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č.zakázky: 2013012

cena: 3.500.000,-Kč včetně vybavení

Prodej zavedeného penzionu uprostřed 
malebné přírody. V r. 2005 proběhla celková 
rekonstrukce. Kapacita 10 lůžek - 5 dvoulůž-
kových pokojů s vlastní koupelnou, spole-
čenskou místností s krbem, kuchyňku, pokoj 
pro správce.

PENZIONSmolné Pece

NOVINKA!

č.zakázky: 2013001

č.zakázky: 2013025

č.zakázky: 2013032

č.zakázky: 2012116

č.zakázky: 2013028

cena: 1.090.000,-Kč

cena: 950.000,-Kč cena: 1.280.000,-Kč

cena: 9.800,-Kč/měs + energie

Družstevní byt 2+1 ve 4.p.zatepleném pa-
nel.domu v žádané lokalitě. Lze okamžitě a 
bezplatně převést do osob.vlastnictví. Byt 
je v původním stavu, avšak s velmi dobrou 
údržbou, čistý, připravený pro nové majite-
le.56 m2.

Byt 2+1 v původním, udržovaném stavu 
s krásným výhledem orientovaným na západ, 
s balkonem, v 11. patře panel. domu s výta-
hem. Dům je po kompletní rekonstrukci. 
55m2 + balkon+sklep.

3+1 s balkonem po kompl.rekonstrukci, v 5.
patře panelového domu. Je zde kuchyňská 
linka s vestavěnými spotřebiči (lednička, 
myčka, elektrický sporák, mikrovlnka), 
pračka. Byt je vybaven nábytkem. 76 m2.

Velký 3+1 na čankovském sídlišti, 
s  balkonem, v původním stavu. Orientace 
oken na východ a západ, díky čemu je 
byt slunný po celý den. Díky nedávnému 
zateplení domu je velmi úsporný na energie. 
85 m2.

2,5+kk ve 2.patře cihl.domu je ve velmi sluš-
ném stavu, má kompletní základní vybavení 
(kuch.linka myčka, sporák, lednice, TV, jídelní 
kout, sedací souprava, šatní skříň, dvoulůžko, 
pračka, mikrovlnná trouba) . 63 m2.

byt byt

byt byt

K.Vary - Tuhnice

K.Vary – Horní Drahovice

K.Vary - Rybáře

K.Vary - Rybáře

K.Vary - Petřín

č.zakázky: 2012106

cena: od 935.000,- Kč
Nové byty v lokalitě u Svatošských skal. No-
vostavba je členěna do třech samostatných 
sekcí, o 5 nadzemních podlažích, s celkem 
47 byty a 4 nebytovými prostory. Možnost 
parkovacího nebo garážového stání.

byt

bytK.Vary - Doubí

VAŠE MAKLÉŘKY

www.loyd.cztel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Květen je měsícem lásky... 
co takhle si k tomu koupit ještě 

hnízdečko? Přijďte k nám,  
rádi Vám poradíme 

cena: 7.600,-Kč/měs 

+ záloha na služby+energie

NOVINKA!

PRO VELKOU RODINU

č.zakázky: 2013014

cena: 1.350,-Kč/m2

Rovinatý pozemek , zatravněný, se vzrost-
lým živým plotem. Na pozemku je dřevěná 
menší chatka, do které je zavedena elektrika. 
Vodovodní a kanalizační přípojka na hranici.  
1235 m2.

POZEMEKKolová

č.zakázky: 2013027

Nezastavěná, rozlehlá parcela v rovinatém terénu 
je v ÚP vedená jako „bydlení venkovské“ = 
k výstavbě rodinným domem (či více RD). Na části 
pozemku jsou vzrostlé stromy (okraj lesa). Přístup 
je momentálně po nezpevněné komunikaci 
(130m), dtto i vzdálenost IS. 5095 m2.

POZEMEKK.Vary-Olšová Vrata

cena: 350,-Kč/m2

PŘIMO U LESA

č.zakázky: 2012153

cena: 1.190.000,-Kč
Byt 3+1 ve 2. patře zatepleného panelového 
domu se dvěma výtahy. Byt s lodžií je ve 
slušném stavu, s velmi dobrou údržbou, 
avšak bez rekonstrukce.   67,97m2 (+ sklep  
a lodžie 4m2). K bytu zdarma zahrádka cca 
400 m.

bytK.Vary – Růžový Vrch

VYBAVENÝ BYT

č.zakázky: 2013007 č.zakázky: 2013023

cena: 3.990.000,-Kč cena: 4.200.000,-Kč

CENOVĚ DOSTUPNÉ

NOVINKA!

Prodej nízkoenergetické novostavby typu 
bungalov 4+1 a 3+1 s pozemkem (prodej 
každé 1/2 samostatně). Dvojdům ve fázi 
schváleného projektu i povolení, okamžité 
zahájení prací dle přání klienta. Do konce 
roku můžete bydlet!

RDJenišov

Patrový dům 5+1 s krytým bazénem, chat-
kou s letní kuchyní, venkovním krbem, skle-
níkem a skladem po zahradnické náčiní, s 
rekonstrukcí z r.2004. Pozemek 1448 m2, 
obytná plocha 214m2.  Velmi klidné místo.

RD

Petra Michlíková
739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232

NOVINKA!
Chodov u K. Varů

ZAHRÁDKA JAKO BONUS !!!

DEVELOPERSKÝ  

PROJEKT SVATOŠSKÁ

PŘIPRAVENÉ  

KE STAVBĚ DOMU

PRONÁJEM

PRONÁJEM
NOVINKA! 

SC-330024/04
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Primátor Petr Kulhánek 
si zaběhne půlmaraton 
• Jak se těšíte na letošní Zahájení lázeňské sezo-
ny. Které programy vás nejvíce lákají? 
Zahájení má pro mne zpravidla několik nábojů. 
Karlovy Vary rozkvetou a zazelenají se, což je po 
zimě vždy velmi příjemné. Město v těchto dnech 
po poklidnějším zimním režimu opět praská 
ve švech, což je věc také velmi pozitivní. Ve 
dnech oslav Karlovy Vary ožijí řadou kulturních a 
společenských akcí dostupných všem, a když se 
k tomu přidá vlídné počasí, vytvoří se zde jedi-
nečná atmosféra. Slavnostní víkend pro mne také 
v neposlední řadě znamená maraton akcí, které 
absolvuji s mírným napětím, aby vše organizačně 
klapalo. Letošní program obsahuje jednu novinku, 
která určitě potěší všechny, kdo zavítají v sobotu 
večer na Divadelní náměstí. Na krásné budově 
divadla bude od setmění probíhat videoartová 
projekce Vernum. Jde o takzvaný videomaping, 
vlastně audiovizuální divadelní představení, které 
se odehrává nikoliv uvnitř divadla, ale na jeho 
exteriéru. 

• Stihnete se zúčastnit všech programů, nebo 
to časově není možné?
Musím samozřejmě stihnout všechny oficiální 
akce spojené se slavnostním večerem města v di-
vadle, svěcením pramenů a program pro pozvané 
hosty z partnerských měst a členů diplomatických 
sborů. Stihnu také Food Festival a nenechám 
si ujít již zmíněné Vernum. Program je ovšem tak 
obsáhlý, že stihnout úplně vše je nemožné. Každý 
však má škálu možností, vybrat si z programu 
podle své chuti.

• Pomalu se blíží také půlmaraton. Co městu 
přináší? Uvažujete že byste se též zúčastnil?
Skutečnost, že se Karlovým Varům podařilo 
vstoupit do prestižního seriálu běhů RunCzech 
je pro město čest, přinese mu prestiž, podívá se 
sem na 2000 běžců, kteří se sem jistě budou rádi 
vracet. Tak, jak jsou naše lázně významné na tu-
ristické a lázeňské mapě světa, s touto akcí se 
dostávají i na tu sportovní. Jako ryze amatérský, 
ale nadšený běžec, si závod rozhodně nenechám 
ujít a užiju si trať, která je z půlmaratonských tratí 
považována za jednu z nejatraktivnějších.

