátní-
mu trendu zaznamenala loni lázeňská ubytovací 
zařízení v našem městě nárůst zájmu klientů o je-
jich služby. 

V roce 2013 se v nich ubytovalo 161 tis. hostů, 
což je nárůst o 5 % oproti roku předchozímu. Hos-
té strávili v Karlových Varech v průměru 10 dnů. Za 
pozitivní lze považovat fakt, že se v lázeňských za-
řízeních podařilo zastavit trvalý pokles zájmu ně-

meckých klientů a poprvé od roku 2008 nedošlo 
k poklesu této klientely. V Karlových Varech bylo na 
začátku loňského roku  k dispozici 5 500 pokojů 
a 10 600 lůžek.
 Infocentrum města Karlovy vary
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Počet hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních Karlovy Vary 2000-2013

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovy Vary 2000-2013
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

vidím to jinak
Dovoluji si tímto reagovat na rubriku „hyde park“ 
v březnovém čísle Karlovarských radničních listů, 
kde jste zveřejnili opravdu tragikomický příspěvek 
pana Ivana Šendery o údajném nedostatku zábavy 
v našem lázeňském městě. Dlouhá léta jsem pra-
coval v oblasti cestovního ruchu napojeném na lá-
zeňství, a tak vím, že v průběhu porevolučních let 
to byl právě fenomén právě opačný, který zejména 
tu civilizovanější klientelu z Karlových Varů vyhá-
něl - všudypřítomný hluk v ulicích města, zvláště 
v jarním a letním období, ale i třeba o adventu, kdy 
město pořádá stále více a více naprosto pro lázeň-
skou atmosféru nevhodných velmi hlučných hu-
debních produkcí - velmi časté jsou to i rockové, 
metalové, hip-hoppové atd. atd. koncerty konané 
v bezprostřední blízkosti lázeňských budov, což si 
zřejmě město ani neuvědomuje, že i např. oblast 
kolem hlavní pošty je také ještě obklopena lázeň-
skými domy a zařízeními, a že hosté, kteří si sem 
přijeli léčit většinou nemoci žlučníku či žaludeční 
vředy, kterážto obě onemocnění vyžadují podle vy-
jádření všech odborníků k léčbě i doléčování hlav-
ně klid, na to opravdu nejsou zvědavi. Zažil jsem 
jich spousty, kteří si na to stěžovali, opouštěli nás 
doslova znechuceni a s tvrzením, že už je tady ni-
kdo neuvidí, a že ještě nikdy v životě v žádných ji-
ných světových lázních nic podobného nezaži-
li. Proto výzkumy, které dotyčný pisatel v článku 
uvádí, zní velice pochybně, bylo by opravdu dob-
ré je někde kompletně a s ověřenou věrohodnos-
tí zveřejnit. A hlavně - už sama podstata argumen-
tace pana Šendery postrádá jakoukoli logiku - co-
pak lázně lze srovnávat s mořskými plážemi v Ka-
ribiku? A jeho článek právě na bázi tohoto srov-
nání je postaven - podle něj je to TOTÉŽ. Ono to 
ale právě, milý pane, je něco naprosto odlišného. 
Chápu, že redakce KRL zřejmě v únoru neoplývala 
čtenářskými příspěvky, takže vzala zavděk čímko-
liv, a obsahem se nenechala ovlivnit. Je ale smut-
né, že takovýmito názory můžete dost negativně 
přispívat ke zhoršování hlukové situace v našem 
krásném lázeňském městě, a tím paradoxně dále 
snižovat jeho návštěvnost, zejména klienty ze zá-

padních zemí, kteří na takovéto léčení opravdu ne-
jsou zvyklí ani zvědaví. 
 Viktor Černohorský

Žijeme stále v Karlsbadu?
Vůbec nechápu, proč v Karlovarských radnič-
ních listech zveřejňujete Karlovarské kalendári-
um, sestavené výhradně z německých jmen a vý-
ročí. Kladu si otázku, zda žijeme v Karlových Va-
rech nebo stále ještě v Karlsbadu, když měsíčník 
našeho magistrátu velebí v roce 2014! jako histo-
rická výročí všech dob třeba narozeniny „slavného 
rodáka“ z Kolmé ulice K. H. Franka (24. 1. 1898) či 
den, kdy začal z Karlsbadu vysílat Říšský rozhlas 
(11. 2. 1939). Kalendárium je plné německých ná-
zvů restaurací Deutsches Heim, zatímco český ná-
zev pivnice na Petříně č. 10 uveden vůbec není. 
Nemám nic proti významnému lékaři Dr. Davi-
du Becherovi, ačkoliv u dalšího karlovarského lé-
kaře Jeana de Carro je v kalendáriu jaksi opome-
nut fakt, že tohoto čestného občana města místní 
Němci nikdy nepřijali mezi sebe a byl pochován na 
Ondřejském hřbitově jako cizinec. Mám ráda his-
torii a tak jsem si dala námahu najít výročí, kde fi-
gurují Češi, kteří také naše město proslavili. V Ka-
lendáriu nebyla třeba zmínka, že 1. ledna 1950 
byla v karlovarské vile Carlton na popud přednos-
ty pražské 1. dětské kliniky prof. Josefa Švejcara 
otevřena lázeňská pobočka této kliniky, anebo že 
1. ledna 1970 zemřel v karlovarské nemocnici po-
lární badatel akademik František Běhounek. Když 
už Kalendárium zmiňuje narození Franka, proč 
tam není 6. 1. 1904 známý český lékař Jiří Kova-
řovic, který vedl od roku 1945 do roku 1969 zdej-
ší Vojenský lázeňský ústav? Místo toho je v úno-
rovém čísle zmínka, že zde 26. 2. 1903 zemřel 
Oberst (proč ne česky důstojník) Ritter von Javor-
sky, velitel Vojenského lázeňského ústavu. U ledna 
mi chyběly narozeniny balneologů Jiřího Joachima 
či Břetislava Vylity. Místo toho se dočítám, že zde 
5. 3. 1905 zemřel pronájemce! restaurace Drei-
kreutzberg a Stephaniewarte jakýsi Gustav Thoma 
a v únoru 1912 ředitel pošty Johann Bittner. Děsím 
se dne, kdy budete zveřejňovat pro změnu Kalen-

dárium ruských jmen. To si pak budu opravdu při-
padat jako Češka cizinka v Karlových Varech. Ně-
kdo by se měl chytit za nos a vrátit k učebnici dě-
jepisu. Nepopírám zásluhy někdejších německých 
architektů, starostů a podnikatelů o rozkvět Karlo-
vých Varů, ale pár českých jmen by se snad také 
našlo!?. . . 
 Marie Černá (nar. 1942).

můj rodný dům 
Moc bych nám všem Karlovarákům přál, aby Kar-
lovarské radniční listy byly pro čtenáře a občany 
opět čtivé RADNIČKY. Ten předchozí „leták radniční 
reklamy„ rozuměj Radniční listy, u nás v domě pu-
toval rovnou do tříděného odpadu. Jsem sice dů-
chodce, ale se svým časem a zdravím nehazardu-
ju. Od narození v roce 1948 žiju v Karlových Va-
rech. Má rodná ulice se jmenovala kdysi Matto-
ni Strasse, v rodném listě mám však Masaryko-
vo nábřeží. Nejlogičtější byl následující název Kali-
ninovo nábřeží, protože po něm nám přijeli v srpnu 
1968 vrazit bajonet do zad ruské tanky a samo-
palníci. Dnešní název Mattoniho nábřeží je výsmě-
chem panu Heinrichu Mattonimu, protože zpacka-
ná privatizace přivodila italskou okupaci části po-
vodí Ohře. Ta „černá neonaci“ potupa blízko tří-
dy TGM a Palachova nábřeží je pro mě posled-
ní kapkou. Nechci se dočkat přestříkání modrého 
čísla 80 na rodném domě hnědým sprejem na 88 
a předáním Alžbětiných lázní stranickému neona-
ci sekretariátu se sídlem na Nábřeží K. H. Franka, 
dříve Osvobození? 
Až vám z Německa nahlásí příchod povodňové 
vlny po Ohři asi taky bude náhodou termín mimo-
řádných zastupitelských prázdnin. Poslední, kdo 
dal tomuto městu i to nejdražší – život, byl Dobro-
volný spolek hasičů v čele se starostou Khnolem. 
Co udělá váš Spolek 38 ?
Já se nadále nechci stydět za svou adresu, a pro-
to se stěhuji pod ochranu Kašpara Pluha, který za-
bránil poničení hradu Bečov nad Teplou v minulos-
ti a snad mu to vydrží. 
 Ing. Jaroslav Lukšík
 váš volič – tedy zaměstnavatel

Oznámení redakce
Počínaje číslem 4 Karlovarských radničních listů 
obnovuje redakce pravidelnou rubriku hyde park. 
Děje se tak se souhlasem redakční rady i rady 
města. Hyde park jako tribuna necenzurovaných 
názorů zastupitelů i občanů města byl zaveden 

v KRL již od čísla 7/2011 jako jeden ze slibů koa-
ličních partnerů pro volební období 2011 až 2014 
pod bodem Otevřená radnice. Od září 2012 vy-
cházel hyde park jen sporadicky. Ať už pro nedo-
statek příspěvků od občanů nebo nezájem auto-
rů z řad opozice. Dáváme nyní znovu k dispozi-

ci tuto stránku pro výměnu a polarizaci názorů na 
aktuální politická i komunální témata. Příspěvky 
do rozsahu max. 1000 znaků zasílejte na adresu 
redakce: radnicnilisty@mediaas.cz. 

Uzávěrka dalšího č. 5 KrL je 15. dubna 2014. 
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• ŠKoLY

Představujeme školy města: ZŠ Truhlářská 

Sloučením dvou ZŠ ve Staré Roli vznikla ZŠ  
Truhlářská. K integraci došlo k 1.červen-
ci 1997. Za nastalé situace byla soustředě-

na výuka prvního stupně do budovy v ulici Škol-
ní současně s provozem školní družiny.  V budově 
Truhlářská 19 se učí žáci druhého stupně, je zde 
umístěn školní klub a školní jídelna. Motto ško-
ly zní: „Škola pro zdravý a moderní životní styl“. 
Z toho důvodu je kladen důraz na zásady zdravé-
ho životního stylu, jehož neodmyslitelnou součás-
tí je tělesná výchova a sport. Řada aktivit a akcí 
školy vede k tomu, aby žáci poznávali nejen pří-
rodní a sociální podmínky regionu, ale i jeho po-
třeby. Škola spolupracovala s předními karlovar-
skými sportovními kluby a v průběhu let se mě-
nilo sportovní zaměření tříd v souladu se zájmy 
žáků a možnostmi školy. 
K nejfrekventovanějším sportům patřil hokej, 
basketbal, fotbal a bodyforming. Zvlášť úzká spo-
lupráce probíhala s FC Karlovy Vary. Mezi úspěš-
né absolventy patřili např. ligoví fotbalisté bratři 
Doškové. I proto žáci školy sklízeli úspěchy v ce-
lorepublikových soutěžích. K základnímu vybave-
ní školy patří dvě počítačové učebny pro výuku 
ICT, které mohou žáci využívat i o přestávce. Další 
počítače jsou k dispozici ve sborovnách a v aule 
školy. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabule-

mi, což přispívá k širšímu využití digitálních výu-
kových materiálů a modernizaci výuky. Samozřej-
má je i nabídka cizích jazyků – angličtina a něm-
čina, přičemž se angličtina vyučuje od první tří-
dy. Do výuky je také zařazen regionální zeměpis 
a Svět práce a to v souladu se zaměřením projek-
tu „Škola a region“. Při škole je zřízena řada zá-
jmových kroužků a to zejména na prvním stupni. 
Řadu sportovních, kulturních a sociálně preven-
tivních akcí, které škola pořádá, finančně pod-

poruje magistrát města. Mimo jiné jde například 
o Karlovarský karneval, jehož králem a královnou 
se stali žáci starorolské školy. Z rukou primáto-
ra převzali žáci ceny z výtvarných soutěží. Osvěd-
čený a stabilizovaný tým pedagogů vede ředitel-
ka Mgr. Hana Janischová, která současně půso-
bí jako předsedkyně školské komise při MM Kar-
lovy Vary. 

Na základě materiálů poskytnutých školou
 zpracoval z. slába. 
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• LIDÉ

Narozeniny oslavila v opeře

Krásné devadesátiny, navíc v dobré kondi-
ci a skvělém rozpoložení oslavila v polovině 
února paní Milada Pánková. Rodačka z pod-

hůří Orlických hor se Karlovaračkou stala v roce 
1951, kdy následovala svého manžela, který v Kar-
lových Varech našel pracovní uplatnění. Sama tou-
žila stát se učitelkou, ale toto přání zůstalo nena-
plněno. Místo s dětmi tak paní Pánková celý život 
pracovala s čísly. „Pravda je, že číslice vás nikdy 
nezklamou, jedna a jedna budou vždycky dvě, to 
není jako u lidí“, přidává někdejší dlouholetá účet-
ní, dnes nadšená křížovkářka a čtenářka. „Miluju 
Makarenka, už se na něj vrhám potřetí, v knihov-
ně mám celého Jiráska, z dnešních autorů si ráda 

přečtu Křesťana nebo Šmída,“ vyznává se paní Mi-
lada. Kromě knih a křížovek je vášní paní Pánko-
vé internet. S počítačem si rozumí, na síti sítí si vy-
hledá, co ji zajímá a hlavně „skypuje“. Skype je to-
tiž jejím každodenním pojítkem s rodinou, která se 
rozprchla do celého světa. Syn se usadil v Plzni, 
vnuk v Berlíně, jedna ze dvou vnuček je vášnivou 
cestovatelkou. Zejména syn se snachou paní Mila-
du často navštěvují, občas ji vyvezou na výlet nebo 
například do divadla. „K narozeninám jsem od nich 
dostala lístky na Toscu do divadla v Plzni“, prozra-
dila oslavenkyně, které přejeme ještě plno nejen 
kulturních zážitků a zejména pohodu a pevné zdra-
ví do dalšího žití. 

Život 
prožil mezi 
porcelánem

Neuvěřitelné devadesáté narozeniny osla-
vil v polovině března pan Ladislav Vavři-
na, muž, jehož život řídil porcelán. Celý život 

pracoval v porcelánovém průmyslu, jako keramik, 
modelář a kreslíř porcelánu našel hned po vál-
ce uplatnění na Karlovarsku a v porcelánce potkal 
i svou manželku, se kterou žije úctyhodných 64 let. 
Porcelán také zavedl pana Vavřinu do Turecka, kde 
v 60. letech pomáhal zavádět technologii výroby 
porcelánu a budovat porcelánky v Istanbulu a ve 
městě Yamrica. Umělecké vlohy uplatňoval pan La-
dislav nejen při práci s porcelánem, v mládí rád fo-
tografoval a také maloval. Jeho byt zdobí například 
vlastnoručně namalovaný velký obraz rodného sta-
vení pod hradem Okoř. O umění také rád četl, jeho 
vášní byly zejména biografie umělců, jichž má pl-
nou velkou knihovnu. Další vášní pana Vavřiny bý-
valy křížovky a i dnes, kdy už mu zrak tolik neslou-
ží, si luštění čas od času dopřeje. „Dcera mi kří-
žovky předčítá a já jí diktuji, co má doplňovat,“ po-
pisuje. I v devadesáti letech si dopřává každoden-
ní procházky v okolí svého bytu a v televizi sleduje 
sport. Býval velkým hokejovým fanouškem. „Ještě 
když stával stadion u Tržnice, tak jsme tam s ce-
lou partou chodívali fandit,“ vzpomíná oslavenec. 
U příležitosti jeho životního jubilea se ke gratulacím 
od rodiny, tedy manželky, dcery a tří vnoučat přidal 
i náměstek primátora města Jiří Klsák, který panu 
Vavřinovi předal mimo jiné dárkový koš a připojil 
přání pevného zdraví a pohodového žití. 