01 tváŘ z tituLNí straNy
V Karlových Varech se bude konat půlmaraton. 
Na tento závod se těší i Petra Fišerová, která 
už se v minulosti zúčastnila půlmaratonu 
v Českých Budějovicích. 

06 spoLupráce měst poKraČuJe
Delegace v čele s primátorem Petrem Kulhánkem 
navštívila partnerské město Carlsbad v USA. 
Hlavní snahou bylo domluvit se na další spolupráci 
ať už v oblasti sportu, kultury nebo lázeňství. 

10 pÉČe po ceLÝ roK
Staří lidé mají několik možností jak si zajistit 
kvalitní péči v domácím prostředí. Variantou 
je například agentura Ladara, které se jim věnuje 
pravidelně po celý rok. 

13 zaháJeNí pLNÉ LahŮDeK
Zahájení lázeňské sezony bude opět plné bo-
hatého programu. Lidé se mohou těšit na řadu 

koncertů, včetně světové premiéry Rockové mše 
či historický průvod. 

15 obJeviL pro LázNě sKateboarDy
Jan Horník je dnes známý jako senátor a starosta 
Božího Daru. Málokdo možná ví, že byl i vášnivým 
průkopníkem skateboardingu. Tento sport propa-
goval a účastnil se i závodů. 

18 bíLÝ Lev uŽ NeNaJDete
Je tomu přesně dvacet pět let co z mapy 
Karlových Varů zmizel lázeňský dům Bílý Lev. 
Ten přitom býval navštěvován spoustou slavných 
osobností. Bohužel později stále chátral. 

21 Kv areNa NabíDNe LegeNDy
V multifunkční hale se i letos mohou posluchači 
těšit na řadu koncertů i sportovních akcí. Potvrzen 
je například legendární Olympic či populární Pet 
Shop Boys. 
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vyDavateL: STRATegiC CONSULTiNg, NA POříČí 8, 110 00 PRAHA 1
ŠÉfreDaKtor: JAN HAVeLKA, TeL.: 734 580 079 (JAN.HAVeLKA@CeSKyDOMOV.CZ)
iNzertNí oDDěLeNí: TeL.: 776 431 879 (KARLOVy.VARy@CeSKyDOMOV.CZ) 
STANiSLAVA PROVAZNíKOVá, TeL.: 606 792 475 (STANiSLAVA.PROVAZNiKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)
Dtp: JANA BeNeTKOVá (JANA.BeNeTKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)
Dotazy K Distribuci: BARBORA ŠKALDOVá, TeL.: 777 206 610 (BARBORA.SKALDOVA@CeSKyDOMOV.CZ)
tisK: eUROPRiNT, A. S., RegiSTRACe Č. MKČR e 11990. Datum vyDáNí: 29. 4. 2013

VyDAVATeL 
ČASOPiSU Je 
DRžiTeLeM

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

ROČNíK XViii. VyCHáZí 12x ROČNě

NáKLAD 26 000 VÝTiSKů
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město NechaLo zreNovovat obraz, který 

je dlouhá léta atrakcí lesní restaurace na Jelením 

skoku. Dlouhá léta se na něm také usazoval dým 

z cigaret a doutníků a kouř z kamen. vyčištěním 

více než tři metry širokého a téměř metr a půl 

vysokého obrazu Wilhelma schneidera pověřilo 

město karlovarského výtvarníka václava balšána, 

který k práci použil speciální italský prostředek na 

bázi čpavku. po jeho zásahu mohou lidé opět obdi-

vovat vyobrazeného cara petra velikého jedoucího 

na koni směrem k výšině, která byla na jeho počest 

později pojmenována jako petrova.

 sLoviNsKá veLvysLaNKyNě smiljana Knez 

navštívila primátora. hovor se točil především 

kolem blízkosti kultur české a slovinské, která se 

projevuje jak v architektuře, tak i například ve fil-

mu nebo v turistických zájmech. paní velvyslan-

kyně vyjádřila politování, že se letos nebude moci 

zúčastnit zahájení lázeňské sezony, které ráda 

navštívila před dvěma lety, ale že je možné, že při-

veze na mff slovinský film pro hlavní soutěž. bavili 

se také o pracovní a poznávací cestě reprezentantů 

sdružení lázeňských míst Čr, kteří letos navštíví 

slovinsko. 

meziNároDNí festivaL trochu jiných filmů 

febiofest letos oslavil 20. výročí a svými ozvěnami 

poprvé zasáhl také Karlovy vary. festival filmů 

pro náročnějšího diváka probíhal v klubovém kině 

Drahomíra. Karlovarským filmovým fanouškům 

nabídl 8 filmů v 9 projekcích. promítal se zde napří-

klad snímek můj pes Killer, který byl oceněn hlavní 

cenou na mff v rotterdamu.

ÚČastNíci raLLye vysadí v istanbulu strom 

z Karlových varů. tři posádky z regionu jsou histo-

ricky prvními a jedinými českými účastníky letošní 

allgäu-oreint rallye 2013. Nejde o běžný závod, 

tento má mimo jiné charitativní účel, měří celkem 

6 666 km a týmy ho musí absolvovat výhradně 

v ojetinách. Na trase leží i šestnáctimilionová 

turecká metropole istanbul a každý tým má do 

istanbulu dopravit strom z domova. závodníci proto 

převzali z rukou primátora petra Kulhánka mladý 

vavřín, který se stane součástí parku nedaleko 

stadionu fenerbahce. Jeho stromy mají trvale sym-

bolizovat přátelství a toleranci mezi lidmi a národy.

LegeNDárNí KapeLa praŽsKÝ vÝběr 

v původní sestavě ovládla 30. března karlovarskou 

Kv arenu. v rámci koncertu, který nabídl skvělou 

show, odehrála kapela všechny své hity a potěšila 

nejen pamětníky. byla to unikátní možnost vidět 

muzikanty opět pohromadě, protože měli několik 

let spory a michael Kocáb dokonce zformoval 

kapelu pražský výběr ii. 
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: Jaroslav chobot
Okrsek: Zámecký vrch, Pod Jelením skokem, 
Luční vrch, Skalníkovy Sady, Krále Jiřího od 
Poděbradské, Poděbradská, Křižíkova, Sadová, 
Zahradní, Petra Velikého 
Zařazení: pořádková služba
Charakteristika: bojové umění, běh
Poznámka: Zúčastní se Karlovarského 
půlmaratonu 
Kontakt: j.chobot@mpkv.cz

Zákaz řízení muže 
od volantu neodradil 
Jednatřicetiletý muž z Jáchymova nebral zákaz 
řízení jako dogma. Naštěstí svou nejistou jízdou 
bez rozsvícených světel nezpůsobil žádnou 
nehodu. 
„Jak již bývá zvykem, řidič na sebe upozornil 
sám, neboť hlídka městské policie v té době 
prováděla pěší kontrolu garáží v Raisově ulici 
a vozidlo jedoucí bez rozsvícených světel se ne-
dalo přehlédnout. Z důvodu podezření z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí byla na místo 
přivolána Policie ČR, která si celou věc převza-
la,“ informoval o jednom z dubnových případů 
velitel Marcel Vlasák. (red)

Dívky se alkoholem posilnit nestihly
Bujará alkoholová zábava není mladistvým v lá-
zeňském městě cizí. To dokazují nejen pravidelné 
kontroly v místních hospodách a podnicích, ale 
i nedávný případ ze Staré Role. Zde chystalo 
alkoholový mejdan pět nezletilých dívek. 
„Motorizovaná hlídka dostala oznámení, že v že-
lezniční ulici mladiství popíjejí alkohol a vyrazila 

na místo,“ sdělil velitel Městské policie Marcel 
Vlasák. Dívky byly ve věku 14 až 16 let. Vypít 
krabicové víno ale nakonec nestihly. „Orientační 
dechová zkouška prokázala, že pouze ta nejmladší 
už alkohol konzumovala. Nadýchala 0,58 promile. 
Věc bude mít dohru na příslušném odboru magist-
rátu,“ uzavřel velitel. (red)