Přehled oceněných sportovců 
Statutárního města Karlovy Vary
Kategorie žáci
Klára macháčková
TJ Slovan Karlovy Vary – plavání 
matěj raus
TJ Lokomotiva – šerm – šerm – kord 
Kategorie dorost a junioři
veronika Kubínová
TJ Slovan Karlovy Vary – orientační běh
michal Novák
LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
Kategorie dospělí
Tamara maxantová
Triatlet Karlovy Vary – triatlon
martin Jiskra
X-team BaNo Karlovy Vary – terénní triatlon 
Kategorie kolektivy
extraligové mužstvo
Sportovní klub vozíčkářů Sharks – sladge hokej
starší dorost
HC Energie Karlovy Vary – hokej
Kategorie trenér
václav eismann
HC Energie Karlovy Vary 

Přehled oceněných sportovců 
Sportovní unie Karlovarska
Kategorie jednotlivci – mládež do 18 let:
martin rubeš
TJ Lokomotiva K. Vary – šerm - kord

marek opočenský
SKP Hvězda K. Vary – karate JKA
vítek Novák
Golf Club Karlovy Vary – golf
michaela Lucie hanzlíková
SKK Karlovy Vary – krasobruslení
Karolína malečková
BK Lokomotiva Karlovy Vary – basketbal
vendula Dušková
SK Kontakt Karlovy Vary – plavání tělesně posti-
žených
Kategorie junioři a dospělí
Petr Novák
LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
michal Landiga
TJ Slavia Karlovy Vary – triatlon, biatlon
Kategorie - kolektivy
sK Kontakt Karlovy vary
plavání tělesně postižených
TJ Lokomotiva Karlovy vary – šerm - kord
Kategorie trenéři
miroslava Špičková, 1973
TJ Slavia Karlovy Vary – moderní gymnastiky
monika Škorníčková, 1965
SKK Karlovy Vary – krasobruslení

Zvláštní ocenění za celoživotní práci v tělovýcho-
vě – ocenění za statutární město Karlovy Vary 
a SUK o. s. 
miroslav hovorek
TJ Thermia Karlovy Vary – basketbal

Nejlepší sportovci roku vyhlášeni

Stránku připravila: Helena Kyselá
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www.ondalek.cz

Přijeďte si k nám pro DÁREK      
               v hodnotě 1000 Kč!

Podnikatelská 2,
35002, Cheb - 
Průmyslová zóna

tel.: 774 997 898 OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 9 - 18:00
SO 9 - 12:00

Po předložení této 
reklamy získáte ke
svému nákupu nad
1000 Kč zdarma
luxusní deku 
značky Lodger!

kamenná prodejna s dětským zbožím

- kvalitní a originální značky pro miminka i větší
  děti na ploše 300 m²
- po R6 jste u nás z Karlových Varů za 20 minut
- vše si můžete osobně vyzkoušet
- dětský koutek, přebalovací místnost
- 20 parkovacích míst

Akce platí pro členy klubu Ondálek do vydání zásob.

• rŮzNÉ

Desítky nevěst v těch nejkrásnějších svatebních 
šatech na jednom místě a v jednom okamžiku. Ta-
kový obrázek se naskytne těm, kteří 19. dubna za-
vítají do Grandhotelu Pupp. Naše město bude hostit 
prestižní módní událost roku. 

Přes třicet významných módních návrhářů bude 
svými slavnostními modely usilovat o titul nejkrás-
nější Svatební šaty roku 2014. V pořadí již 12. roč-
ník soutěže se z Prahy přesouvá do Karlových Varů. 
Podle slov produkční manažerky Jany Strejčkové: 
„Festivalové město a stejně tak i Pupp, jsou svo-
ji atmosférou vhodným místem pro konání takové 
slavnostní události. Diváci se mohou během veče-
ra těšit na známá návrhářská esa. Jejich soutěžní 
modely budou předvádět věhlasné modelky, mno-
hé s různými tituly MISS“.  
Moderátor akce Svatebních šatů roku, Jan Čenský, 
pozve na netradičně uspořádanou scénu v hlav-
ním sále postupně i zajímavá jména z televizních 
pěveckých soutěží, jako např. vítěze Českosloven-
sko má talent, populárně - operní trio La Gioia, se-
mifinalistku Superstar Moniku Bagárovou nebo ví-
tězku Hlasu Ivannu Bagovou. Nejúspěšnější návr-
hář a tedy autor nejkrásnějšího svatebního roucha 
získá kromě prestiže i řadu hodnotných cen a od-
jede v novém automobilu. V posledním konaném 
ročníku v roce 2010 zvítězila návrhářka Tereza Sa-
báčková, jejíž model předváděla modelka Gabrie-
la Dvořáková.

TyfloCentrum 
Karlovy Vary o.p.s.
Obecně prospěšná společnost, která poskytuje 
služby zrakově postiženým v Karlovarském kraji.
Sociální rehabilitace
•	 služba	je	poskytována	zdarma
•	 věnuje	se	rozvoji	a docvičování	dovedností	na-

vazující	na	základní	rehabilitaci	zrakově	posti-
ženého	klienta	

•	 výuka	na		počítačích	s hlasovým	výstupem	
a zvětšovacím	programem

•	 sebeobsluha,	vaření,	čtení	a psaní	Braillova	
písma

•	 pomoc	a zácvik	při	obsluze	elektronických		po-
můcek pro zrakově postižené (mob. telefony,-
diktafony,	rozlišovače	barev	atd.)

•	 pracovní	rehabilitace	a podpora	pracovního	
uplatnění

Průvodcovská a předčitatelská služba
•	 hrazená	služba	ze	strany	klienta,	90	Kč	na	ho-

dinu,	klientovi	se	účtuje	jen	skutečně	spotřebo-
vaný čas 

•	 doprovod	a pomoc	při	orientaci	v neznámém	
prostředí	(lékařská	zařízení,	úřady,	pošty	atd.)

•	 předčítání,	vyhledávání	informací	a drobné	asi-
stenční	služby

•	 pomoc	při	studiu
Sociálně aktivizační služby
•	 poskytovány	zdarma
•	 kulturně	vzdělávací	činnosti	(besedy,	přednášky,	

koncerty,	pravidelná	setkání	klientů,	výlety	atd.)
•	 sportovní	aktivity	(kuželky,	simulovaná	střelba,	

showdown,	tandemové	kolo)
•	 rukodělné	aktivity	s použitím	kompenzačních	

pomůcek
V rámci	všech	služeb	je	zdarma	poskytováno	zá-
kladní	sociální	poradenství.	
TyfloCentrum	dále	poskytuje	doplňkové	služby	–	
převod	textu	do	bodového	písma,	masérské	služ-
by,	konzultace	bariér	pro	zrakově	postižené	atd.

Kde	nás	najdete:	
Mozartova	444/6,	Karlovy	Vary,	tel.353	236	065
Vítězná	52,	Karlovy	Vary,	tel.	353	224	324	
Stará	Kysibelská	602,	K.	Vary,	tel.	353	226	511
Více	informací:		 www.tyflocentrum-kv.cz

Módní návrháři míří k nám
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• serIÁL

Začínáme nový seriál
V tomto čísle Karlovarských radničních lis-
tů zahajujeme nový seriál. Bude o známých 
karlovarských rodinách, jejichž otcové a sy-
nové pro naše město mnoho vykonali. 

Popíšeme skutky i stromy života členů rodin 
Puppových jako nejslavnější dynastie hotelié-
rů, obou rodin podnikatelů Knollových, Matto-

ni i obou Becherů, z nichž David Becher jako lékař 
měl přezdívku karlovarský Hippokratés a druhý za-
ložil tradici zdejší likérky. Nepřehlédneme ani pivo-
varníka Antona Webera, který založil pivovar v Ry-
bářích, za který si vysloužil od papeže Pia X. kom-
turský kříž řádu svatého Řehoře a šlechtický titul 
von Hohengrund. I historie této karlovarské rodiny 
připomíná dynastii Puppů, neboť po Antonu Webe-
rovi pokračovali v tradici jeho tři synové Pavel, Ro-
bert a Siegfried. Nezůstaneme jen u německých 
jmen. V dalších pokračováních seriálu budou bratři 
Burešové jako první pováleční ředitelé lázní, potom-
ci historika Karla Nejdla a další zajímavé osobnos-
ti. Stejně jako u seriálu o karlovarských předměs-
tích (který letos vychází v knižní podobě jako Karlo-
varská předměstí) chceme znovu oslovit pamětníky, 
sběratele i historiky našeho města se žádostí o po-
moc. Nabídněte své sbírky, vzpomínky, fotografie 
i rozepsané knihy. Přispějete tím k lepšímu zmapo-
vání regionální historie. 
Věříme, že seriál bude mít stejný ohlas, jaký měly 
karlovarské městské části, které vycházely v KRL 
od dubna 2011 do května 2012. 

Tradiční Dny stavitelství a ar-
chitektury Karlovarské-
ho kraje budou letos 5. a 6. 
června. Jejich vyvrchole-
ním bude 14. ročník soutěže 
o nejlepší stavby a projekty. 
Tak jako v minulých letech je 
možné přihlásit hotové stav-
by stavby, projekty, urbanis-

tické i architektonické studie. V první kategorii lze 
přihlásit stavby, které byly zkolaudovány a uvedeny 
do provozu od 1. 1. 2013 do 20. 4. 2014. U projek-
tů staveb potom ty připravované k realizaci nebo 
nerealizované za období minulých pěti let, tj. od 
1. 1. 2009 do 20. 4. 2014. Přihlašovatelem stavby 
může být investor, zhotovitel, projektant, architekt 
nebo také majitel. Hodnotit stavby bude jak odbor-
ná porota, tak díky internetu rovněž veřejnost od 
13. 5. 2014 na www.stavbykarlovarska.cz. Hlaso-
vat se bude rovněž o nejlepšího projektanta a stav-
byvedoucího přihlášených staveb. Své ceny udělí 
také hejtman kraje a primátor města Karlovy Vary, 
pod jejichž záštitou soutěž probíhá. Za uplynulých 
13 let této soutěže se jí zúčastnilo již 338 staveb 
a projektů. Loni hlasovalo téměř 15 000 lidí.

Soutěž o nejlepší stavbu vyhlášena

Vítězem loňského 13. ročníku soutěže o NEJ stavbu se mezi 23 stavbami a šesti projek-
ty stal pavilon akutní medivíny Karlovarské krajské nemocnice. Stavbu z ateliéru Pen-
ta architekta ing. Jaromíra Homolky přihlásilo sdružení Metrostav a.s., BAU-STAV a.s. 
a TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby. 

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

David Becher Eduard Knoll

Karel Bureš Karel Nejdl
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• serIÁL: PUPPovÉ

Asi málokdo ví, že do tradice hotelu Pupp 
a ságy dynastie jeho hoteliérů se na počát-
ku přimotal roku 1708 příslušník jiné karlo-

varské rodiny, starosta a lékárník Andreas Wenzel 
Becher. Právě on nechal u říčky Teplé ve stínu sou-
sedního Saského sálu vybudovat Český sál. Měl je-
den sál v přízemí a další v prvním patře. Stál v mís-
tech dnešního zrcadlového sálu a restaurace Grand 
restaurant. Obě budovy přivedl k rozkvětu až zakla-
datel dynastie Puppů - Johann Georg, který se pů-
vodně psal jako jeho předci Popp. Když roku 1767 
přijel coby neznámý cukrář z  Veltrus v početném 

doprovodu hraběte Rudolfa Chotka, netušil, že o rok 
později natrvalo zapustí v Karlových Varech kořeny. 
Nastoupil u místního cukráře Jana Mitterbachera 
v cukrárně U melounu na Staré louce. Zakoukal se 
do jeho dcery Francisky, kterou si v roce 1775 vzal 
a za její věno koupil od vdovy po starostovi Beche-
rovi třetinu Českého sálu. 
Podnikavá Franciska pak přikoupila druhou třetinu 
a její manžel, který se mezitím začal podepisovat 
Johann Georg Pupp, koupil do roka poslední třetinu. 
Oběma podnikání s hotelem učarovalo, a tak založi-
li pro místní i mezinárodní honoraci proslulý chrám 

gurmánů. Když zakladatel dynastie v roce 1810 ze-
mřel, převzali otěže synové Josef, Heinrich a Jo-
hann, a po nich zase jejich synové Julius, Heinrich 
a Anton, který se přiženil do rodiny Mattoni a měl 
sedm synů. Ačkoliv hotel nese jméno Pupp od roku 
1793, za oficiální datum vzniku rodinné firmy se 
považuje 20. červen 1862, kdy se bratři Anton, Juli-
us a Henrich stali oficiálně obchodními společníky. 
Akciová společnost Pupp přetrvala vlastně až do 
roku 1945. Měla ve své době největší kapacitu 
v Čechách, 600 lůžek. Od 20. let minulého století 
měl Pupp vlastní orchestr a v roce1925 instalovala 
ve Slavnostním sále firma Otto Rieger z Krnova vel-
ké elektrické varhany se 4 716 píšťalami. Za války 
byl z hotelu důstojnický lazaret a po ní ukončila
konfiskace 178 let trvající historii rodiny Puppů. Po 
válce byl hotel v národní správě, pak pět let sanato-
riem generality armády, než ho 20. července 1951 
přejmenovali na GH Moskva. Jméno Pupp se mu 
vrátilo v roce 1989.
  (Jaroslav Fikar)

P u p p o v é

Podpis zakladatele dynastie

Bez názvu-19   1 11/5/10   12:28:45 PM

Takhle to všechno začalo. . . 
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Hotelová dynastie rodiny Puppů od 18. stole-
tí až do roku 1945 čítala celkem šest gene-
rací ve čtyřech hlavních genealogických lini-

ích. Vlastní rod Puppů (původně se psali Popp nebo 
Pop) pocházel z Veltrus u Kralup nad Vltavou. Tam 
je v matrikách z roku 1705 poprvé zmiňován muž 
jménem Georg Popp. Ten si vzal za ženu slečnu 
Dorotheu, jejíž rodné příjmení neznáme. Jejich syn, 
legendární „Otec zakladatel“ puppovské hotelové 
dynastie v Karlových Varech, se jmenoval Johann 
Georg Popp. Jeho křest se konal v kostele ve Vep-
řeku 18. dubna 1743 a kmotrem dítěte byl hostin-
ský Georg Janda z Veltrus. Johann Georg Popp byl 
nejprve zaměstnán jako cukrář ve službách hrabě-
te Rudolfa Chotka na jeho zámku ve Veltrusech. Do 
Karlových Varů přišel v roce 1767 za prací. Začal 
pracovat jako tovaryš u místního cukráře Mitterba-
chera v domě čp. 332, kde byla provozována oblí-
bená kavárna. Dne 17. ledna 1775 se Johann Ge-
org Popp v kostele Maří Magdaleny oženil s Mitter-
bacherovou dcerou Franciskou Marií. Z jejich man-
želství vzešli dva synové, Josef a Johann. Podruhé 
se Johann Georg Pupp oženil 5. května 1795 s Ma-
rií Theresií Wagnerovou z Liberce a toto manželství 
zůstalo bez potomků. 