Matka kradla před svými dětmi
Případů, kdy drogově závislí lidé zneužívají k získávání peněz i děti stále přibývá. Důkazem je případ, 
kdy se drogově závislá žena vypravila krást do karlovarského obchodního centra. Děti vzala sebou. 
Nakonec skončila v rukou strážníků. „žena evidentně základní výchovu dětí nezvládá. Nakonec jsme 
jí uložili blokovou pokutu. Tu žena na místě odmítla zaplatit. Celou záležitost jsme předali na odbor 
sociálních věcí,“ informoval Marcel Vlasák, velitel městských strážníků. (red)

Děti dodržují přecházení vzorně. 
Dospělí často vbíhají do silnice

Dětem připomíná zebru a slouží k bezpečné-
mu přecházení. Tak by se dal stručně cha-
rakterizovat přechod pro chodce. Strážníci 

na vybraných místech každé ráno dohlížejí na bez-
pečné přecházení po ránu mnohdy rozdováděných 
dětí. Nejvíc problémů však strážníkům působí 
sami dospělí. 
Potvrdil to Marcel Vlasák, velitel Městské policie 
Karlovy Vary. „Markantní je to především před 
budovou městské policie, kde si řidiči vyřizují 
povolení k vjezdu do lázeňského území. Ti přímo 
před zraky strážníků dohlížejících na přechodu 
na bezpečnost dětí přebíhají vozovku doslova pár 
metrů od nich. Na výtky pak mnohdy reagují velmi 
arogantně, což má skutečně devastační výchovný 
dopad na školní mládež,“ uvedl velitel. 
Podle něj je tedy městská policie nucena připravit 
kontrolu, která by se dala nazvat Vážení řidiči, 
musíme vás vychovat. „Zní to možná tvrdě, ale je 
třeba nazvat věc pravým jménem,“ uzavřel Vlasák. 

S dětmi nepřímo souvisí i další problémy s motoris-
ty. Tentokrát v Lidické ulici. „Opakované problémy 
s parkováním řidičů na Lidické ulici začala řešit 
městská policie ve spolupráci s technickým odbo-
rem. řidiči vozící a vyzvedávající děti z nedaleké 
mateřské školy parkují vozy po obou stranách 
komunikace, čímž se jednak dopouštějí přestupků 
a navíc komplikují dopravu ostatním účastníkům 
silničního provozu,“ konstatoval velitel. 
Podle něj před živelným postihováním dala 
městská policie přednost koncepčnímu řešení. 
„Oslovili jsme příslušný odbor magistrátu, který 
na jedné straně komunikace vytvoří částečné 
parkování na chodníku a na druhé straně instalací 
betonových kvádrů zabrání nepovolenému parko-
vání. Strážníci se v dalším období v této lokalitě 
zaměří na dodržování předpisů a řidiči, kteří je 
budou porušovat, se již postihu nevyhnou,“ doplnil 
k novince Vlasák. 
Jan havelka

Zloději kovů zašli 
přímo ke zdroji
Krádeže kovů jsou bohužel stále častější. Se 
zvýšenou pravidelností stoupá i drzost zlodějů. 
Ti se v polovině dubna vypravili rovnou ke zdroji, 
do sběrny. Pro strážníky tak připravili lehčí 
úkol, protože věděli přesně odkud kradené kovy 
pochází.
„Byla to úplně jiná situace. Naše hlídka na zákla-
dě oznámení zadržela dvojici sběračů kovů přímo 
ve sběrném dvoře, kam se vloupali, aby nabrali 
kov, který v jiné provozovně zpeněží. Muže a 
ženu strážníci předali Policii ČR,“ poznamenal 
Marcel Vlasák, velitel strážníků. (red)

zde přecházejí pod dohledem strážníků pravidelně děti do školy. Dospělí ale raději běhají za plného provo-

zu do silnice.
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Partnerské město v USA nabízí byznys kontakty
• Carlsbad vyšle do našeho města hoteliéry a chce se naučit i zdejší metody lázeňství.

intenzivní spolupráce v cestovním ruchu, 
lázeňství nebo výměnné pobyty sportovců. 
To jsou jen některé body partnerství, které 

město udržuje s americkým Carlsbadem. Primátor 
Petr Kulhánek ho navštívil od 3. do 9. dubna, a jak 
potvrdil, jednání přinesla řadu pozitiv.
„Přijali jsme pozvání našeho partnerského města 
Carlsbad v Kalifornii, a dodrželi tak partnerský 
závazek, aby jej alespoň jednou za čtyři roky 
reprezentace Karlových Varů navštívila. Partner-
ská smlouva mezi městy byla uzavřena v roce 
1991 a nutno přiznat, že naše tříčlenná návštěva 
ve srovnání s těmi minulými je minimální jak 
počtem cestujících, tak dobou pobytu,“ informoval 
k cestě Kulhánek.
„Do Carlsbadu jsme odjeli s cílem oživit vztahy 
mezi našimi městy, které byly od roku 2008 
ve srovnání s předchozím obdobím v útlumu. 
Vymezili jsme čtyři oblasti, na kterých je možno 
partnerství stavět: výměnné studentské pobyty, 
společné aktivity v oblasti kultury, výměnné 
pobyty sportovců a obchodní spolupráce zejména 
v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Naplnění 
těchto cílů byl také přizpůsoben program našeho 
pobytu,“ doplnil k cíli cesty primátor. 
Podle něj se se starostou Carlsbadu Mattem Hallem 
sešli kromě oficiálních příležitostí celkem ke čtyřem 

jednáním, jejichž výsledkem je vzájemná shoda 
k podpoře ze strany municipalit ke spolupráci ve 
všech jmenovaných oblastech. „Koordinaci za 
město Carlsbad povede předseda městské komise 
pro partnerská města Tom Hersant, který s již 
konkrétními nabídkami vzájemné výměny přijede 
na Zahájení lázeňské sezony,“ dodal Kulhánek. 

Delegace z Karlových Varů se setkala také s pre-
zidentem místní obchodní komory. Jejím cílem 
je vytipovat partnery, nejen na poli cestovního 
ruchu, které by bylo možné propojit ke spoluprá-
ci s našimi subjekty. S tím samým cílem jsme 
jednali s ředitelkou World Trade Centre Sand 
Diego, přičemž pole působnosti této organizace 
nezahrnuje pouze Kalifornii, ale také severní 
část Mexika. Při jednání o možných kontaktech 
v obchodní oblasti se hovořilo jak o tradičních 
produktech našeho regionu, tedy skle a porcelá-
nu, tak zejména o oblasti lázeňství. 
Absolvovali jsme také jednání se zástupci nej-
významnějších hotelových resortů, kteří naopak 
vidí potenciál začlenit do své lázeňské nabídky 
prvky karlovarské léčby. Samozřejmě není mož-
né nahradit unikátní karlovarské přírodní zdroje, 
je však možné klientům představit tradiční 
karlovarský přístup k lázeňství, který je odlišný 
od toho amerického,“ doplnil konkrétní příklad 
karlovarský primátor. 
„Chtěl bych pochválit snahu města Karlovy Vary 
o společnou výměnu v oblasti sportu či kultury. 
Rozhodli jsme se vyhlásit 4. duben dnem part-
nerství obou měst,“ zhodnotil návštěvu starosta 
Carlsbadu Matt Hall. 
Jan havelka

Přijďte znovu 
diskutovat

Město Karlovy Vary, člen Národní sítě zdravých 
měst, bude i v roce 2013 pokračovat v komunikaci 
s obyvateli města o dalších rozvojových progra-
mech jednotlivých městských částí a o způsobu 
jejich zapojení do správy města. 
„První série diskusních fór pro rok 2013 odstartuje 
ve středu 15. května 2013 od 17:00 hodin v bu-
dově Základní školy Karlovy Vary, Truhlářská 19, 
pro Starou Roli a Počerny. Další diskusní fórum 
se uskuteční pro městskou část Bohatice ve stře-
du dne 22. května 2013 od 17:00 hodin v budově 
Karlovarské teplárenské. První sérii zakončí 
setkání s občany Drahovic, Olšových Vrat a Hůrek 
ve středu 26. června 2013 od 17:00 v budově 
Základní školy J. A. Komenského. Občané mohou 
využít volnou diskusi ke konkrétním problema-
tickým oblastem a diskutovat o svých názorech 
přímo s vedením města Karlovy Vary,“ informovala 
Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.
(mm)

Město prosí o pomoc s obnovou „Nároďáku”
Karlovarský magistrát prosí veřejnost o pomoc 
při obnově objektu Národního domu. „Pomohly by 
nám fotografie historických detailů slavnostního 
sálu, restaurací, baru a fasády především v ulicích 
Jugoslávská a Zeyerova. Dále potom fotografie 
vzhledu hlavního vchodu do budovy Národního 
domu. Fotografie vrátíme, pořídíme si kopie 
a budou sloužit pouze pro potřebu obnovy,“ uvedla 
za karlovarský magistrát Dominika Kožešníková.

Problémové ubytovny navštíví poradci
Dění v místních ubytovnách už dlouho trápí nejen 
občany města, ale i některé jejich obyvatele. 
Proto do těchto míst zamíří pracovníci magistrátu, 
kteří se budou snažit lidem poradit a vyřešit s nimi 
krizové situace. 
„Mezi obyvateli městských ubytoven je nema-
lá část osob z cílových skupin sociální práce, 
například osoby v hmotné nouzi, dlouhodobě 
nezaměstnané, rodiny s dětmi, lidé ohrožení soci-
álním vyloučením a podobně. Zkušenosti ukazují, 
že je vhodné nebo nutné s nimi spolupracovat 
dlouhodobě, pravidelně a nejlépe v jejich vlastním 
prostředí,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. 
Podle něj proto odbor sociálních věcí na žádost 
vedení města připravil systém poskytování soci-

álního poradenství a sociální práce, který se bude 
poskytovat přímo ve zmíněných ubytovacích 
zařízeních města. „Pracovnice odboru budou 
poradenské činnosti vykonávat několikrát týdně 
v dopoledních i odpoledních hodinách v uby-
tovnách Úvalská a Kollárova, které musely být 
vyčleněny a vybaveny pro práci,“ doplnil mluvčí. 
Touto činností se chce odbor sociálních věcí mimo 
jiné spolupodílet na realizaci preventivních aktivit, 
jejichž cílem je předcházet nepříznivým a těžce 
řešitelným životním situacím a jevům, jako jsou 
chudoba, zadluženost, závislost na návykových 
látkách, agrese, trestná činnost, případně bude 
pomáhat tyto nepříznivé životní situace a jevy 
řešit. (mm)

starosta carlsbadu předává primátorovi petru 

Kulhánkovi deklaraci o vyhlášení 4. dubna dnem 

partnerství měst Karlovy vary a carlsbad.

Pamětníci mohou Použít kontakt: 
Dominika Kožešníková
Magistrát města Karlovy Vary 
oddělení památkové péče
U Spořitelny 2, Karlovy Vary 
4. patro, kancelář č. 422 
telefonní číslo: 725 533 354 
e-mail: d.kozesnikova@mmkv.cz
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Město kvůli stížnostem zakázalo podomní prodej

podomní prodej je pro řadu obyvatel města 
velmi obtěžující a otravný. Dobrou zprávou 
pro ně určitě bude, že město Karlovy Vary 

už tuto možnost zakázalo. 
„Právě takové obtěžující situace byly důvodem, 
proč se v takzvaném tržním řádu rozšířily zaká-
zané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 
o podomní prodej. Ano, nařízení statutárního měs-
ta Karlovy Vary č. 3/2013, kterým se vydává tržní 
řád, lze aplikovat na tyto situace,“ konstatoval 

Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Při 
nerespektování zákazu podomního prodeje se mů-
žete obracet na Městskou policii Karlovy Vary na 
telefonní číslo operačního střediska 353 118 911.  
Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení 
rozumí činnost, při které je v budovách bez před-
chozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží 
a nabízeny nebo prodávány nebo poskytovány 
služby. Zároveň ve městě platí i zákaz pochůzko-
vého prodeje, což znamená prodej zboží a nabídka 

nebo prodej nebo poskytování služeb s použitím 
přenosného nebo neseného zařízení, tedy zejména 
konstrukcí, tyčí, závěsného pultu, oblečení, dále 
ze zavazadel, tašek, desek, pouzder a podobných 
zařízení, nebo přímo z ruky. 
„Nerozhoduje, zda ten, kdo nabízí nebo prodá-
vá zboží a nabízí nebo prodává nebo poskytuje 
služby, se přemísťuje, nebo stojí, případně sedí 
na místě,“ doplnil Kopál. 
(mm)

Do bioodpadu patří:
•	tráva a plevel 
•	listí (bez smetků z ulice) 
•	dřevní štěpka z větví stromů a keřů 
•	spadané ovoce 
•	kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky 

apod.) 
•	sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), 

čajové sáčky 
•	skořápky od vajec 
•	neznečištěná zemina (bez květináčů) 
•	pokojové rostliny 
•	květináče z lepenky a rašeliny
Do bioodpadu nepatří:
•	zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
•	jedlé oleje 
•	maso, kosti, kůže 
•	uhynulá zvířata 
•	exkrementy masožravých zvířat 
•	znečištěné piliny 
•	všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Kde můžete 
odevzdat  
nefunkční zářivky?

Častou otázkou lidí je, jak se využívají nepoužité 
zářivky. Zpětným odběrem a recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém ekolamp. Recyklace nefunkč-
ních zářivek má dva velmi rozumné důvody. 
Tím prvním je ochrana životního prostředí před 
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrob-
cích v malém množství obsažena. Při vyšších 
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit 
nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým 
důvodem je opětovné materiálové využití, jež 
u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím 
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří 
přírodní zdroje surovin. 
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky 
zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech na Rů-
žovém vrchu, v Rybářích a ve Dvorech nebo v ob-
chodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných 
míst je ekolamp sváží do specializovaných recy-
klačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití 
ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo 
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních 
kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro 
zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál nebo v někte-
rých případech i pro výrobu nových zářivek. 
Prostřednictvím ekolampu se ročně recyklují 
miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství 
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 
(mm)

Kontejnerů na biodopad přibylo
Velký zájem občanů o třídění bioodpadů přiměl 
město k navýšení počtu kontejnerů. Těch nyní 
v ulicích města najdete 450. 
„Pilotní projekt likvidace bioodpadu, který město 
Karlovy Vary spustilo na jaře loňského roku, se se-
tkal s velkým ohlasem. Zájem o ukládání tohoto 
druhu odpadu do speciálních nádob u obyvatel 
města postupně rostl a v souvislosti s tím byly 
také v průběhu roku navyšovány počty stanovišť 
a nádob na nich umístěných,“ sdělila Helena 
Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. 
Podle ní se na území města rozmístilo více než 
360 nádob na bioodpad a občané vytřídili celkem 
113 tun této komodity. „Tento projekt proto 
v Karlových Varech pokračuje i v letošním roce. 
Počet lokalit i počet rozmístěných kontejnerů je 
ve srovnání s minulým rokem podstatně vyšší, po 
městě je rozmístěno 450 nádob o objemu 120 litrů 
a 153 nádob o objemu 1100 litrů,“ dodala Kyselá. 
Cílem projektu je v maximální míře pokrýt zájem 
obyvatel. Navíc je město připraveno vyhovět 
dalším zájemcům, kteří o přistavení nádoby 
na bioodpad mohou zažádat na technickém od-
boru magistrátu města Karlovy Vary, u referentky 
odboru paní Soprové na telefonu 731 605 762, 
353 118 165 nebo e-mailu p.soprova@mmkv.cz.