Georgův prvorozený syn Josef Pupp se stal stej-
ně jako jeho otec cukrářem. 20. listopadu 1804 
se oženil s Barbarou Urbanovou z řeznické rodiny 
z domu Tři jehňátka na Tržišti, děti neměli. 
Josef zdědil po otci a matce Český sál. Po Josefo-
vě předčasné smrti Český sál převzala jeho žena 
Barbara, což ale bylo proti poslední vůli Josefova 
otce Johanna Georga. Josefův bratr Johann Baptist 
Peter se proto řadu let s vdovou Barbarou Puppo-
vou o Český sál bezúspěšně soudil. 
Vdova později Český sál ve finanční nouzi prodala 
roku 1828 svým společníkům, kteří měli příbuzen-
ské vazby na rodinu Puppů. 
Druhý Puppův syn, Johann Baptist Peter Pupp, byl 
velmi podnikavý. Stal se úspěšným obchodníkem 
s galanterií, karlovarským městským radním a od 
roku 1828 také majitelem Mitterbacherovy kavár-
ny v domě Meloun. 
Jako první ženu si 24. ledna 1804 vzal Kateřinu 

Josefu Heilingötterovou, měli spolu dvě dcery a tři 
syny (Theresu, Karl Otto Gabriela, Josefa Wilhelma, 
Heinricha Josefa Wilhelma a Marii Franzisku). Dva 
ze tří synů zemřeli již v mladém věku, takže rodi-
čům zůstal jen syn Heinrich Josef Wilhelm, z něhož 
se stal velmi dobrý cínař.  

• serIÁL: PUPPovÉ

Kdo byli Puppové?

Praotec rodiny Johann Georg Pupp

Erb rodiny Puppů Akcie Puppu z roku 1892
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Heinrich Pupp Sjednotitel
Z druhého manželství Johanna Puppa vzešly dvě 
dcery a dva synové, Wilhelma Franziska, Clara 
Theresia, Johann Ferdinand a Ludwig Franz Xa-
ver. Tito synové se stali zakladateli samostatné li-
necké větve rodiny Puppů, kteří neměli nic spo-
lečného s Českým sálem ani s pozdějším Grand-
hotelem Pupp. Zato syn z prvního manželství Jo-
hanna Puppa, Heinrich Josef Wilhelm Pupp pokra-
čoval v rodinné tradici. Zdědil po své matce po-
díly na Českém sále a postupně se mu během let 
1832 až1857 podařilo koupit zpět nejen podíly na 
Českém sále, ale i podíly na Saském sále.  Vytrva-
lým úsilím a velkými investicemi sjednotil puppov-
ské majetky, takže ho s nadsázkou můžeme na-
zývat „Pupp Sjednotitel“. Jeho tři synové si rovněž 
dobře vedli. Anton jako cukrář, Julius jako kavárník 
a Heinrich, obchodník. Triumvirát bratří Puppů páté 
generace založil v roce 1872 obchodní společ-
nost Gebrüder Pupp. Tím položili základní kámen 
k velkolepému hotelovému projektu Etablissement 
Pupp, který se stal chloubou Karlových Varů.
Anton Pupp se stal 1. prezidentem akciové spo-
lečnosti GH Pupp. Jeho celé jméno bylo Anton He-
inrich Vinzenz Pupp. V roce 1866 zřídil v Českém 
sále velkou cukrárnu a v domě Anglická králov-
na pekárnu. Cukrárna existovala až do roku 1875. 
Oženil se v Karlových Varech 19. listopadu 1866 

s Marií von Mattoni, sestrou Heinricha Mattoniho, 
slavného exportéra minerální vody a tvůrce slávy 
lázní Kyselky.  
Z manželství Antona a Marie vzešlo celkem sedm 
dětí. Prvním byl Julius Gabriel junior. Své prv-
ní manželství Julius uzavřel s dcerou výrobce ko-
ženého zboží v Karlových Varech Ernsta Hoffman-
na. Měli spolu tři dcery. Druhé manželství uzavřel 
v Mariánských Lázních s dcerou rodiny Tittlů, což 
byli zámožní obchodníci s pivem. Měli syna Ju-

lia Sylvestera, jemuž všichni přezdívali Jula. Ten se 
stal světově uznávaným ilustrátorem medicínské 
literatury a zemřel bezdětný. Jula byl posledním 
mužským příslušníkem rodiny Puppů. Dalšími dět-
mi Antona a Marie Puppových byly dcery Therese 
Eleonore, která zemřela v útlém věku, Amalie, dále 
Antonie Marie, provdaná za majitele hotelu Bristol, 
Leontine Katharina, pianistka, provdaná Bechero-
vá. Jako další v pořadí byli synové Camillo Julius, 
a Karl Heinrich, který zemřel v lednu 1926. 

Pohled na Český sál z puppovské aleje roku 1810

Anton Pupp 1841-1897 Původní kavárna Pupp z roku 1890 byla stržena v roce 1905.

Julius Pupp 1844-1902

Hlavní vchod hotelu se během historie příliš nezměnil.
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Sídlem se stala vila Margareta
Druhou rodovou linii založil Karl Heinrich Pupp, 
který se stal v pořadí čtvrtým prezidentem akciové 
společnosti GH Pupp. 
Žil v letech 1867 až1926 a oženil se  s Marií Un-
gerovou a měli tři děti. Dceři Margaretě patřil dům 
Zlatá harfa. Další syn Leo Anton Friedrich Johann 
se oženil s dcerou majitele karlovarského Poštov-
ního dvora. Do třetice Elisabeth Amalia, Elly vlast-
nila puppovskou vilu Margareta. Jejím mužem se 
stal pedagog Hans Peter Lehmler. Rodina Lehmle-
rů, přímých potomků rodiny Puppů, dnes žije v Die-
burgu a je častým hostem Grandhotelu Pupp. 

Poslední z hoteliérů Puppů
Třetí linii založil Julius Pupp senior, který byl dru-
hým prezidentem akciové společnosti Grandho-
tel Pupp. Oženil se 20. května 1869 s Katharinou 
Rienerovou a měli spolu sedm dětí. Syn Theodor 
vlastnil v Karlových Varech dům Quirinal a byl ho-
teliérem v Puppu. Dcera Adele Juliane se provda-
la do rodu Mattoni, další dcera Isabella se dosta-
la do známé rodiny výrobců porcelánu v manufak-
tuře Pirkenhammer v Březové, firmy Fischer-Mieg. 
Dalšími dcerami byly Julie, Marie a Mathilde. Je-
jich bratr Emil spáchal jako mladý v italském Arco 
z nejasných příčin sebevraždu.
A konečně čtvrtou puppovskou linii založil Heinrich 
August Pupp. Byl třetím prezidentem a. s. Grand-
hotel Pupp a je pohřbený na hřbitově v Drahovi-
cích. Měl jedinou dceru Annu Elisabeth, která se 

vdala za obchodníka z Vídně. Sňatek měli v kar-
lovarském  Kurhausu (Lázně III), a hrál jim Labitz-
kého lázeňský orchestr.  Z jejich čtyř dětí se pouze 
Heinrich Gerlach věnoval hotelu. 
V letech 1935 až 1945 byl generálním ředitelem 
Puppu jako poslední z této slavné dynastie.           
  
 (stanislav burachovič)
 z knihy Příběh Grandhotelu Pupp

• serIÁL: PUPPovÉ

Vila Margareta, sídlo Karla a Marie Puppových roku 1911

Rodina Puppů roku 1912 při oslavě 50. výročí hotelu

Rodinná hrobka Puppů
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Bezpečnostní dveře, otevírání
zámků, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

Švédské superprémiové
GRANULE PRO PSY HUSSE

Pro KV volejte: 777 193 779
Kompletní sortiment na 

www.husse.cz

dovoz domů 

ZDARMA

VYSTŘIHNĚTE

POČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

PRODEJ AUTODÍLŮ
maloobchod - velkoobchod
každý týden nové zboží
za akční sLEvy Až 50% 

prodej a půjčovna 
střešních nosičů a boxů tHULe

novInka v nabídCe:
prodej motocyklů Honda
a motopříslušenství

PCX 125 
nejprodávanější skútr
na českém trhu
Cena již od 
850 kč měsíčně*
*splátkový prodej CeteLeM

Autodíly KV
Holečkova 3, karlovy vary – Stará Role
tel: 353 993 438,   Mobil: 773 655 526-7
e-mail: info@autodilykv.cz   |   www.autodilykv.cz

Jindřich Moudrý
Tel.: 602 236 321
www.zaluziekv.cz

 předokenní žaluzie
ŽALUZIE  •  ROLETY

MARKÝZY
předokenní rolety

  v
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www.vo
da

kv
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z

» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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· Kv areNa

Bazénové centrum slaví první výročí

od otevření Bazénového centra uplyne 
v říjnu jeden rok a KV Arena už pro něj 
společně s magistrátem města připravuje 

dárek: možnost rozšíření o venkovní rekreační 
bazén hned za centrem.  „Aktuálně zpracováváme 
studie, a pokud se vše zvládne též po finanční 
stránce – dočerpáním prostředků z ROP Severo-
západ, nabídneme nejen občanům Karlových Varů 
službu, která zde v tuto chvíli schází,“ říká Roman 
Maleček, jednatel KV Areny.

A další projekty?
Nesmíme opomenout výstavbu míčové haly, která 
by měla koncem roku 2015 doplnit areál, a rozšířit 
tak služby multifunkčního centra. S týmem 
KV Areny připravujeme doplnění areálu o další 
služby, chceme rozšířit nabídku jak pro širokou 
veřejnost, tak pro sportovce a sportovní kluby. 
Prvního října například otevřeme v prostorách 
bývalého infocentra ordinaci sportovní medicíny 
ivana Kundráta, který nabídne služby tělovýchov-
ného lékaře a také nutričního terapeuta.

Ve druhém podlaží arény probíhá rekonstrukce býva-
lé vývařovny.
S Magistrátem města Karlovy Vary na ní pracu-
jeme od léta, v jejích prostorách by mělo koncem 
letošního roku vzniknout fitness studio, které 
nabídne nejen prostory s posilovnou nebo fitness 
cvičením, ale také poúrazové rehabilitace a služby 
fyzioterapeuta.

Často zmiňujete energetické úspory.
Také na ně myslíme ve všech výše uvedených 
projektech. Energetické využití KV Areny musí 
být s ohledem na rozpočet města Karlovy Vary 
nastavené tak, aby byl tento multifunkční areál 
dostupný všem návštěvníkům za výhodnějších 
podmínek.

Lepšímu využití by určitě pomohlo propojení KV Are-
ny s přilehlými sportovišti.
Aby prostory AC Start, tedy atletický a fotbalový 
stadion včetně zázemí, doplnily v budoucnu celý 
areál, o to budeme také bojovat. KV Arena by tak 
mohla nabídnout ucelený sportovní areál, který 
bude srovnatelný nebo dokonce lepší než ten 
v Nymburku. 
To by mělo samozřejmě velký přínos pro celé 
Karlovy Vary. Pro pořádání sportovních i kulturních 
akcí, sportovních utkání a příliv nových sportovců 
by to poskytlo další možnosti.

Jaký program nabídne KV Arena v nejbližší době?
Mimo hokejových utkání extraligového áčka 
a soutěže juniorů MHL se těšme na další zajímavé 
kulturní i sportovní akce. Můžeme být pyšní, 

že nabídneme 7. listopadu show sedmi nejlepších 
iluzionistů světa The illusionists. Na 20. listopadu 
chystáme koncert Rudoarmějců, dále 29. listo-
padu koncert skupin Tři sestry a Horkýže slíže 
a 10. prosince Vánoční koncert Lucie Bílé. 

Můžete už poodkrýt něco z programu KV Areny 
v roce 2014?
Chystáme například vystoupení Lord Of The 
Dance, již čtvrtý ročník mezinárodního turnaje žen 
v basketbale, druhý ročník mezinárodních závodů 
v moderní gymnastice a jako novinku nabídneme 
atletické závody Zlatá tyčka – měly by se za účas-
ti světových špiček uskutečnit 4. února. Neustále 
pracujeme a domlouváme další koncerty a vy-
stoupení, sledujte tedy pečlivě naše internetové 
stránky www.kvarena.cz a dozvíte se víc. (pam)

bazénové centrum Kv areny by se mohlo v dohledné době rozšířit o venkovní bazén.
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· LiDÉ

Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)

inzerce
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

SC-331569/02

•  sLUŽbY, FIrmY, ŘemesLa v KarLovÝch varech a oKoLí

ZDE MŮŽE BÝT 

VÁŠ INZERÁT

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERTNÍ ODDĚLENÍ
telefon: 776 431 879   |   e-mail: karlovy.vary@mediaas.cz

SLUŽBY  FIRMY  ŘEMESLA
v Karlových Varech a okolí
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• měsTsKÁ PoLIcIe

Strážníci skládali účty

zadržení 73 pachatelů trestných činů, což je 
nejvyšší počet od roku 2004, dále řešení 18 593 
přestupků a uložení pokut za 3,548 milionu ko-
run. To je bilance strážníků karlovarské měst-

ské policie za poslední rok, kterou uvedli ve 
své výroční zprávě. Jak jste to při poměrně ma-
lém stavu zvládli? ptáme se velitele městské 
policie marcela vlasáka. 
Je pravda, že počet pracovních pozic „strážník“ 
se nezměnil a zůstává na 74 místech. Posil nám 
za poslední rok přišlo jen osm, zato dalších sedm 
strážníků zamířilo do civilu nebo přešli jinam. Fluk-
tuaci ale držíme pod deset procent. 

. . . a jak jste zestárli?
Věkový průměr máme lehce pod 38 let. Otázka 
uplatnění starších strážníků však zůstává aktuální. 
Ke konci loňského roku již dvanáct strážníků pře-
kročilo hranici 50 let. 

Jaký druh přestupků vás zaměstnává nejvíce 
a který měsíc byl nejhorší?
Tradičně nejvyšší podíl přestupků je v dopravě, té-
měř 91 procent, a na téměř dvojnásobek vzros-
tl počet případů jen u parkovacích automatů. Je 

to důsledek toho, že 
jsme loni od září obno-
vili u nich kontroly, vyvolané propadem tržeb. Po-
kud jde o nejhorší měsíc, určitě je to červenec, 
kdy jsme zadrželi nejvíce pachatelů, přes polovinu 
z nich v souvislosti s amnestií. Spadá do toho i nový 
úkol zajištění ostrahy ubytovny Drahomíra, který 
jsme začali plnit právě od loňského 1. července. 

co nepopulární odtahy?
Bylo jich nařízeno 648, ale jen 388 dokonče-
no. To je stejné jako minulé roky. Na pokutách to 
bylo 197 100 korun. Také jsme provedli 657 kont-
rol psů, 175 odchytů a zjistili 208 černých skládek. 
Do naší roční bilance patří rovněž 63 převozů opil-
ců na záchytku. Nesmím také zapomenout na pre-
venci, na školách jsme dělali 520 besed a před-
nášek, další desítky pro seniory včetně hodin prv-
ní pomoci a sebeobrany. Cením si rovněž toho, že 
jsme prohloubili spolupráci s Policí ČR. Máme v ní 
opravdu silného partnera.  (krl)

Mezi karlovarskými strážníky přibý-
vá těch, kteří slouží už dvacet let. Pat-
ří mezi ně velitel pořádkové služby Jin-
dřich Lát, strážníci operačního středis-
ka Libor Szebenyi a Karel Schmied, 
člen zásahové jednotky Daniel Schlos-
ser a inspekční strážník Hynek Ma-
děra. Všichni (na snímku) při převzetí 
uznání v salonku primátora zavzpomí-
nali na začátky městské policie v na-
šem městě. 

roman Nečas je dlouholetý policista, který několik 
posledních let slouží v řadách karlovarské měst-
ské policie. Pokračuje tak ve své původní profesi 
psovoda. Noční kontroly vlakových nádraží, „kutlo-
chy“ bezdomovců, garáže, ale i zahrádkářské kolo-
nie, to jsou místa, kde ho můžete nejčastěji potkat. 
Kvůli častému zásahu při výkonu služby v zahrád-
kách mu kolegové občas žertovně přezdívají „za-
hrádkář“. Pro Romana je velmi důležitý přímý kon-
takt s lidmi, a proto po kontrole zahrádek nechá-
vá vždy na místě lístek s oznámením o provedené 
kontrole. Připíše také telefonní číslo na městskou 
policii a svoji služební e-mailovou adresou. Čas-
to se pak na něho majitelé zahrádek obracejí a po-
pisují trable zahrádkářů. Jejich poznatky a upozor-
nění jsou cenným zdrojem informací nejen pro Ro-
mana, ale také pro jeho kolegy, s nimiž spolupra-
cuje. Nově strážníci také reagují třeba na problém 
s odchycenými psy. Mnohdy se stane, že pes je či-

pován a majitel splnil oznamovací povinnost vůči 
magistrátu města. Nic nebrání tomu, aby v přípa-
dě takového odchytu, putoval pes místo do útulku 
zpátky domů k páníčkovi. Vyhne se tak stresu z ci-
zího prostředí. Množí se však případy, kdy stráž-
níci doma nikoho nezastihnou a  proto začali nyní 
nechávat ve schránkách, nebo přímo na dveřích 
vzkaz, kde si majitel může psa vyzvednout. Mini-
málně se tím zkrátí čas hledaní a majitel si ušetří 
další zbytečné běhání.  (krl)

Psovod nebo zahrádkář?

Psovod „zahrádkář“ Roman Nečas se 
svým psem



POZVÁNKA NA:

PŘEZUTÍ
PNEUMATIK

1. 4. –30. 4. 2014

Uskladnění
pneumatik

ON-LINE rezervace
   www.prezutipneumatik

.cz
My jsme připraveni

Špatná brzdná dráha 
Vás už strašit nebude

   
 ŠP

ATNÁ BRZDNÁ DRÁHA

Vás už strašit nebude

Přezutí
pneumatik

www.euromaster.cz

EUROMASTER
PNEUCENTRUM KV
Fričova 27, : 353 339 418
www.prezutipneumatik.cz/bohatice

EUROMASTER
PNEUCENTRUM KV
Sportovní 1, : 353 230 498
www.prezutipneumatik.cz/drahovice

Uskladnění
pneumatik

Přezutí
pneumatik

POUKÁZKA NA TYTO SLUŽBY 

PLATNOST POUKAZU 30. 4. 2014

VČETNĚ DPH150 Kč
PLATNOST POUKAZU 30. 4. 2014
Poukazy nelze sčítat. Nelze směnit za hotovost. 

Poukaz nelze využít na již zlevněné služby.

JAKO  PARTA V KRALUPECH

SE O VÁS POSTARÁME  V CELÉ SÍTI EUROMASTER

 ŠPATNÁ BRZDNÁ DRÁH
A
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

2. 4. 19.30 Pam valentine: 
  LÁsKa mezI Nebem a zemí 
Romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to do-
konce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové. Ale nebojte se, 
nechceme vás děsit! Neuvidíte žádný horor, ale vtipnou veselohru 
o spolupráci mezi nebem a zemí! Vždyť každý máme přece svého 
anděla strážného!

3. 4.  19.30  IrsKÁ TaNeČNí shoW-Love IN FLames
Po třech úspěšných tanečních představeních Mystery Of Dan-
ce, Celtic Energy a Fantasy Of Dance, která se hrála po celé Čes-
ké republice, přináší známý taneční soubor MERLIN na svém jarním 
turné další produkci, irskou taneční show Love in Flames - Lás-
ka v plamenech. Charakteristický hudební rytmus, dech berou-
cí taneční virtuozita tanečníků a sehraného kvalitního souboru, ra-
finovaná práce nohou a strhující irský step, to vše je plné pozitivní 
energie, emocí a radosti ze života - tedy ingrediencí, které v dnešní 
uspěchané době všichni vyhledáváme. V příběhu, ve kterém něžná 
láska čelí nástrahám moderního světa, láska a dobro zvítězí a zlo je 
po právu potrestáno. Atmosféru programu působivě zvýrazňují kos-
týmové převleky a velkolepý světelný design.

4. 4.  19.30  marc camoletti: bYT Na INzerÁT
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém paříž-
ském bytě pokoje. A tak na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Je-
anine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Jednoho dne 
se dámy rozhodnou změnit svůj život a každá z nich si, bez vědo-
mí těch ostatních, podá inzerát. Co z toho pojde, když každá chce 
někoho (nebo něco) jiného? Ve Francii nesmírně úspěšná kome-
die nabízí řadu vtipných situací a dialogů a jistou pikantnost při tom 
zvládá s pověstným francouzským šarmem.

5. 4.  19.30  burton Lane, edgar Yip harburg, 
  Fred saidy: DIvoTvorNÝ hrNec 
U nás nejčastěji uváděný americký muzikál. Slavná úprava pánů 
Voskovce a Wericha, nesmrtelné hity (Tam za tou duhou, S čertem 
si hrát...), podívaná pro celou rodinu! Navíc v koprodukci se Zápa-
dočeským divadlem Cheb a Karlovarským symfonickým orchest-
rem, který bude produkci živě doprovázet! Dva čeští přistěhovalci, 
Josef Maršálek s dcerou Káčou, přijíždějí do fiktivního amerického 
státu Missitucky. Táta se chce stát milionářem a má na to plán: za-
kope kouzelný hrnec plný zlata. Jenomže majitel hrnce, jihočeský 
vodník Čochtan, ho chce každopádně získat zpátky. A do toho zko-
rumpovaný senátor, který opovrhuje imigranty, černochy a vůbec 
každým, kdo se nějak liší, chce získat pro své nekalé plány posled-
ní kus pozemku ve Štědré Dolině. Jenomže ten patří panu Maršál-
kovi a je na něm zakopaný onen hrnec…

7. 4.  19.30  La PUTYKa
Inscenace La Putyka kombinuje akrobacii, tanec, loutky a sportov-
ní výkony v originálním pojetí nového cirkusu, který nahlíží na at-
mosféru české putyky skelným pohledem střízlivého půllitru. Pře-
stávají platit fyzikální zákony a diváci jsou svědky nečekaných ak-
robatických, hudebních i pohybových jevů. To, co se honí v hla-
vách hospodských štamgastů, totiž předvádějí mistři ČR v akroba-
tických skocích, profesionální tanečníci nebo mistr bojového umě-
ní wu-shu. Originální pojetí inscenace vychází z českých reálií hos-
podského života. S inscenací La Putyka se soubor zúčastnil festiva-
lů v Sydney, Shanghaii, Sarajevu, Edinburghu, Kortrijku atd.

9. 4.  19.30  Libor vaculík, Petr malásek: 
  eDITh, vrabČÁK z PŘeDměsTí
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné ka-
barety až po triumfální vystoupení v Olympii. Od tuláckého dětství 
přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě show-businessu, zachy-
cuje její osudové lásky i souboj s alkoholem, drogami a zákeřnou 
chorobou, které nakonec předčasně podlehla. Vzlety a pády Edi-
th Piaf se staly impulzem k hledání nové formy vyjádření. Vznikl tak 
„taneční muzikál“ – divadelní forma v českém divadle nová a uni-
kátní. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony Edith 
Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky Fišarové, světově nej-
mladší představitelky titulní role muzikálu Evita.

12. 4.  19.30  Yasmina reza: 
  3 verze ŽIvoTa
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty té-
hož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situa-
cí, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v ži-
votě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je 
všechno jinak.
 
15. 4.  19.30  Peter shaffer: amaDeUs (tj. milovaný 
  bohem) - hommage à miloš Forman
Tato inscenace je dedikována panu Miloši Formanovi, který nám 
dovolil pracovat s motivy jeho geniálního filmu. Děkujeme mu za to.

První díl projektu DHNP Géniové a podvodníci.
Jsme schopni snést světlo - když příliš vehementně začne nám sví-
tit do očí?
Amadeus. Chová se jako z řetězu utržený výrostek a skládá geni-
ální hudbu. Antonio. Prohlašuje se za patrona všech průměrných 
a jeho frustrace ho dožene k zločinu.
Do toho zní pořád dokola Requiem a cosi nadpozemského vzná-
ší se vzduchem. Brečet se chce jednomu, kát se a tu a tam i mod-
lit - není už nicméně ke komu. Salieri Boha umlčel...

19. 4.  19:30  Giuseppe verdi: 
  La TravIaTa 
Uvádíme v italském originále s českými titulky. Podle románu Ale-
xandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. Do Violetty Valéry, 
dámy pařížského polosvěta, se zamiluje mladý Alfréd Germont. Vi-
oletta jeho upřímnou lásku opětuje, ale jejich vztah by mohl zma-
řit štěstí Alfrédovy sestry, která se má vdát za mladíka z dobré ro-
diny. Violetta se tedy obětuje a Alfréda se vzdává. Trápení urych-
lí její nemoc a brzy umírá. Verdiho La Traviata je statisticky nejhra-
nější operou současnosti.

23. 4.  19.30  besíDKa 2014
Divadlo Sklep bylo hlavním tahounem skupiny Pražská 5, dále tvo-
řené divadly Mimóza, Vpřed, Kolotoč a Křeč, která představovala 
nejvýraznější generační hnutí sedmdesátých a osmdesátých let mi-
nulého století a přinesla oživení tehdejší divadelní scény. Sklep byl 
z divadel Pražské 5 nejen nejstarší, ale také nejpočetnější i nejvy-
trvalejší: bez větších přestávek hraje dodnes. Dobrým příkladem je 
tradiční sklepovská Besídka, každoročně uváděné pásmo scének, 
skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svéráz-
ného smyslu pro humor.

24. 4.  19.30  FUrTLUFTDUrch ToUr 
  - zdeněk Izer a Šárka vaňková
Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v němž se 
diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůzněj-
ších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých 
i zahraničních zpěváků a zpěvaček.Vystoupení je opět obohace-
né nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Zkrátka těžký útok 
na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka 
Izera v novém programu bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady 
Superstar Šárka Vaňková.

25. 4.  19.30  ronald harwood: KvarTeT
I stárnout se dá s humorem a grácií! Laskavá komedie součas-
ného britského dramatika a oscarového scenáristy Ronalda Har-
wooda, odehrávající se v penzionu pro vysloužilé operní uměl-
ce. V křehké hře s velkou dávkou typicky britského humoru se do-
jemně, ale bez laciného sentimentu hovoří o lidech, kteří možná 
už mají produktivní věk za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco 
udělat a hlavně snít.

26. 4.  15.00  TaNec, TaNec 2014
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDE-
ŽE A DOSPĚLÝCH
Za finanční podpory Města Karlovy Vary a finančního přispění Mi-
nisterstva kultury ČR. Jevištní prostory Karlovarského městského 
divadla přivítají neprofesionální taneční soubory scénického tance 
z Karlovarského a Plzeňského kraje. Sobotní odpoledne plné pohy-
bu, tance a hudby představí divákům taneční choreografie, jež se 
budou ucházet o postup do celostátního kola, které se i v letošním 
roce bude konat v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Hostem 
přehlídky je OLD WOMEN Company.

27. 4.  15.00  božena Němcová, Jiří ondra: 
  o DvaNÁcTI měsíČKÁch
Hlavní postavou pohádky O dvanácti měsíčkách v Divadle Lampi-
on je měsíc Leden, který nejenže vše sleduje, ale také svým jed-
náním ovlivňuje. Příběh je do velké míry ztvárněn prostřednictvím 
různých typů loutek. Diváci se mohou těšit na maňásky, maneký-
ny i na stínohru. Výrazným prvkem je také hudba, která spojuje jed-
notlivá roční období.

28. 4.  19.30  raDŮza s kapelou - koncert
První dáma českého 
písničkářství Radůza 
se chystá vydat přelo-
mové album s názvem 
Gaia. V autorských 
písních rozkládá svět 
optikou svého vidění 
na atomy, aby z nich 
na jiném místě a v ji-
ném čase složila nové 
zvuky, příběhy a obra-

zy. Na rozdíl od posledního alba, které nahrávala zpěvačka živě na 
koncertech, se nyní opět vrátila do studia spolu se svou doprovod-
nou kapelou, kterou tvoří kytarista Josef Štěpánek, bubeník David 
Landštof a houslista Jan Cidlinský. Na albu se však objeví i nečeka-
ní hosté. Symbolické křty budou probíhat v rámci celého turné, tedy 
i v Karlovarském městském divadle.

nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
4. 4. 19.30  Lázně III
  PerLY romaNTIsmU
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert D dur pro housle a orchestr
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 5 F dur
Dominika Chrastilová - housle
Dirigent Jiří Štrunc

11. 4. 19.30 Lázně III
  Noc ČesKÉ hUDbY
ZDENĚK FIBICH: Noc na Karlštejně, předehra
ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert H moll pro violoncello a orchestr
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 5 F dur
Peter Bruns - violoncello (Německo)
Dirigent Florian Merz (Německo)

25. 4. 19.30 Lázně III 
  veČer aUTorsKÉho DíLa
ONDŘEJ KUKAL: Koncert pro housle a orchestr
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 F moll
Leoš Čepický - housle
Dirigent Ondřej Kukal

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 77609804, www.husovka.info

2.4.  19.30 Lanugo
Multižánrová formace balancující na pomezí světů akustiky a elek-
troniky s charakteristickou intimní atmosférou. Živá vystoupení při-
tom nabízí strhující zážitek, především díky špičkové úrovni profesi-
onálních mladých hudebníků. 