Na stanovištích budou nádoby umístěny perma-
nentně. Jejich vysypání bude probíhat na místě 
jednou týdně a je zdarma. (mm)
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Sběrné dvory pro odkládání nebezpečných složek  
komunálního odpadu a objemného odpadu
sběrný dvůr růžový vrch
resur  
Nad Horním nádražím,  
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086 
Pondělí – pátek: 9–17 hodin 
Sobota: 9–16 hodin 
Neděle: 9–13 hodin

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen  
Buchenwaldská/Celní  
(naproti Prima)
Tel.: 353 449 300. 
Pondělí, středa: 8–11,12–17 hodin 
Čtvrtek, pátek 8–11, 12–16 hodin 
Sobota, neděle: 9–12 hodin
Úterý zavřeno.

sběrný dvůr Dvory
resur  
Ulice 1. máje,  
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737 
Pondělí – pátek: 9–17 hodin 
Sobota: 8–12 hodin

Kompostárna stará role
správa lázeňských parků
Ulice žižkova  
Tel.: 602 845 262 – p. Veselý 
Od dubna do října bezplatně přijímá 
odpad ze zahrad (tráva, listí).
Pondělí, středa: 11:30–17 hodin 
Úterý, čtvrtek, pátek: 12–15 hodin 
Sobota: 9–13 hodin

Přistavení kontejnerů na objemný odpad
sobota 4. 5.
bohatice: Štůrova, Nádražní stezka, 
Drahovice: Boženy Němcové, 
Mozartova, Vítězná,  
rybáře: Počernická, Zlatý Kopeček, 
U Koupaliště, Roháče z Dubé,  
Doubí: Modenská, U Vesničky SOS, 
stará role: Partyzánská, Luční, 
Dykova,  
tuhnice: Krymská x Charkovská, 
Bečovská,  
sedlec: Merklínská x Ke Hřišti,  
olšová vrata: K Letišti, Pražská 
silnice,  
centrum: Nábřeží J. Palacha,  
Lázně: Krále Jiřího

sobota 11. 5. 
bohatice: Jáchymovská, Kamenic-
ká, Lomená,  
Drahovice: Drahomířino nábřeží, 
Mattoniho nábřeží, Lidická,  
rybáře: Mlýnská, Hybešova, Kruš-
nohorská, Plešivecká,  
počerny,  
stará role: Husova, Vančurova, 
Rolavská,  
tuhnice: Brigádníků,  
tašovice: U Brodu, Slovanská,  
olšová vrata: Revoluční,  
Josefa Lady,  
centrum: Karla Čapka,  
Lázně: Křižíkova

sobota 18. 5.
bohatice: Na Výšině, Táborská,
Drahovice: Maďarská, Úvalská, 
Stará Kysibelská,
rybáře: Majakovského, Kosmonau-
tů, Nejdecká, Konečná,
Doubí: Modenská, U Vesničky SOS,
stará role: Okružní, Borová, Školní,
tuhnice: Vrázova,
Dvory: V Lučinách,
sedlec: Merklínská,
Čankov,
olšová vrata: K Letišti, Pražská 
silnice,
centrum: Jateční,
Lázně: Fugnerova

sobota 25. 5.
bohatice: Štúrova, Nádražní stezka,
Drahovice: Boženy Němcové, 
Mozartova, Vítězná,
rybáře: Počernická, Zlatý Kopeček, 
U Koupaliště, Sokolovská,
Doubí: Svatošská, K Přehradě, 
Skalní,
stará role: Partyzánská, Luční, 
Dykova,
tuhnice: Krymská/Charkovská,
Dvory: Závodní,
sedlec: Merklínská/Ke Hřišti,
tašovice: Sopečná,
centrum: Nábřeží J.Palacha,
Lázně: Krále Jiřího

Blokové čištění a noční mytí komunikací
2. 5. čtvrtek
Komunikace: B. Němcové, 
Švermova, Vrchlického (od křižovatky 
s ul. 5. května na konec ulice), 
5. května (část pod Lidickou ul.), 
Anglická, Rumunská

3. 5. pátek
Komunikace: Kostelní, Rolavská, 
Vítězslava Nezvala, Palackého, 
Javorová, Jabloňová, Spojovací
parkoviště: Karlovarská – plocha 
před DPS, Okružní u křižovatky 
s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – plocha mezi domy

6. 5. pondělí 
Komunikace: Krokova, Lidická, 
Národní, gagarinova, Maďarská, 
Jungmannova, Viktora Huga, 
Čechova, Chodská, Kollárova
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

7. 5. úterý
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, 
Štúrova, Jasmínová, Květinová, 
S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, 
Kamenického 

9. 5. čtvrtek 
Komunikace: Klínovecká, 
Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská

10. 5. pátek
Komunikace: železniční, nám. 
17. listopadu, Sibiřská, Severní, 
Konečná

13. 5. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová 
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

14. 5. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. Horákové 

15. 5. středa
Komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Varšavská (část), Horova, 
Sokolovská (od pivovaru k okružní 
křižovatce u prodejny motocyklů)
Noční mytí: T.g.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu u 
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k horní 

fontáně na T.g.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD, dále 
ve 14denním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

16. 5. čtvrtek 
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, 
Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického, italská, Americká

17. 5. pátek
Komunikace: U Trati, Teplárenská, 
žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky, 
Lomená, Dalovická, Táborská

20. 5. pondělí 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, 
Tylova, Škroupova, Divadelní, 
Moravská
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

21. 5. úterý
Komunikace: Nákladní, plato Horní 
nádraží, Ostrovský most, 
Jáchymovská

22. 5. středa
Komunikace: Požární, Mládežnická, 
U Koupaliště, Čankovská
Noční mytí: T.g.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu u 
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k horní 
fontáně na T.g.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD, dále ve 
14denním intervalu ul. Dr. D. Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská po 
křižovatku s ul. Bělehradskou – dle 
dopr. značení)

23. 5. čtvrtek 
Komunikace: Okružní, Tuhnická, 
Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, 
Nejdlova

24. 5. pátek
Komunikace: Krušnohorská, 
Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, železná

27. 5. pondělí 
Komunikace: Národní, nám. Karla 
Sabiny, Blahoslavova, Východní, 
Stará Kysibelská, Úvalská
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

28. 5. úterý
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, 
Borová, Počernická, Na Kopečku, 
Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, 
Nad Dvorem

29. 5. středa
Komunikace: žižkova, Husova, 
Nerudova, Svobodova
Noční mytí: T.g.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu u 
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k horní 
fontáně na T.g.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD, dále ve 
14denním intervalu ul. Dr. D. Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská 
po křižovatku s ul. Bělehradskou – 
dle dopr. značení)

30. 5. čtvrtek 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, 
Na Výhledě, Holečkova, Rybářská, 
Příčná

31. 5. pátek
Komunikace: Dobrovského, Jedlová, 
Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, 
Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, 
Větrná, Rolavská (kolem Di Policie), 
Spojovací, Závodu míru, Vančurova, 
Karlovarská



9

· zprávy z magistrátu

Statutární město
odbor majetku města ve smyslu ustanovení  

§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb.,  
o obcích, zveřejňuje záměr  

převést nemovitost – obydlený bytový dům

• Západní č.p. 1449/ č. o. 18 podle Pravidel pro 
prodej obydlených bytových domů z  majetku 
Statutárního města Karlovy. Základní údaje 
o nemovitosti: stáří domu 121 let, rok výstavby 
1892. Obytný dům, zděný, samostatně stojící, 
podsklepený se 2. NP a 2 bytovými jednotkami 
3+1 s  příslušenstvím. Vedlejší stavby nejsou. 
Pozemek p. č. 165 o výměře 238 m2, zastavě-
ná plocha a nádvoří, k. ú. Tuhnice, obec a okres 
Karlovy Vary. Cena obvyklá dle znaleckého po-
sudku: 800 000 korun. Nabídková cena: 600 ti-
síc korun. Veškeré případné dluhy nájemců 
musí být splaceny před schválením prodeje ne-
movitostí Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 
Bytové jednotky: 2, nebytové prostory: 0, počet 
platných nájemních smluv: 1. Forma prodeje: 
veřejná licitace. 