 3.4.  19.30  Pavel Žalman Lohonka 
Písničkář Žalman Lohonka se svými spoluhráči se pohybuje po 
koncertních štacích už více než 30 let. Jeho písně mají zvlášt-
ní tesknou náladu.

 9.4.  18.00 Jana vážná, Ján bocko
  rozdílné pohledy verNIsÁŽ
Členové Klubu přátel fotografie Karlovy Vary Ján Bocko a Jana Váž-
ná ve společném projektu vsadili na kontrast ženského a mužské-
ho pohledu na svět zároveň s konfrontací čistě realistického poje-
tí s náhledem fantazijním. Oba se této tvorbě, kterou vám výsta-
vou chtějí přiblížit, věnují dlouhodobě. Zatímco středoškolský pro-
fesor Ján Bocko pojímá svět realistickým pohledem přes hledáček 
fotoaparátu, tvorba Jany Vážné vzniká převážně na podkladu počí-
tačových imaginací.

 9.4.  19.30  Kuzmich orchestra 
 Kuzmich Orchestra oscilují mezi intimní křehkostí 
umocňovanou výjimečným zpěvem Doroty Barové, elektroakustic-
kým neofolkem, v němž se prolíná akustická kytara Josefa Ostřan-
ského s vrstvením vokálů a ostřejší bigbítovou polohou, které domi-
nují repetitivní kytarové a baskytarové riffy s minimalisticky pojatý-
mi bicími…

12.4.  19.00 10 let poté (nostalgický večer)
Přesně deset let poté, co byl zrušen karlovarský soubor, přijedou 
hvězdy tehdejšího seskupení a vystoupí v rámci pocty J. Gagarino-
vi se svými písněmi a nekonečnými scénkami bez konce. Program: 
Šohaj/Skeptik/Loupežník čili SSHDBD (Studio Starých hudební-
ho divadla bezDirky), hudební skupinka SENOMET čili Untr/grunt 
rock Vrhaveč, Studio mladých, Poetický andrgraund Sweet Peppers 
a další. Možná přijde i Honza Nedvěd.
 
 15.4.  19.30 rene Trossman Trio (Usa)
Rene Trossman je chicagský kytarista, který se už dlouhou dobu 
věnuje bluesové hudbě. Se svou kapelou a americkými hvězda-
mi blues hraje po celé Evropě. Svou současnou kapelu považuje za 
nejlepší, jakou kdy měl. Kromě něj a jeho kytary ji tvoří Jan Kořínek 
(CZ) – klávesy /hammond organ/ a Dušan Černák (SK) – bicí.

 22.4.  19.30 zrní
Kapele Zrní jsou žánry fuk. A když se jich někdo zeptá, odpoví: něž-
ný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Jde o koncertní špičku, jakmi-
le je uslyšíte naživo, dostanou vás. A proto na ně lidi chodí. Jejich 
projev je stejný jako jejich muzika. Osobitý, hypnotický, hutný, ener-
gický, uvěřitelný. Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví. 
 
25.3.  19.30 michal viewegh, Dodo Gombár
  andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj 
přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

KmD karlovarské městské divadlo Kso karlovarský symfonický orchestr

DIvaDLo hUsovKa

• KULTUrNí servIs
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Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. a 2. 4.  19.30 Klub poslední naděje 
  oscarovÉ PerLY 2014 
  Dallas buyers club (USA /117 min.) 
Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů 
dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Ron 
to nevzdává, pouští se do bitvy o svůj život.

3.4. 19.30 FK omar (Palestina /97 min.)

4. až 6. 4. 19.30 10 pravidel jak sbalit holku 
  (Česko/100 min.)

Marek je mladíkem, žijícím ve vlastním světě. Je to chytrý a milý 
vědátor zabraný do studií astrofyziky. Jeho dráhu mu jednoho dne 
překříží dívka a obrátí život naruby.

5. a 6. 4.  14.30 zvonilka a piráti (USA / 86 min.)
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je 
ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.

5. a 6. 4. 17.00 captain america: Návrat prvního 
  avengera (USA /128 min.)
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, 
žije Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Wa-
shingtonu a snaží se přizpůsobit modernímu světu. 

7. a 8. 4.  19.30 velká nádhera 
  oscarovÉ PerLY 2014 
  (Itálie/Francie /141 min.)
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa v prostředí „třpyti-
vé“ vysoké smetánky podmanivého Říma. 

8.4.  14.30 hořící keř (Česko/Polsko /206 min.)
Projekce pro seniory
Drama o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých 
a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR.

8.4.  19.30 Trabantem Jižní amerikou
Další ze série cestopisných přednášek.

8.4. 21.05 Jazz a Poezie Jiří orten 
  Čemu se báseň říká

10. 4.  19.30 FK No (Chile/Francie /118 min.)

11 a 12. 4. 19.30 12 let v řetězech (USA /134 min.)
Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, 
svobodu i právo na život. V jeden jediný nečekaný moment ale o to 
všechno přišel a skončil jako otrok v řetězech. 

12. a 13. 4. 14.30 rio 2 (USA )

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džun-
gli, když se odvážili opustit své Rio a odletět do divoké Amazonie, 
aby se tam setkali se svými příbuznými.

12. a 13. 4.  17.00 Pojedeme k moři (ČR /90 min.)
Nová rodinná komedie Jiřího Mádla s Ondřejem Vetchým v hlav-
ní roli.

13. a 14.4. 19.30 Dlouhá cesta dolů
  (Velká Británie/Německo/96 min.)
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku. 
Místo toho aby skočili ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a na-
živu minimálně do svatého Valentýna. 

15. a 16. 4.  19.30 ona (USA /126 min.)
  oscarovÉ PerLY 2014
 Theodore je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním do-
jemných osobních dopisů pro druhé. Pak se začne zajímat o ope-
rační systém, který představuje unikátní bytost.

17. 4. 19.30 FK atomic age (Francie /67 min.)

18., 19. a 21.4. 19.30 Něžné vlny (Česko /96 min.)
  Komediální hit režiséra Jiřího Vejdělka.

20.4. 18.00 velikonoční koncert 
  berlínské filharmonie živě 
Satelitní přenos (120 min). Učinkuje Berlínská filharmonie

19. a 21. 4.  14.30 zvonilka a piráti (USA / 86 min.)

19. a 21. 4.  17.00 Pojedeme k moři (ČR /90 min.)

22. 4. 17.00 Jako nikdy (ČR /89 min.)
Projekce pro seniory. Malíř, sochař a pedagog Vladimír Holas umí-
rá. Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si 
přál. Smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici.

22.a 23.4. 19.30 vlk z Wall street (USA /180 min.)
Film přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Di-
vokého Západu. 

24.4.  19.30 FK hořící keř (Česko/Polsko /206 min.)

25. až 27. 4. 17.00 amazing spider-man 2 (USA)
Spider-Man Peter Parker je nucen čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám.

25.-28.4. 19.30 10 pravidel jak sbalit holku 
  (Česko /100 min.)

26. a 27. 4.  14.30 rio 2 (USA)

29. a 30. 4. 19.30 v nitru Llewyna Davise
   (USA, Francie /105 min)
Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, kte-
rý se snaží získat uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yor-
ku roku 1961. 

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary
Tel. pokladny kina: 353 223 272
Rezervace na www.kinocaskv.cz

31.3.- 2.4. 17.00    Noe
31.3.- 2.4.  19.30 Přežijí jen milenci
3.- 6. 4.    17.00  captain america: 
  NÁNraT PrvNího aveNGera  3D
3.- 4. 4.  19.30 10 PravIDeL JaK sbaLIT hoLKU
5.- 6. 4.    15.00 zvonilka a piráti
5.- 6. 4.   19.30 Pompeje 3D
7.- 9. 4.  17.00 10 PravIDeL JaK sbaLIT hoLKU
7.- 9. 4.     19.30 NoN - sToP
10.- 11. 4.    17.00 rIo 2  3D
10.- 11. 4. 19.30 NeeD For sPeeD  3D
12.- 13. 4.  15.00  rIo 2  3D
12.- 16. 4.   17.00 Pojedeme k moři
12.- 13. 4.   19.30  captain america: 
  NÁNraT PrvNího aveNGera  3D
14.- 16. 4.   19.30 300: vzestup říše  3D
17.- 18. 4.  15.00 zvonilka a piráti
17.- 19. 4.   17.00 rIo 2  3D
17.- 19. 4.    19.30  Trancendence
19.- 20. 4.  15.00  rIo 2
20.- 21. 4.  17.00  KrÁsKa a zvíŘe
20.- 21. 4.  19.30  10 PravIDeL JaK sbaLIT hoLKU
22.- 23. 4.  17.00  JUsTIN bIeber´s beLIeve
22.- 23. 4.  19.30 3 dny na zabití
24.- 27. 4.   17.00  amazing spider-man 2  3D
24.- 25. 4.  19.30  Yves saint Laurent
26.- 27. 4.  15.00  velká oříšková loupež
26.- 27. 4.  19.30 amazing spider-man 2  3D
28.- 30. 4.  17.00  vášeň mezi řádky
28.- 30. 4.   19.30  amazing spider-man 2

Goethova stezka 6, Karlovy Vary, tel: 353 224 387, 
e-mail: info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:   úterý - neděle: 10 - 17 hodin
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVY:
do 4. 5. oldřich Tichý - Jedním tahem těsně nad zemí
Básnivá i hluboce sebereflektující tvorba Oldřicha Tichého (1959) 
staví na fragmentech, znacích,  archetypálních symbolech a jed-
noduchých kompozicích, v nichž bývá zakódována krajina, historie, 
touhy, sny, víra i poznání.  

STÁLÁ ExPOZICE:
České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umě-
ní 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umě-
ní i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 
J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Nepraš, M. Rittstein, V. Ja-
noušková, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála aj.  

DALŠÍ AKCE:
2. 4. 19.30 otvírání studánek – collegium vocale
Komorní ženský sbor vedený Jiřím Štruncem přednese skladby 
A. Dvořáka, B. Smetany, P. Ebena, J. Křičky a komorní kantátu B. 
Martinů Otvírání studánek. Recitace Petr Křiváček, spoluúčinkují in-
strumentální sólisté.

 8. 4.  19.30 Jitka Šuranská - Nězachoď slunečko
Moravské lidovky ve svébytném podání skvělé zpěvačky a houslist-
ky nominované za album Nězachoď slunečko na dvě žánrové ceny 
Anděl 2013 v kategoriích world music a folk & country.

29. 4.  19.30 Tara Fuki
Dvě violoncella, dva hlasy, An-
drea Konstankiewiczová a Do-
rota Barová - intimní muzi-
ka plná emocí, osobité poeti-
ky, křehké dynamiky a bohaté-
ho výrazu.

Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
otevírací doba:  úterý - neděle: 10 - 17 hodin;
30.4. Prodloužená provozní doba v rámci  programu zahájení lá-
zeňské sezóny do 19 hodin; 
30.4. - 4.5.2014 Snížené vstupné pro všechny návštěvníky 20 Kč

VÝSTAVY:
3. 4.    17.00  sto podob a sto let becherovy vily
  vernisáž
Výstava dokumentující vývoj jedné z nejatraktivnějších budov kar-
lovarského Westendu z pohledu architektonického, památkového 
a jejího celkového využití v minulosti a současnosti.
(potrvá do 8. 6. 2014)

historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilo-
vé čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
13. 4.    14-16 velikonoční dílna / Pletení pomlázek
Výtvarná dílna seznámí návštěvníky s historií velikonoční pomláz-
ky, se zpracováním vrbového proutí a různými pracovními postu-
py pletení a výroby vlastní pomlázky. Nutno rezervovat na tel. č. 
734 788 029 nebo na vargova@galeriekvary.cz.

17. 4.    10-17 Den s galerijním pedagogem ve výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupné-
ho přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či hra-
vým výtvarným úkolem.

Čarodějnická výtvarná dílna
Zájemci si mohou mezi 15. a 18. hodinou vyrobit čarodějnické klo-
bouky a jiné kouzelné doplňky, či namalovat čarodějnické líčení. Od 
18.30 hodin se s vyrobeným kostýmem mohou zúčastnit Soutě-
že masek na Sokolském vrchu pořádané statutárním městem Kar-
lovy Vary.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 
osoby.

výtvarná soutěž
K oslavám výročí 100 let Becherovy vily je vyhlášena výtvarná sou-
těž na téma „Architektura Becherovy vily“. Soutěžní práce libovol-
nou výtvarnou technikou (malba, kresba, grafika, objekt) posílejte 
na adresu Interaktivní galerie Becherova vily, označené jménem au-
tora a kontaktem. Práce lze odevzdat do 15. 5. 2014 i přímo v po-
kladně Becherovy vily. Vyhlášení proběhne 17. 5. 2014 během Dne 
otevřených dveří. Více informací najdete na www.becherovavila.cz.

KINo Drahomíra 

KINo Čas

GaLerIe UměNí

INTeraKTIvNí GaLerIe becherova vILa

• KULTUrNí servIs
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nám. Republiky 1, Karlovy Vary (podchod u Dolního nádraží),
tel.: 774 232 048, www.pro.tebe.cz
otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin

28.3. - 27.6.  equal design
Výstava, kterou musíte vidět dřív, než zestárnete. Přijďte obje-
vit specifika designu pro starší a pokročilé. Výstava Equal designu, 
který se primárně zabývá všestranně přívětivým a snadno použitel-
ným designem, vás přesvědčí o tom, že existuje mnoho drobných 
věcí, které starší generaci ušetří spoustu starostí.

Tvůrčí dílny/ celoročně
Přijďte si do galerie vytvořit něco, co potěší nejen vás, ale třeba 
i Vaše blízké. K ruce vám budou naši “dílenští mistři”. S vaším vý-
tvorem se můžete zapojit do letošního ročníku talentové soutěže 
Nenuď se, ukaž se.

Stará Louka 26, Karlovy Vary
tel: 353 223 641, www.mgkv.cz
  
Celý měsíc potrvá výstava obrazů, plastik, keramiky, skla a porce-
lánu českých autorů.
otevírací doba: denně 10-18 hodin

Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.: 353 502 888, e-mail: milima@seznam.cz, www.zsazus.cz

VÝSTAVY:
do 3.4. Jen tak se dívat
Výstava fotografií Klubu přátel fotografie Karlovy Vary

Občanské sdružení na záchranu
kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59
Tel: +420 353 563 321, www.kostelsedlec.cz

13. 4.    17.00 Koncert: J. haydn 
  sedm posledních slov Ježíše Krista
Účinkují: PiKap Quartet
Program: Dílo Sedm posledních slov Ježíše Krista na Kříži vzniklo 
na zakázku pro kanovníky ze španělského města Cádiz. Jejich přá-
ní znamenalo vytvořit sedm pomalých meditativních vět které by 
představovaly každou z posledních sedmi vět Ježíše Krista. Biskup 
měl vstoupit do kazatelny, přečíst slovo, vyložit jeho význam, pak 
pokleknout před oltář k modlitbě a v tomto okamžiku se měla ro-
zeznít hudba. Joseph Haydn dokončil dílo v roce 1785 a označil jej 
podtitulem „7 sonát s úvodem a zemětřesením na konci“. Vstupné 
dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela

K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 357070595, e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz
www.astropatrola.cz

PohÁDKovÁ soboTa
Každá třetí sobota v měsíci, pravidelný program.

19. 4. 14.00 PohÁDKovÉ oDPoLeDNe
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče.
V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte daleko-
hledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních ak-
tivit, které jinde nezažijete!
 15,00 asTroNomIcKÉ oDPoLeDNe
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii všech 
věkových kategorií.
Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte!

asTroNomIcKÁ sTŘeDa
Volně přístupné aktivity, informace o programu na telefonu 
357 070 595. Vstupné dle ceníku, s Klubovou kartou zdarma.
 17.00  asTroNomIcKÁ ŠKoLKa
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. třídy základní školy 
spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se zde mají možnost se-
známit se základy jednoduché astronomie.
 18.00  asTroNomIcKÁ zÁKLaDNí ŠKoLa
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. třídy ZŠ.

Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti ze 
školy.
19.00  asTroNomIcKÁ UNIverzITa
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, středoškoláky 
a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami lhostejné. Program 
klubu můžeš spoluvytvářet i TY sám!

KaŽDoveČerNí PozorovÁNí za JasNÉ obLohY
Pouze po telefonické registraci - denně od 13:00 do 16:00
na čísle 357 07 05 95 - při které se vše dohodne individuelně.
Každý den po registraci 
18.00  PohÁDKY PoD zImNí obLohoU Pro DěTI 
 a JeJIch roDIČe (od 5 let)
19.30  PohLeDY Do zImNího Nebe (od 10 let.)

Mozartova 444/6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 324, 353 236 065,  www.tyflocentrum-kv.cz

26.4  16.30 6. velikonoční koncert
  ve prospěch zrakově postižených
KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, STARÁ ROLE
Na koncertu vystoupí :
Gymnázium Ostrov, Milan Hradil, Hana Šimková, Radek Žalud,
Pěvecký sbor  ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary
Vstupné na koncert je dobrovolné a vybraný výtěžek bude využit na 
rozvoj sociálních služeb pro zrakově postižené.

Nová louka 23, Karlovy Vary
tel. 353 226 253, email: novalouka@kvmuz.cz
Otevřeno po-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

do 6. 4.   výstava: Poznávej se
Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání 
a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní obory. Nenucenou 
formou nabízí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zá-
bavných prvků, rozvíjí tvůrčí schopnosti a poznávání sebe sama.  
Výstava je zapůjčená z iQ parku Liberec.

Výstava je přístupná denně od 9 do 17 hodin bez přerušení.
12. 4.  řemeslné dílny: velikonoční jarmark

Jarmark nabídne ukázky růz-
ných řemesel, které souvise-
jí s Velikonocemi - malování 
a zdobení kraslic, pletení veli-
konočních pomlázek, vyřezá-
vání ze dřeva, paličkování kra-
jek, pletení košíků, korálková-
ní. Návštěvníci si budou moci 
řemesla vyzkoušet. Vystavené 

řemeslné a rukodělné výrobky jsou prodejné. Jarmark se uskuteč-
ní od 10 do 16 hodin.

12. 4.  loutkové divadlo:  Pohádka přímo z pekla
Karlovarské loutkové divadlo „Až naprší a uschne“ uvede autorskou 
pohádku, plnou napětí i humoru. V pohádce nebudou, jak název 
napovídá, chybět ani čerti. Vedle živých účinkujících – Petra Erbe-
na, Jan Kindla a Jana Kindla ml. uvidí diváci v akci loutky, které se 
dřívě vyráběly podle předloh Mikoláše Alše. Začátek v 16 hodin.

16. 4.  velikonoční dílny: velikonoční řemesla a zvyky
Návštěvníci se seznámí s různými řemesly, která souvisejí s Veliko-
nocemi a současně si je budou moci i vyzkoušet - malování a zdo-
bení kraslic, drátování velikonočních vajíček, pletení velikonočních 
pomlázek, vyřezávání ze dřeva, ruční šití hraček, paličkování krajek, 
pletení košíků, korálkování. Prodej řemeslných a rukodělných vý-
robků. Dílny se uskuteční od 10 do 16 hodin.

16. 4.  přednáška: velikonoční zvyky na Karlovarsku
Historik PhDr. Stanislav Burachovič přiblíží početné velikonoční zvy-
ky specifické pro zdejší region, jak je v době do 2. světové války 
lidé dodržovali od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí. Před-
nášející poutavé vyprávění o zvycích, o nichž dnes již lidé nemají 
tušení, doplní řadou obrázků. Začátek v 16 hodin.

STÁLÁ ExPOZICE: 
historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlo-
vy Vary, příroda Karlovarska - charakteristická flóra a fauna, ukáz-
ky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regi-
onu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lá-
zeňského města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští léka-
ři a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 
renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemes-
la, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.  Vstupné 
60 Kč, děti 30 Kč.

Akademie zdraví - Společenský sál, pořádá Bludiště Karlovy Vary.
Tel. 775 678 928, www.bludistekv.cz

3.4.  17.00 hudba jako lék
10.4.  17.00 Jak si efektivně zapamatovat 
  větší množství informací
24.4.  17.00 Dentální hygiena 
  - staráme se o své zuby správně?
28.4.  17.00 ztráty v životě a jak se s nimi vyrovnat

Akademie zdravé rodičovství
Alžbětiny lázně, učebna před Společenským sálem
14.4.  17.00 Pohyb - nedílná součást výchovy
29.4.  17.00 První pomoc - co by měl každý rodič znát

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

4.4.
Městská knihovna Karlovy Vary se letos poprvé zapojí do akce Noc 
s Andersenem, která se koná ze 4. na 5. dubna 2014. Děti strá-
ví noc s knížkami. Připraven je pestrý program. Večer si děti zasou-
těží, budou řešit různé kvízy a hádanky, společně povečeří a samo-
zřejmě si budou číst. Cílem akce je připomenout dětem, jak cen-
ným přítelem je knížka. Protože prostory knihovny jsou omezené, 
dostanou noc s knížkami nejpilnější děti jako odměnu a z ostatních 
zájemců knihovnice vylosují do celkového počtu patnácti dětí.

10.4.   17.00 Libor huml 
  Perličky z rodného města III. 
Třetí vyprávění o K. Varech s promítáním fotografií
16.4.   17.00 Ing. zdeněk Nepustil 
  Na skok do Pekingu a jižní Číny 
  za památkami, čajem a přírodou 
Povídání o čajích s degustací.
24.4.      17.00 setkání s Táňou Fischerovou
do 10.4.  Tibet a barma na křižovatce 
výstava fotografií v rámci 13. ročníku festivalu Protibet

Každý čtvrtek 14.30 senior klub - Jóga pro seniory
posezení nad knihou pro seniory

Chebská 116a, Karlovy Vary
Tel.: 777 789 911, www.taracentrum.cz

Večerní a víkendové přednášky, kurzy a semináře
zaměřené na osobnostní rozvoj, vedené zkušenými lektory.
5.4.  18 - 21 
Kurz jógy a vědomého dýchání -„Dech života“ – Vlasta Hodanová
11.4.  18 - 21 
Úvod do  Faster EFT – Jana Nováková
12.4.  9 - 17
Faster EFT, aneb najděte vaše oceňující Já – Jana Nováková
13.4.  9 - 17 
Faster EFT, aneb jak si získat a udržet osobní sílu – Jana Nováková
19.4.  9.30 - 18  
Symbolika nemoci 1.část – Markéta Strnadová
20.4.  9 - 13
Symbolika nemoci 2.část – Markéta Strnadová
25.4.  18 - 21 
Konstelační večer – Lucie Navarová
26.4.    9 - 18
Konstelační sobota – Lucie Navarová
27.4.    9 - 18 
Esence ženství & Nové začátky – Lucie Navarová

Modenská 15, Karlovy Vary
tel. 777 724 869,  www.wlastovka.cz

6. 4.  15.00
Vynášení Mořeny Svatošské skály, sraz u mostu
12. 4.   10 -14
Dětská jarní a letní burza v budově WZŠW
26. 4.  9.00
Ateliér Archa, přihlášky na tel: 603 113 983
27. 4.  16.00
Koncert pro Wlaštovku v kostele Nanebevstoupení Páně ve Sta-
ré Roli

GaLerIe sUPermarKeT Wc

měsTsKÁ GaLerIe

GaLerIe DUhovÁ PaLeTa

hvězDÁNa KarLovY varY

Tyflocentrum

mUzeUm KarLovY varY

KosTeL sv. aNNY, seDLec

aLŽběTINY LÁzNě

měsTsKÁ KNIhovNa Karlovy vary

vzDěLÁvací sTŘeDIsKo  Tara

• KULTUrNí servIs

Waldorfská zŠ Wlaštovka



25

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888, www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY:
do 28.4.   Kavárna Dvory: Dvojí svět
Výstava fotografií a fotografických koláží Stanislava Koženého.

3.-25.4.     hala Dvory
Budoucnost začíná teď, aneb takhle vědce neznáte
Netradiční pohled na 50 předních českých popularizátorů vědy, je-
jich koníčky i obor, jemuž se věnují. Fotografie ze soukromého ar-
chivu z let 1963, 1973, 1983, 1993 a 2003, tedy období existence 
rozhlasového vědecko-populárního magazínu Meteor, jehož 50. vý-
ročí vzniku je výstava věnována. 

SÁL DVORY:
4. 4.       18.00 corNI DI eGra pro macíK
Pořad o lovecké hudbě a benefiční koncert na podporu azylového 
útulku Ostrovský MACÍK
Hostem programu mistr Evropy ve vábení jelenů Jan Brtník.

9., 16., 23. 4. 17.00
Budoucnost začíná teď, aneb takhle vědce neznáte.
Přednáška k výstavě v centrální hale.

17. 4.    17.00 veLmI (Ne)UvěŘITeLNÉ PŘíběhY
Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 
z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer. Setkání tře-
tí: Jiří Böhm.

29. 4.   16-18 mÝTY a FaKTa PrvNí rePUbLIKY
Další přednáška regionálního historika Jakuba Formánka
Tentokrát na téma Kultura, společnost, vzdělanost.

ODDĚLENÍ PRO HANDICAPOVANÉ:
30. 4.      14.00 ČTeNí Do Ucha
Literární pořad nejen pro ty, jimž zdravotní handicap znemožňu-
je číst tištěný text. Tentokrát z knihy J. Bernlefa „Vyhasínání mozku 
Martina Kleina“, čte Jitka Tichá.

POBOČKA LIDICKÁ
Pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
2. 4.  16.16 
Z knihy Alberta Camise Cizinec čte Míša Čápová.
2.4.   18.18   
Z knih Bez otce a Značkování čte Hanka Franková.
9.4.  18.18    
Z knihy Gerta Prokopa Tři minuty věčnosti  čte Vladimír Kalný.
16. 4.  16.16 
Z knihy Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky čte Táňa Pačísková.
16. 4.  18.18 
Z knihy Herberta T. Schwarze Příběhy z parní lázně čte Petra Kohutová.
30. 4.  18.18 
Z knihy Renesance, autor J. H. Plumb a kol., čte Václav Balšán.
DĚTSKÉ ODD. DVORY:
2. 4.  17.00 sTŘeDa s PohÁDKoU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.
4., 11., 18., 25. 4. 15.00 PÁTeČNí hrÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
9., 16., 23., 30. 4.  13.00   středeční vÝTvarNÉ DíLNíČKY
pro děti předškolního a mladšího školního věku.

POBOČKA LIDICKÁ - LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
3. 4.   10.00 Představení Divadla Dagmar 
  spala jsem se svým andělem
10. 4.   10.00 Jan skácel
24. 4.     10.00 „zaniklé ulice Karlových varů“
  Přednáška Libora humla

Kollárova 17, Karlovy Vary
tel.: 606 581 369, 353 230 847, www.materske-centrum.cz

zápis dětí na příměstský tábor
Piráti z Karibiku - na vlnách za dobrodružstvím.
Turnusy- 14.-18.7., 21.-25.7., 4.- 8.8.,11.-15.8., 18.-22.8.2014

4.4. - 5.4. Jarní burza (o čísla si volejte na tel. 353 230 847)

13.4.  14.00
Tvořivá dílna s Mgr. Janou Buriánovou - velikonoční zajíčci.

19.4.  10.00
Velikonoce v Mateřském centru. Velikonoční tradice, řehtačka, po-
mlázka, malování vajíček pro děti, pečení jidášků, soutěže, veliko-
noční koledy a spoustu další zábavy pro celou rodinu!

27.4.   16.00
Tuhnická louka. Rej čarodějnic. Soutěže, opékání vuřtů, vyhodno-
cení masek aj. 

KraJsKÁ KNIhovNa Karlovy vary

• voLbY Do eP/KULTUrNí servIs

maTeŘsKÉ ceNTrUm

Volby do evropského parlamentu se blíží

  Volby do EP se budou konat 23. 5. od 14 do 22 ho-
din a 24. 5. od 8 do 14 hodin. Právo hlasovat do EP 
má každý občan ČR, pokud nejpozději druhý den vo-
leb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voli-
čů pro volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz. 
Občan jiného členského státu EU má právo hlaso-
vat ve volbách do EP za předpokladu, že nejpozději 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nej-
méně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo pře-
chodnému pobytu na území ČR a je zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do EP. Zápis ve stálém seznamu 
voličů si může každý volič ověřit na obecním úřadu. 
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy vo-
ličů pracoviště evidence obyvatel v budově Moskev-
ská 21. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 
12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Volič hlasuje 
ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obec-
ního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do EP. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních 
okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom vo-
lebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. 
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou jít 
voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna na 
obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky.

1) Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsko-

vá volební komise k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Na Magistrátu města Karlovy Vary při-
jímají požadavky na hlasování do přenosné voleb-
ní schránky p. Zdeňka Raková, tel. 353 118 220, 
a p. Martina Košíková, tel. 353 118 223.

2) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnos-
ti na území České republiky, pokud hlasuje na vo-
ličský průkaz. O jeho vydání může požádat pí-
semným podáním opatřeným úředně ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději do 8. 5. 
2013 do 16.00 hodin na adresu: Magistrát měs-
ta Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy 
Vary.  Osobně podané žádosti přijímají  Jan Dro-
bil, kancelář č. 315 (3. patro), tel. 353 118 289, 
a Lubomír Kousal, kancelář č. 314 (3. patro), tel. 
353 118 351. Při osobním podání žádosti je volič 
povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou 
totožnost platným průkazem. Úřední ověření pod-
pisu voliče se v tomto případě nevyžaduje.