• Další možností je bytová jednotka č.  171/2 
v budově č. p. 171 (nám. Emy Destinové č. o. 9) 
vystavěné na pozemku p. č. 294, ke které náleží 
spoluvlastnický podíl na společných částech bu-
dovy č. p. 171 vystavěné na pozemku p. č. 294 
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.  č.  294, 
vše v k. ú. Drahovice, obec a okres Karlovy Vary, 
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovar-
ský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, to 
vše o velikosti podílu 10276/44668, výběrovým 
řízením veřejnou licitací s minimální nabídkovou 
kupní cenou dle tržního cenění. Před podpisem 
kupní smlouvy uhradí kupující nabídnutou kupní 
cenu dosaženou v rámci licitace (po odečtení 
uhrazené licitační jistoty), veškeré náklady spo-
jené s přípravou a s prodejem jednotky a část-
ku ve výši daně z převodu nemovitostí. Popis: 
bytová jednotka č. 171/2 je byt o velikosti 4+1 
ve 2. nadzemním podlaží, o výměře 102,76 m2. 
Sestává z místností: kuchyň 10,28 m2, 1. pokoj 
19,64 m2, 2. pokoj 15,70 m2, 3. nárožní po-
koj 24,89 m2, 4.  pokoj 19,00 m2, WC 1,96 m2, 
předsíň 1,84 m2, komora mimo byt „a“ 1,63 m2, 
komora mimo byt „b“ 1,70 m2, sklep 6,12 m2. 
Podmínky prodeje: minimální nabídková cena 
pro licitaci činí dle tržního ocenění 300 000 Kč. 

• Stáří domu 120 let, rok výstavby 1893. Obytný 
dům, zděný, samostatně stojící (bez vedlejších 
staveb), podsklepený se 2.  NP a 5 bytovými 
jednotkami s příslušenstvím. Pozemek p. č. 166 
o výměře 509 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Tuhnice, obec a okres Karlovy Vary. Cena 
obvyklá dle znaleckého posudku: 1 800 000 Kč. 
Nabídková cena: 1 440 000 Kč. Dluhy na nemo-
vitosti z titulu užívání bytových jednotek byly ke 
dni 31. 1. 2013 v celkové částce 3 060 Kč. Veš-
keré případné dluhy nájemců musí být splaceny 
před schválením prodeje nemovitostí Zastupi-
telstvem města Karlovy Vary. Bytové jednotky: 
5, nebytové prostory: 0, počet platných nájem-
ních smluv: 5.

Bližší informace poskytne Magistrát města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor majet-
ku města, kancelář č. dveří 211, 2. patro,  
tel. 353 118 437.

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu

Město chce za bazén 200 milionů
• Neproplacenou dotaci se bude vedení radnice snažit vymáhat  
po Regionální radě. 
Dotace. Slovo, které bylo řadu let synonymem 
pro možnost uskutečnit nové stavby a další pro-
jekty, se postupně mění v noční můru. Své o tom 
ví i naše město, které sice úspěšně dokončuje 
projekt bazénového centra, ale finanční prostřed-
ky z dotací jsou v nedohlednu. Město chce peníze 
vymáhat. 
„Navzdory deklarované bezchybnosti projektu 
město stále nedostalo za bazén proplacenou ani 
korunu z evropských fondů, a to i přes to, že žá-
dost o platbu za první etapu byla na jaře loňského 
roku schválena. i přes pozastavení operačního 
programu město na konci května předloží druhou, 
tedy závěrečnou žádost o platbu. Celkové náklady 
projektu se pohybují okolo 271 milionů korun, 
a město tak bude evidovat pohledávku vůči Regio-
nální radě za neproplacenou dotaci zhruba ve výši 
dvou set milionů korun,“ konstatoval Kopál. 
Projekt Výstavba krytého plaveckého bazénu, 

lávky a parkoviště je součástí integrovaného plánu 
rozvoje města Karlovy Vary v Regionálním operač-
ním programu Severozápad. 
„Jeho realizace byla zahájena v březnu roku 2011. 
Bazén byl do zkušebního provozu uveden v říjnu 
loňského roku a do konce dubna 2013 probí-
hají doplňkové práce na okolí objektu, jako jsou 
například sadové úpravy, které jsou také součástí 
projektu,“ doplnil informace Kopál. 
Také potvrdil, že během realizace projektu 
proběhlo několik kontrol jak z Regionální rady Se-
verozápad, tak z ministerstva financí. „Bazén byl 
také zařazen do vzorku 35 projektů auditovaných 
evropskou komisí prostřednictvím společnosti 
Deloitte. Jako jeden z mála z tohoto vzorku byl 
projekt shledán zcela bezchybným. Také ostatní 
výše zmíněné kontroly na projektu nevykázaly 
žádný nedostatek,“ sdělil Jan Kopál. 
Jan havelka

Místní divadelní soubor  
připravil pohádkovou premiéru
Už celkem čtvrtou premiéru připravila obnovená 
činohra domácí scény. Poprvé se jedná o pohádku 
s názvem Havrane z kamene. 
„Je to pohádka napsaná na motivy slavné Malé 
čarodějnice pro dospělé a děti. Vypráví o krásně 
tajemné přírodě plné čarodějných kouzel, naděje 
i zmaru. O nebezpečných hodných čarodějnicích, 
které ty neprostupné lesy obývají,“ říkají členové 
souboru. „O malé čarodějnické učednici, která 
nesloží zkoušky a která má na čarodějnici příliš 
měkké srdce. Malá čarodějnice nesnáší samotu. 
Samotu, kterou přece každý včetně čarodějnic 
v lese hledá. Ale pohádka je taky o lásce, které 

může pomoci jenom Malá čarodějnice, protože 
právě ona je nejvíc zamilovaná. Do lidí. Jenom 
to zatím ještě neví,“ doplnili divadelníci. 
Pod knutou režiséra Jiřího Seydlera hrají Tereza 
Pachtová, Magdaléna Hniličková, Lucie Domeso-
vá, Alexandra Ptáčková, Naďa Pajánková, Klára 
Hajdinová, Karel Beseda a Petr Richter.  
Hudbu složil Jiří Šlupka Svěrák a výpravu navrhnul 
Tomáš Volkmer.
Hra bude mít veřejnou premiéru 17. května. 
Ta bude určená pro studenty a seniory. Naostro se 
herci předvedou publiku o den později od 17 hodin. 
(red)

bazén vypadá moderně a účelně, ale bohužel na něj nepřišla dvousetmilionová dotace.
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· sociáLNí sLuŽby