3) K provedení voleb pacientů hospitalizovaných 
v karlovarské nemocnici se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pacienti, kteří si nechali v místě svého trva-
lého bydliště vystavit voličský průkaz nebo ti bez 
voličského průkazu, které nahlásila správa ne-
mocnice v termínu do 8. 5. 2014 do 16.00 hodin 
k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 

4) Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče ne-
mohou volit v místě svého trvalého pobytu, mo-
hou volit v jakémkoli okrsku v případě, že si při-
vezli do lázní voličský průkaz. Pokud voličský 
průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam 
územně jejich léčebné zařízení spadá, ale pou-
ze v případě, že je správci těchto zařízení nahlási-
li v zákonném termínu do 8. 5. 2014 do 16.00 ho-
din k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 

5) Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, 
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu vo-
ličů v okrsku č. 1. Volební místností je Základní 
škola Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlo-
vy Vary. Těmto voličům nebudou rozesílány hlaso-
vací lístky poštou, ale budou připraveny k vyzved-
nutí na informačním pultu v přízemí budovy Ma-
gistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. 
Hlasovací lístky mohou voliči obdržet též ve dnech 
voleb ve volební místnosti.

Vzdělávání pomohly peníze z Bruselu
Pod zkratkou OP VK se skrývá víceletý operač-
ní program Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
který v období 2007–2013 umožňoval čerpat fi-
nanční prostředky ze strukturálních fondů Evrop-
ské unie. Operační program se primárně zaměřu-
je na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednic-
tvím vzdělávání, důraz přitom klade především na 
systém celoživotního učení, utváření prostředí pro 
vývoj a výzkum v oblasti vzdělávání a na podporu 
spolupráce subjektů ve vzdělávacím procesu. Ten-
to program je z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky doto-
ván celkovou částkou více než 53 mld. Kč. O pod-
poru v rámci OP VK tak mohly žádat např. kra-
je, města a obce, školy a školská zařízení, profes-
ní organizace, organizace působící ve vzdělávání, 
neziskové organizace, zdravotnická zařízení, ale 
i samotní zaměstnavatelé. V Karlovarském kra-
ji byly z OP VK, mimo jiných, financovány projekty 
Sejdeme se mezi řádky, kde příjemcem finanční 
podpory bylo První české gymnázium v Karlových 
Varech, a projekt Zvládneme to, kde příjemcem fi-
nanční podpory byla Základní škola a mateřská 
škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.
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• sPorT

Hodinky už nemusíte hlídat
Návštěvníci bazénového komplexu Alžbětiných láz-
ní již nemusí sledovat čas pro odchod do šatny. 
Novinkou, která to udělá za ně, je SPA5 karta. Při-
náší návštěvníkům bazénu nové předplatné a zvý-
hodněnou platbu pouze za dobu skutečně stráve-
nou v bazénovém komplexu. „Nové předplatné má 
tu výhodu, že si návštěvník může zvolit libovolnou 
délku pobytu v bazénovém komplexu a nemusí hlí-
dat čas odchodu. Platí za skutečné minuty pobytu 
v bazénovém komplexu. Navíc SPA5 karta je pře-
nosná a držitel ji může zapůjčit svým blízkým. Sna-
hou Alžbětiných lázní je, aby se zákazník cítil svo-
bodně a jeho pobyt v bazénovém komplexu nebyl 
spojován s hlídáním času odchodu“, říká o novince 
Jana Voldřichová, náměstek obchodu a marketingu 
Alžbětiných lázní. 
SPA5 kartu obdrží návštěvník při zakoupení před-
platného v pokladně bazénu. Předplatné pro do-

spělé je výhodnější než jednorázové vstupné pro-
tože návštěvník získává i bonus v podobě volných 
minut navíc. Senioři si mohou předplatit vstupy za 
výhodnou cenu a nemusí pak pokaždé sebou no-

sit finanční hotovost. Karta předplatného má neo-
mezenou platnost a lze ji kdykoli dobíjet. Alžběti-
ny lázně také nabídnou již brzy zdarma ke stažení 
všem návštěvníkům aplikaci do mobilního telefo-
nu, která jim poskytne důležité informace o bazé-
novém komplexu. 
Kromě otevírací doby a aktuálního ceníku poskyt-
ne informaci o aktuální obsazenosti bazénové-
ho komplexu s předpovědí na nejbližší hodinu. Pro 
návštěvníky s předplatným budou po přihlášení 
v aplikaci k dispozici informace o stavu předplat-
ného či historie jejich návštěv v bazénovém kom-
plexu. Pokud návštěvník zapomene svojí SPA5 kar-
tu předplatného, může využít zobrazení kódu před-
platného na displeji mobilu a obsluha pokladny 
provede načtení karty přímo z displeje telefonu. 
Další informace o SPA5 kartě najdou návštěvníci 
u pokladny bazénu nebo na webu www.spa5.cz. 

12.- 19. 4. Týden karlovarských 
  řek (26. ročník)
Poznání vodáckých terénů Karlovarska. 
Součástí akce je návštěva zajímavých 
míst a památek. Každý účastník dosta-
ne tričko s logem akce. Sraz 12.4. od-

poledne na Hubertusu. Cena 7 250 Kč, z toho záloha 4 000 Kč, 
kterou uhraďte po potvrzení účasti na č.ú. :277038853/0300, 
doplatek 3 250 Kč na místě. Děti do 14 let 5 000 Kč.  Záloha 
2 000 Kč. Variabilní symbol: 1904. V ceně je zahrnuto: ubytová-
ní, stravování, doprava, suvenýry, vstupné na exkurse, adminis-
trativa a technické výdaje. Stravování polopenze, snídaně-večeře, 
přes den z vlastních zásob. Začíná večeří  12. dubna, končí snída-
ní 19. dubna. Ubytování v rekreačním zařízení Hubertus, 5 km z K. 
Varů po proudu řeky Ohře, směr Kyselka u peřeje Hubertus. Ubyto-
vání začíná 12. dubna, končí 19. dubna 2014. Doprava autobusem 
s vlekem na lodě. V případě naplnění kapacity -  vlastní vozidlo. Při-
hlášky:  Nutné předem do 15.3.2014 na adresu: Jaroslav Sýkora, 
Na vyhlídce 27, 360 01 Karlovy Vary, 
tel. 737 278 171, e-mail jardasykora@email.cz

SC Start Warriors
T.G.Masaryka 838/31,  360 01  Karlo-
vy Vary, tel.: 774 722 742
email: info@warriorsfootball.cz,
www.warriorsfootball.cz

1. tým amerického fotbalu v Karlovarském kraji založený v roce 
2012, účastník halového mistrovství 2012 a české ligy americ-
kého fotbalu (ČLAF B) 2013 pořádá celoročně nábor nových čle-
nů každé úterý a čtvrtek 18-20 hod., neděle 15-17 hod.na stadi-
onu SC Start.

Domácí utkání – stadion AC Start
26.4.  14.00  Ústí nad Labem blades
Venkovní utkání
20.4.  14.00  Trutnov rangers

TRiATLET Karlovy Vary
www.triatletkv.estranky.cz. 
Tel. 734 321 414; 736 650 327

Spojení na trenéry:
Lucie Markusková, tel. 734 321 414
mladší skupina do 10-12 let
Oldřich Dvořák, tel. 736 650 327  
skupina starší mládeže od 12 let

Tréninky na stadionu v Tuhnicích (vedle KV Arény) a v tělocvičně na 
Ekonomické škole, jezdí se také do atletického tunelu do Sokolo-
va. Klub s velice úspěšnou atletickou přípravkou (7-10 let) zahá-
jil v letošním roce i pravidelnou činnost atletické školky (kolem 45 
účastníků) a do svých řad rád přivítá zájemce o atletiku od 3 až do 
18 let. S tréninkem pomohou také rekreačním běžcům (příprava na 
Karlovarský půlmaratón - 24.5.)

TJ Slovan Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 1009/18
Karlovy Vary
Tel.: 353 227 443
e-mail: tjslovankv@email.cz

Rodiče s dětmi (vedoucí Jindrová) každé pondělí na ZŠ Poštovní od 
17.00 do 18.00 hodin, roční poplatek 650 Kč.
Předškolní děti (vedoucí Štěpánková ml.) každé pondělí na ZŠ Poš-
tovní od 18.00 do 19.00  hodin, roční poplatek 500 Kč.
Mladší žactvo (vedoucí Gigal) každou středu na ZŠ Svahová od 
16.30 do 18.00 hodin, roční poplatek 500 Kč.
Žákyně (vedoucí Prchalová, Kadeřábková) každé pondělí a čtvrtek 
na ZŠ Dukla od 17.30 do 19.00 hodin, roční poplatek 550 Kč.
Ženy I. (vedoucí Jindrová) každé pondělí a čtvrtek na ZŠ Dukla od 
19.00 do 20.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.
Ženy II. (vedoucí Látová) každé úterý na ZŠ Dukla od 19.30 do 
21.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.
Ženy III. (vedoucí Píšová, Vondrašová) každou středa na SPgŠ od 
20.00 do 21.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) a 400 (D) Kč.
Starší ženy (vedoucí Krausová) každou středu na SPgŠ od 19.00 do 
20.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.
Muži mladší (vedoucí Trnka) každá středa na ZŠ Poštovní od 18.00 
do 19.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo 400 (D) Kč.
Muži starší (vedoucí Tišer) každá středa na ZŠ Poštovní od 19.00 
do 20.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo 400 (D) Kč.

1. FC Karlovy Vary
Lidická 448/14, Karlovy Vary-Dra-
hovice
e-mail: info@fotbalkv.cz
http://www.fotbalkv.cz

Klub pořádá nábor do přípravek i pro družstva žáků. Rodiče mo-
hou přivést své děti na tréninky přípravek a využít možnost vést je 
ke sportu pod odborným trenérským vedením. Jedinými podmínka-
mi náboru je mít rád fotbal a dokázat mu leccos obětovat, mít při-
měřenou dávku talentu a dostavit se ve sportovní výstroji na trénin-
ky, které probíhají na hřišti ve Dvorech každé pondělí, středu a pá-
tek od 17.00 do 18.30 hodin.

TJ Slavia Karlovy Vary
Lidická 40, Karlovy Vary
Tel.: 602 495 191
www.gymnastika-kv.cz

Děvčata mezi 5 a 9 lety můžou přijít na 
trénink přípravky, který je každé úterý a čtvrtek od 17:00 ve velké 
tělocvičně SPgŠ Karlovy Vary Drahovice.

Sportovní lezení Crux
T. G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary
Tel.: 725 727 395, www.stenacrux.cz, 
facebook: Crux lezecká stěna v Karlo-
vých Varech
e-mail: kakibara@seznam.cz

Lezení pro veřejnost každý den:
Pondělí až čtvrtek:  16.00 až 22.00 hodin
Pátek až neděle:  16.00 až 20.00 hodin

Karlovarský šachklub Tietz
Dr. Davida Bechera 18, 
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 776 578 335, 
email: chess@tietz.cz, www.tietz.cz

Hraje se vždy od 10 hodin v zasedací místnosti Vodárny a kanaliza-
ce Karlovy Vary, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.

Klub českých turistů
TJ Slovan Karlovy Vary
603 209 270; fjw@volny.cz

5. 4. Drážďany – vlakový zájezd do hlavního města Saska        
12. 4. Karlovy Vary – jarní setkání turistů na Dianě
19. 4. Blatenská pahorkatina – Nalžovské hory
21. 4.  Z Ostrova nad Ohří do Radošova a Kyselky
26. 4. Přírodní park Přebuz: Rotava - Komáří vrch - Kraslice
30. 4. Jarní expedice do Hrubého Jeseníku (do 4. května)

Všechny akce uvedené na webu www.turiste.webpark.cz jsou vol-
ně přístupné i pro nečleny Klubu českých turistů.

voDÁcTví

amerIcKÝ FoTbaL

aTLeTIKa

cvIČeNí

FoTbaL

moDerNí GYmNasTIKa

sPorTovNí LezeNí

ŠachY

TUrIsTIKa
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Užít si karlovarský půlmaraton je tak snadné
Odpočítávání začalo. Do druhého ročníku 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary zbývá už 
jen chvíle a my pro vás máme pár tipů, jak 
si tento západočeský běžecký svátek napl-
no užít. 

V první řadě je radno zatrhnout si v kalendáři 
čtyřiadvacátý květnový den. Právě tuto sobotu 
úderem šesté hodiny večerní se uvede do po-

hybu na kolonádě před hotelem Thermal dav čítající 
několik tisíc hlav a vy máte hned několik možností 
na výběr, jak být jeho součástí. Že s běháním tepr-
ve začínáte a na celou „půlku“ si ještě netroufne-
te? Domluvte se s trojicí kamarádů a dejte dohro-
mady štafetu. Akorát si musíte střihnout, kdo z vás 
se stane finišerem. Nejenže bude mít cílovou fotku, 
ale navíc poběží 6,095 km. Zbývající tři jenom pět-
ku. Neméně oblíbený je takzvaný 2Run neboli půl-

maraton dvojic. Deset respektive jedenáct kilome-
trů a kousek rovněž zvládne takřka každý. A pokud 
se svým životním partnerem či kamarádem z prá-
ce pošilháváte po půlmaratonu, tímto způsobem si 
všechno potřebné nejlépe osaháte. Že máte rodi-
nu, malé děti a vaše manželka s běháním stále je-
nom začíná? Pak je pro vás jako stvořený dm ro-
dinný běh. Tříkilometrový okruh srdcem podvečer-
ního lázeňského města, nato navazující dobrá ve-
čeře s případnou procházkou. Co více si od jarní-
ho víkendového dne přát. Pravda, pro nemálo z vás 
to má být první půlmaraton. V tomhle jsou Karlo-
vy Vary jedinečné. Při prvním ročníku Mattoni půl-
maratonu se malá velká premiéra týkala neuvěřitel-
ných bezmála třiceti procent lidí! Je tu pár užiteč-
ných rad, aby se vaše „poprvé“ neproměnilo v „ni-
kdy více“. Pravidlo první: před závodem nejanče-
te. Co jste nenaběhali přes zimu a dosud, v posled-
ním měsíci nezkoušejte dohnat. Snad jenom čtr-
náct dnů až tři týdny před závodem si dopřejte delší 
volný běh časově se alespoň částečně blížící před-
pokládanému půlmaratonskému výsledku. Jednak 
si osaháte delší zátěž, zároveň budete před startem 
přece jen klidnější s vědomím, že těch pár (desítek) 
minut navrch prostě zvládnete. Obzvláště v týd-
nu bezprostředně před závodem buďte co do tré-
ninku opatrnější. Párkrát se volně proběhněte, dob-
ře se vyspěte, napumpujte svaly glykogenem. V pá-
tek postačí lehká předzávodní rozcvička a jde se na 
věc. Aby „ta věc“ dopadla podle vašich představ, 
bohatě postačí dodržovat pravidlo číslo dvě: závod 
není honička. Přijďte dostatečně včas, vyzvednu-
tí startovního čísla nenechávejte na poslední chví-
li stejně jako ostatní nezbytnosti typu převlečení či 
správné zavázání tkaniček. Ani po startovním vý-
střelu se nesnažte závodit s davem. Jednak nevíte, 
kdo se právě rozbíhá vedle vás, ale hlavně, na pří-
padné zrychlení máte jednadvacet kilometrů. Závě-
rem jedno zdvojené moudro pocházející od zkuše-

ných vytrvalců: první (půl)maraton se běhá pro po-
cit, ne na čas. Pokud byste zaběhli hned napoprvé 
dokonalý čas, velmi těžko se bude překonávat...               