Res vitae nabízí poradnu, linku důvěry i krizové centrum
Sdružení pomáhá i obětem domácího násilí, či lidem v životní krizi
Někdy se člověk dostane do svízelné životní 
situace, se kterou si neví rady, a často jí ani 
sám nemůže vyřešit. Pro tyto případy fungu-
je sdružení Res vitae, které výrazně pomáhá 
krizové situace překonat. „Funguje zde například 
poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy. Posláním služby je poskytnout dospělým 
občanům komplexní systém služeb pomáhajících 
zvládnout nepříznivou životní situaci. Za tím 
účelem poskytujeme odborné sociální poraden-
ství, psychoterapii, obecné poradenství a pomoc 
při konkrétním řešení problému klienta,“ říkají 
členové sdružení. Podle nich je těžištěm služeb 
konzultace s rodinou či jednotlivcem nebo jiným 
sociálním systémem.
„Služba je určena osobám, u kterých došlo 
k narušení běžného způsobu života v rámci rodiny, 
vztahu nebo přirozeného místního společenství. 
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi, oběti domá-
cího násilí a rodiny s dítětem či dětmi. V rámci 
řešení rodinné problematiky můžeme v případě 
krizové intervence pracovat s dospívajícími 
osobami a dětmi,“ doplňují ve sdružení. Další dů-
ležitou službou je linka důvěry. Ta pomáhá lidem 
v krizových životních situacích zvládat, a zabránit 
prohlubování problémů. Služba je poskytována 
všem dospělým občanům volajícím v životní krizi.
Na telefonickou linku důvěry navazuje krizové 
centrum. „To je určeno přicházejícím dospělým 
osobám nacházejícím se v krizové životní situaci, 
která vyžaduje osobní krizovou intervenci tváří 

v tvář a telefonický kontakt je nedostatečný. Zna-
mená to tedy osobní návštěvu v místě poskytování 
této služby. Nejedná se však o pobytové zařízení.
Služba není určena dětem, drogově a alkoholově 
závislým, lidem bez domova a lidem s aktuálním 
konfliktem se zákonem nerespektujícím sociální 
normy chování,“ doplnilo sdružení Res vitae.
Sdružení Res vitae nabízí i pečovatelskou službu. 
„Posláním služby je pomáhat občanům odká-
zaným na pomoc jiné osoby žít v důstojných 
podmínkách ve svém přirozeném prostředí při 
zachování maximální míry soběstačnosti. Služba 
je poskytována seniorům, zdravotně postiženým 
občanům a rodinám, kde se narodí tři a více dětí 
najednou. Zabezpečíme běžný chod domácnosti 
klienta, pomáháme při osobní hygieně a sebe-
obsluze, vyřídíme nutné pochůzky a mnohé další 
úkony,“ uvedla Věra Baumannová, koordinátor-
ka komunitního plánování sociálních služeb a 
zástupkyně zadavatele sociálních služeb města 
Karlovy Vary.
Pracujeme pro vás ve vašich domácnostech 
ve dnech pondělí – pátek v době 7:00–15:30 
hodin. Telefonní kontakt: 353 566 426. 
Jan havelka

Senioři mají péči zaručenou celý rok
• Agentura domácí péče Lada-
ra se poctivě stará o staré lidi 
z města. Nabízí jim i tísňovou 
péči, která funguje nonstop.

Lidé zůstávají na stará kolena sám a opuště-
ní. Tomuto problému se snaží zabránit Agen-
tura domácí péče Ladara. Služby poskytuje 

navíc v domácím prostředí, což je pro řadu seniorů 
velmi důležité.
„Pečovatelská služba a osobní asistence je 
poskytována v čase od 7:00 do 21:00 po celý rok, 
tísňová péče je poskytována nepřetržitě po celý 
rok,“ informovala Věra Baumannová, koordiná-
torka komunitního plánování sociálních služeb 
a zástupkyně zadavatele sociálních služeb města 
Karlovy Vary.
Podle ní je úkolem pečovatelské služby, osobní 
asistence a tísňové péče řešit nepříznivou sociální 
situaci. „Jedná se o takovou situaci, ve které 
osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku 
a zdravotního stavu není schopna dostatečně 
zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby,“ 
doplnila koordinátorka. 
Při poskytování pečovatelské služby a osobní 
asistence se pracovníci setkávají s různými 
rizikovými situacemi v bytech uživatelů sociálních 
služeb, jako jsou pády či zhoršení zdravotního 
stavu. „Dopady těchto rizikových situací lze 

snížit zavedením tísňové péče. Tísňová péče se 
poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně po dobu 
celého roku. „Hlavní úlohou tísňové péče je zajistit 
pocit bezpečí pro samotného uživatele i pro jeho 
rodinné příslušníky. Tísňová péče spočívá v zave-
dení tísňového volání pomocí telefonního přístroje, 
ve kterém je zabudováno tísňové tlačítko. Uživatel 
tísňové tlačítko použije v krizové situaci, např. 
když spadne. Tísňové tlačítko slouží ke spojení 
s pracovníkem tísňové péče. Tísňové volání sa-
motného uživatele tísňové péče je přesměrováno 
na pracovníka, který má v daný čas pohotovost 
a v případě nutnosti provede krizový výjezd k uži-
vateli tísňové péče,“ doplnila Baumannová. 

Úkony pečovatelské služby, osobní asistence a tís-
ňové péče jsou zpoplatněné, na jejich úhradu lze 
využít příspěvek na péči. informace o příspěvku 
lze získat na krajské pobočce Úřadu práce v Kar-
lových Varech, Magistrátu města Karlovy Vary 
a jeho odboru sociálních věcí, u jednotlivých po-
skytovatelů sociálních služeb nebo internetových 
stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 
Více informací o sociálních službách, které posky-
tuje Agentura domácí péče Ladara, můžete získat 
na internetových stránkách www.ladara.eu nebo 
telefonních číslech 777 143 124, 353 549 325 
v čase od 7:00 do 16:00 hodin. 
Jan havelka

kontakty:

poradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy
Telefonní kontakt: 353 226 296, provozní doba 
je ve dnech pondělí – pátek 12:00–17:00 hodin.
Linka důvěry
Telefonní kontakty: 353 588 080, 723 963 356
Provozní doba je ve dnech pondělí – pátek  
v době od 18:00 do 23:00 hodin.
Krizové centrum
Provozní doba je ve dnech pondělí – pátek 
v době od 18:00 do 23:00 hodin.
pečovatelská služba
V domácnostech ve dnech pondělí – pátek 
v době od 7:00 do 15:30 hodin.
Telefonní kontakt: 353 566 426
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· tÉma

Lázně ovládne půlmaraton
Milovníci sportu už mají určitě v kalendáři 
zaškrtnuté datum 25. května. Právě to je den, 
kdy se v Karlových Varech poběží půlmaraton. 
Ten slibuje skvělé sportovní zážitky. 
„Běžecká akce se bude konat v centru Karlových 
Varů ve večerních hodinách ve spolupráci s měs-
tem, pod záštitou primátora Petra Kulhánka 
a s patronací Mezinárodní asociace atletických 
federací,“ konstatoval Carlo Capalbo, předseda 
organizačního výboru půlmaratonu. 

Tento závod se od začátku zařadil na meziná-
rodní běžecký kalendář jako součást běžecké 
ligy RunCzech, která se v tomto roce odehrává 
v pěti krajských městech České republiky a čítá 
celkem sedm běžeckých závodů. 
Centrem lázeňského města proběhne 2400 běž-
ců včetně světové a české běžecké špičky, 
ale také hobby běžci a rodiny s dětmi,“ dodal 
předseda Capalbo. 
Jan havelka

Máme plno,  
hlásí organizátoři

Po Volkswagen Maratonu Praha byly uzavřeny 
registrace také pro první ročník Mattoni 1/2Mara-
ton Karlovy Vary. Velký zájem o závody RunCzech 
běžecké ligy potvrzuje další naplnění startovních 
polí v předstihu, tentokrát na květnové závody 
Volkswagen Maraton Praha a Mattoni 1/2Ma-
raton Karlovy Vary. První ročník závodu Mattoni 
1/2Maraton Karlovy Vary se koná 25. května . 
„Startovní pole pro 1 500 běžců bylo naplněno 
měsíc a půl před závodem. V sobotu 25. května 
se v 18:00 hodin na nábřeží Osvobození setkáme 
s běžci z celého světa. Více než 40 % je přímo 
z Karlovarského kraje, třetinu přihlášených tvoří 
ženy,“ říkají organizátoři. Také v Karlových Varech 
mají zájemci možnost zúčastnit se Mattoni Rodin-
ného běhu na tři kilometry. Nesoutěžní běh je zde 
pro ty, kteří mají rádi sport a zároveň chtějí strávit 
příjemný den se svými blízkými. Trať je navrže-
na tak, aby ji zvládl úplně každý. „Vemte děti, 
kočárky, babičky i dědečky a užijte si atmosféru 
závodu světové úrovně s celou rodinou,“ dodal 
Václav Skřivánek z organizačního týmu. 
Více na www.runczech.com. (red)