Junioři poběží v dubnu 
Start juniorského maratonu  je 24. dubna ve 12 ho-
din. Štafetový závod se koná v Karlových Varech ve 
Smetanových sadech na okruhu o délce 700 met-
rů. Závodu se účastní vždy družstvo o počtu 10 čle-
nů, přičemž minimálně 3 úseky (konkrétně 3., 5. 
a 7. úsek) musí běžet dívka. Každý z běžců zdolává 
shodně 4 200 metrů, tedy 6 kol. Dostavte se pro-
sím na registraci nejpozději v 11:30 hodin. Do fi-
nále se kvalifikují vítězové jednotlivých semifinále, 
v případě počtu zúčastněných škol do deseti včet-
ně, v případě účasti jedenácti až dvaceti škol, po-
stupují první dvě družstva a pokud bude účast větší 
jak 21 škol, postupují první tři školy. 
Registrace probíhá na http://www.runczech.com, 
startovné je zdarma.

(michal vítů, PIm běžecký klub)

INFORMACE O ZáVODĚ:

24. 5. 2014, Karlovy Vary

délka trasy: 21,0975 km

start/cíl:  Nábřeží Osvobození

rekordy závodu:
muži:  1:03:03
 Daniel Kinyua Wanjiruc (2013)

ženy:  1:12:48
 Mame Feyisa (2013)

časový limit: 3 hodiny

bližší informace: 
www.runczech.com
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• Kv areNa/bohosLUŽbY

KV Arena pamatuje na děti 
Pro velký úspěch otevře Bazénové centrum 

u KV Areny během měsíce dubna již pátý 
kurz výuky pro neplavce - plaveckou školu. 

Kurzy jsou určené pro děti od 6 let a dospělé a vý-
uka běží pod vedením zkušených plavčíků Bazé-
nového centra, jejichž cílem je nejen vás naučit zá-
klady plavání, ale také technicky zvládnout plavec-
ké způsoby jako jsou prsa, znak, kraul a další. Ne-
jedná se o rekondiční hodiny plavání, nýbrž o vý-
uku. Pokud se chcete naučit plavat, stačí jen vypl-
nit přihlášku, kterou naleznete na našich stránkách 
www.kvarena.cz a odevzdat ji buď na pokladnu 
Bazénového centra, nebo poslat e-mailem na 
vazanova@kvarena.cz. 

KV Arena má vlastní fitness studio
Minulý měsíc otevřelo své brány nové Fitness stu-
dio Arena vybudované v prostorách bývalé výva-
řovny, ve druhém nadzemním podlaží multifunkční 
haly. Studio je otevřené denně od 8.30 do 12 hodin 
a od 15 do 21 hodin. Nabízí posilovnu, fitness cviče- ní a služby fyzioterapeuta. V posilovně můžete for-

movat svá těla na nejnovějších posilovacích a re-
habilitačních strojích dovezených z Itálie a Spoje-
ných států. Samozřejmostí je také možnost využít 
služeb sportovního trenéra, který vás díky funkční-
mu cvičení dovede ke správné funkci vašeho těla. 
Takzvaný funkční trénink je soubor cvičení, kte-
rá přirozeným způsobem zapojují co nejvíce svalo-
vých skupin najednou. 
V posledních letech si toto cvičení postupně zís-
kává stále více příznivců. Skupinová nebo fitne-
ss cvičení probíhají pod vedením zkušených lekto-
rů a máte možnost vybrat si hned z několika dru-
hů, od velmi intenzivních až po lehké úrovně vhod-
né i pro starší a těhotné ženy např. Zumba, Slow-

dance & tone,  Aerobic Dynamic Kickbox, Fit Ball, 
Body Sculpt, Břišní tanec. A v poslední řadě může-
te využít služeb fyzioterapeuta, který se zabývá di-
agnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového 
systému organismu. 
Poúrazová rehabilitace je nejlepší přirozenou ces-
tou jak léčit následky zranění pohybového apará-
tu (zlomeniny, kloubní a svalová zranění) a stavy 
po ortopedických, chirurgických a neurologických 
operacích. Rehabilitace využívá širokou škálu me-
tod. Používají se jak techniky uvolňovací - masáže, 
mobilizace, protahování, tak techniky stimulačního 
posilování  a různé druhy senzo-motorických a re-
flexních technik.
 (Více informací najdete na www. kvarena. cz)

Každý úspěšný absolvent plavecké škole dostává „mokré“ vysvědčení.

apoštolská církev
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu facebook: Církev-bez-hranic-Ostro-
v-a-Karlovy-Vary
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399,  e-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz facebook: armadaspasy.kv
PRAVIDELNÉ AKCE:
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) - 1x měsíčně v pátek (více na 
Facebook CKV)
Bohoslužba - každou neděli od 16:00 hod (Jugoslávská 16).
 
bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - každou středu od 18:30 hod
Dorost - každý pátek od 16:00 hod
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998, e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261  
e-mail: karlovy.vary@cb.cz
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí 
19:00-21:00 hod.
Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou 
středu vždy v 19 hod.
Dětský klub AWANA - středa 16:30 hod ve sborovém domu
Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod
Setkání mládeže - pátek 18:00 hod
Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

církev českobratrská evangelická
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 221 962, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:15 hod.

církev československá husitská
 Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, 
ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)

telefon: 353 825 624 e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - středa od 19:00 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.
V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb 
podle dohody.

Římskokatolická církev
Farnost Stará Role
Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017 e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - rybáře
Karlovy Vary - Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod-

Farnost u kostela sv. máří magdalény
Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.
Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

bohosLUŽbY

Multifunkční hala patří často školákům 
i nejmenší dětem. Pravidelnou akcí v KV 
Areně se staly pořady pro děti a maminky. 
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Jak nás čtete
Náš aktuální náklad 26 000 výtisků odpovídá počtu domácností ve městě Karlovy Vary. Po-
kud nedostanete výtisk Karlovarských radničních listů do schránky, můžete si ho vyzved-
nout ze stojanu MEDIA a.s. ve vstupní hale magistrátu města, Moskevská 21.

LISTáRNA
Poděkování za krásný zážitek v divadle
Jsme manželé, kteří v rámci léčby nedávno navští-
vili představení ve vašem Městském divadle - Hra-
běnka Marica. Odnesli jsme si překrásný zážitek, na 
který se nezapomíná. Dovolte, abychom vám touto 
cestou vyjádřili své poděkování. Velkou zásluhu na 
tomto příjemném zážitku má paní pokladní divadla 
Alena, která se nám s nevšední ochotou věnovala 
a přiblížila nám historii divadla, poskytla nám pro-
pagační materiál a mezí tím se ještě stačila věnovat 
ostatním zákazníkům a přecházet z jednoho cizího 
jazyka do druhého. Málokde jsme se setkali s tako-
vou vstřícností. Ještě jednou děkujeme a těšíme se 
na setkání v přístím roce.
 manželé J. a K. hamsterovi, Uherské hradiště

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Uzávěrka 15. 4. 13. 5. 10. 6. 15. 7. 12. 8. 16. 9. 14. 10. 11. 11.

Distribuce 28. 4. 26. 5. 23. 6. 28. 7. 25. 8. 29. 9. 27. 10. 24. 11.

Termíny redakční uzávěrky a distribuce krl° v roce 2014:

Český Domov
  jsou magistrátní měsíčník vycházející v nákladu 26 000 výtisků 

  jsou distribuovány zdarma přímo do poštovních schránek domácností v Karlových 
Varech 

  Distribuci zároveň doplňujeme stojánky s výtisky na frekventovaných místech 
(divadlo, kino, informační centra apod.), kde jsou k dispozici kolemjdoucím.

Technická data k titulu

Titul Karlovarské Radniční listy 

místo distribuce Karlovy Vary 
náklad 26 000    
formát A 
1/1 30 000 Kč 
junior page 24 750 Kč 
1/2 16 500 Kč 
1/3 11 500 Kč 
1/4  9 080 Kč 
1/6  6 610 Kč 
1/8  4 990 Kč 
1/12  3 800 Kč 
1/16  2 740 Kč 
Speciální formáty

na vyžádání
Vkládání
mm     44 Kč 

Ceník inzerce

1/4  
podval

1/4  
výška

1/4  
růžek

1/8  
výška

1/12 1/6 1/8  
podval

1/8  
růžek

1/16
výška 

1/16
šířka 

1/3  
podval

1/2  
výška

1/2  
podval

junior  
page

1/1  
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formát A
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zrcadlo 188 x 264

spad 216 x 303
junior page 140 x 198
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na výšku  44 x 264
podval 188 x 63
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1/6 strany  92 x 86

1/8 strany
na výšku  44 x 130
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Formáty inzerce

„Zvykl jsem si na to, že 
protiváhou k nutným 
úředním vzkazům a zprávám 
z magistrátu je zde zajímavé 
čtivo a k němu praktické 
informace,“ 

řekl Miroslav Vetelský.

specifikace
náklad  26 000 vazba V1
periodicita měsíčník cena výtisku zdarma
místo distribuce Karlovy Vary papír obálky/vnitřních stran LWC 60g/m2

čtenost 52 500 počet stran 32
formát A4 hlavní cílová skupina muži 45%, ženy 55%

Termíny vydání 2014
název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Karlovarské 
Radniční listy

U 4.12. 15.1. 12.2. 12.3. 16.4. 14.5. 11.6. 16.7. 13.8. 17.9. 15.10. 12.11.
D 16.12. 27.1. 24.2. 24.3. 28.4. 26.5. 23.6. 28.7. 25.8. 29.9. 27.10. 24.11.

Distribuční mapa časopisu 
KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

30 –39 let
12%

60 – 69 let
21%

20 –29 let
14%

70 –79 let
14%

12 –19 let
4%

50 –59 let
20%

40 – 49 let
15%

základní
13%

43%

bez maturity
35%

9%

Karlovy VaryR6

E442

Závodu m
íru

222
222

222

E49

E49

Čtenáři podle věku           Čtenáři podle vzdělání

Český Domov
  jsou magistrátní měsíčník vycházející v nákladu 26 000 výtisků 

  jsou distribuovány zdarma přímo do poštovních schránek domácností v Karlových 
Varech 

  Distribuci zároveň doplňujeme stojánky s výtisky na frekventovaných místech 
(divadlo, kino, informační centra apod.), kde jsou k dispozici kolemjdoucím.

Technická data k titulu

Titul Karlovarské Radniční listy 

místo distribuce Karlovy Vary 
náklad 26 000    
formát A 
1/1 30 000 Kč 
junior page 24 750 Kč 
1/2 16 500 Kč 
1/3 11 500 Kč 
1/4  9 080 Kč 
1/6  6 610 Kč 
1/8  4 990 Kč 
1/12  3 800 Kč 
1/16  2 740 Kč 
Speciální formáty
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1/3 strany podval 188 x 86

1/4 strany
na výšku  44 x 264
podval 188 x 63
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1/6 strany  92 x 86

1/8 strany
na výšku  44 x 130
podval 188 x 30
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Karlovarské 
Radniční listy

U 4.12. 15.1. 12.2. 12.3. 16.4. 14.5. 11.6. 16.7. 13.8. 17.9. 15.10. 12.11.
D 16.12. 27.1. 24.2. 24.3. 28.4. 26.5. 23.6. 28.7. 25.8. 29.9. 27.10. 24.11.

Distribuční mapa časopisu 
KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

30 –39 let
12%

60 – 69 let
21%

20 –29 let
14%

70 –79 let
14%

12 –19 let
4%

50 –59 let
20%

40 – 49 let
15%

základní
13%

43%

bez maturity
35%

9%

Karlovy VaryR6

E442

Závodu m
íru

222
222

222

E49

E49

Pište nám!
Rubrika Listárna bude zveřejňovat názory čtenářů Karlovarských radničních
listů. Máme zájem o vaše názory na obsahovou i grafickou úroveň měsíčníku. 
Pište nám rovněž své náměty, co byste rádi v krl° četli, a také postřehy a hodno-
cení z činnosti magistrátu a všech organizací na území města. Rádi vaše názory a náměty zveřejníme. 
Naše mailová adresa je: radnicnilisty@mediaas.cz

POZVáNKA
Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže zve 
motoristy a další zájemce 26. dubna do areá-
lu hypermarketu Globus v Jenišově. Koná se zde 
3. ročník akce pro veřejnost s názvem Bezpeč-
nost na silnici.  Od 10 do 16 hodin proběhne výu-
ka s ukázkami poskytování první pomoci. Zájem-
ci uvidí resuscitace s praktickým nácvikem na fi-
gurínách, mohou si vyzkoušet brýle D. W. Eyes 
a zažít deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a ne-
dostatek ovládání, které dělá opilé řidiče tak ne-
bezpečné. Účastníci akce si vyzkouší trenažér 
pro záchranu při dušení i maskování simulova-
ných poranění a jejich následné ošetření. Trénin-
ku budou přítomni zkušení lektoři, kteří předve-
dou ukázky poskytování první pomoci a zodpoví 
dotazy o činnosti Oblastního spolku Českého čer-
veného kříže v Karlových Varech.

vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s., hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozice:

MARKETINGOVÝ SPECIALISTA
Požadavky: VŠ, SŠ vzdělání nejlépe v oboru marketing, výborné komunikační a organizační 

schopnosti, vysoká míra samostatnosti, kreativní a aktivní přístup, fl exibilita, schopnost vést 

a motivovat tým, pečlivost, zodpovědnost, iniciativa, praxe v oblasti marketingu a obchodu 

výhodou

GRAFIK JUNIOR
Požadavky: SŠ vzdělání, uživatelské znalosti PC, MS Offi ce, internet, Adobe Photoshop, 

znalost programu Adobe InDesing výhodou

Nabízíme zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí a mladý kolektiv, fi remní kulturu 

založenou na otevřenosti a přátelských vztazích, fl exibilní pracovní dobu.

Nástup je možný ihned.

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: fi kar@mediaas.cz 

www.mediaas.cz info@mediaas.cz
739 544 445

váš tvůrce reklamy



GARÁŽOVÁ VRATA
včetně pohonu již od

Navštivte nás
Hroznětínská 183
360 01 Karlovy Vary - Otovice

www.kalibra.cz
bezplatná zákaznická linka

+420 800 888 789

12 990,-
bez DPH
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H U D E B N Í  S K U P I N Y ,  S O U T Ě Ž E  P R O  D Ě T I ,  T O M B O L A

moser, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
Tel.: 800 166 737, +420 353 416 242
E-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com
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P r o  n á v š t ě v n í k y  j e 
P ř i P r a v e n  b o h a t ý  P r o g r a m : 
  prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii 

 a výrobě křišťálu

  prohlídka sklářské hutě s odborným výkladem (poslední 

 prohlídka ve 14:30)

  Prezentace mistra rytce, ruční zlacení křišťálu, brusičská expozice

  prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny

  bohatý zábavný program pro děti i dospělé 

 s bavičem Vláďou Hronem

  občerstvení a parkování zajištěno

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
novÉ ProDejní gaLerie 

A kavárny moSer. 
návštěvniCkÉ 

CentrUm moSer 
V NOVÝCH MODERNÍCH 

PROSTORECH.

den otevřených dveří

sobota 17.5.2014
8 - 15 hod.

sklárny moser