RunCzech zahájil sezonu novým webem
internetová agentura Fg Forrest a RunCzech před-
stavují nové moderní webové stránky. Jejich cílem 
je sjednocení informačních míst, jednoduchost 
a rychlý přístup závodníků k informacím.
Nové stránky www.runczech.com nyní spojují 
všechny závody v rámci RunCzech běžecké ligy. 
Běžci zde lehce najdou veškeré informace o třech 
pražských závodech, půlmaratonech v Českých Bu-
dějovicích, Karlových Varech, Olomouci a Ústí nad 
Labem a také výsledky a žebříček RunCzech ligy.
„Tak jako se snažíme každý rok přinést vylepšení 
na trati a v zázemí závodů, tak i změna webových 
stránek má našim závodníkům přinést lepší servis 
a celkový dojem ze závodů,“ vysvětluje ředitel 
závodu Václav Skřivánek.
„Nový design webu je pouze první etapa celkové 
změny. V průběhu roku dojde ke spuštění zcela 
nových registrací a na podzim čeká web překva-

pení, které nastolí malou běžeckou revoluci. Web 
se tedy bude rozvíjet podle potřeb jeho uživatelů 
tak, aby jim co nejvíce vyhovoval,“ říká k první 
fázi projektu Radovan Jelen, ředitel Fg Forrest 
a nadšený běžec.
V minulém roce navštívilo stránky více než 
1,6 milionu návštěvníků, kteří nepřicházejí pouze 
v období závodů. Vracejí se v průběhu celého 
roku, hledají informace, prohlížejí si fotografie 
nebo pokračují dále na sociální sítě. 
Vize RunCzech je jasná. Zlepšovat se a inspirovat 
se u světových maratonů. A realizovat vlastní 
nápady, které mají ambice oslovit nejen české 
běžce, ale vtáhnout do projektu RunCzech i zahra-
niční závodníky. A cíl? Udělat z České republiky to 
nejlepší místo na světě pro běhání. A to i ve světě 
digitálním. 
(red)

Buďte tolerantní, prosí organizátoři občany
Půlmaraton je velkou sportovní událostí, ale 
zároveň přinese obyvatelům města různá dopravní 
omezení a drobné komplikace. 
Organizátoři přesto věří, že lidé budou shovívaví 
a chápaví. Potvrdil to Carlo Capalbo, předseda 
organizačního výboru tempo team Prague.  

„Vážení obyvatelé, 1/2Maraton Karlovy Vary, jenž 
se koná pod patronací města Karlovy Vary a Kar-
lovarského kraje, patří do běžecké ligy RunCzech 
organizované společností Tempo Team Prague. 
Závod se koná pod hlavičkou Mezinárodní aso-
ciace atletických federací iAAF a doufáme, že se 

již svým prvním ročníkem zařadí mezi světovou 
elitu dálkových běhů, stejně jako se k nim zařadily 
další závody běžecké ligy RunCzech. Víme, že den 
závodu není pro mnohé z vás jen sváteční událos-
tí, ale jsou to také drobné nepříjemnosti spojené 
s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerance 
a předem děkujeme,“ vzkazují organizátoři pro-
střednictvím Capalba. (red)

inzerce

10%SLEVANA VŠEOtevřeli jsme pro Vás novou pobočku
v Karlových Varech
Bělehradská 965/1  |  tel.: 739 248 047  |  otevřeno: pondělí–pátek, 8.00–18.00

SC-330587/02
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Dopravní opatření po dobu konání 
závodu 1/2Maraton Karlovy Vary
• Dopravní omezení jsou platná v sobotu 25. května.

omezení parkování (zákaz zastavení)
Dovolte, abychom vás upozornili, že zákaz parko-
vání se vztahuje na celou trasu závodu v sobotu 
25. 5. od 8:00 do 22:00. prosíme, přeparkuj-
te své vozidlo s dostatečným předstihem, 
předejdete tak zbytečným nepříjemnostem 
spojeným s odtahem vašeho vozidla.
Divadelní náměstí; Dr. Davida Bechera; Festivalový 
most; Horova; i.P.Pavlova; Karla iV.; Lázeňská; 
Mariánskolázeňská; Mírové náměstí; Mlýnské 
nábřeží; Moskevská; most 17. listopadu; nábřeží 
Osvobození; náměstí Republiky; Nová Louka; 
Slovenská; Stará Louka; Šumavská; Tržiště; T. g. 
Masaryka; Varšavská; Vřídelní; Zahradní; Západní.

Úplná uzavírka
Divadelní náměstí 17:00–22:00; Dr. Davi-
da Bechera 17:00–22:00; Festivalový most 
17:00–22:00; Horova 17:00–22:00; i.P.Pavlova 
15:30–22:00; Karla iV. 15:30–22:00; Lázeňská 
15:30–22:00; Mariánskolázeňská 17:00–22:00; 
Mírové náměstí 17:00–22:00; Mlýnské nábřeží 
15:30 – 22:00; Moskevská 17:00–22:00; Most 
17. listopadu 15:30–22:00; nábřeží Osvobození 

24. 5. 18:00–25. 5. 22:00; náměstí Republiky 
17:00–22:00; Nová Louka 17:00–22:00; Sloven-
ská 17:00–22:00; Stará Louka 17:00–22:00; Šu-
mavská 17:00–22:00; Tržiště 15:30–22:00; T. g. 
Masaryka 15:30–22:00; Varšavská 17:00–22:00; 
Vřídelní 15:30–22:00; Zahradní 15:30–22:00; 
Západní 17:00–22:00.

možnosti vjezdu a výjezdu  
z omezených oblastí
1. Lokalita Tuhnice – zřízen nouzový příčný 
přejezd (automobily mohou na pokyn policie přejet 
v mezeře, kdy nikdo neběží) ulice Moskevská 
Charkovskou do Chelčického a poté Vrázovou, 
Myslbekovou, Sládkovou a Šumavskou na Západní 
směr KV Arena. Vjezd do oblasti nebude od 17:00 
do 21:00 umožněn.
2. Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd 
bude možný ulicí Krále Jiřího, Svahová, Vrázova 
(po dobu závodu bude provizorně zpřístupněna), 
Myslbekova, Sládkova a Šumavskou na Západní 
směr KV Arena. Vjezd do oblasti nebude od 17:00 
do 21:00 umožněn. Vjezd do oblasti Tuhnice a 
Krále Jiřího nebude po dobu závodu možný.

výluka mhD
Dne 25. 5. dojde v souvislosti s pořádáním 
1/2Maratonu Karlovy Vary k omezení provozu 
MHD. V čase od 15:00 do 22:00 budou zrušeny 
následující zastávky: Hlavní pošta, Lázně iii, 
i. P. Pavlova, Divadelní náměstí a Lázně i. V čase 
od 17:00 do 21:30 budou zrušeny následující za-
stávky: Západní, Náměstí Dr. Horákové, Jízdáren-
ská, Moskevská, Šumavská, Depo ČD; zastávka 
Stadion ZM bude dočasně přesunuta ve směru 
k Tržnici za kruhový objezd směrem na Tuhnický 
most a ve směru od Tržnice za kruhový objezd 
směrem ke KV Areně.

podrobné informace o změnách mhD 
naleznete na www.dpkv.cz a www.karlo-
varskypulmaraton.cz. informace o výlukách 
budou rovněž vyvěšeny na zastávkách mhD. 
ve dnech 23. a 24. 5. od 9:00 do 17:00 a v den 
závodu v sobotu 25. 5. od 11:00 do 22:00 hodin 
je k dispozici bezplatná dopravně-informační 
telefonní linka 800 165 102. informace budou 
rovněž na www.karlovarskypulmaraton.cz.
(mm)

Seznam ulic 1/2Maraton Karlovy Vary
START:
Nábřeží Osvobození
Zahr dní
Mlýnské nábřeží
Lázeňská
Tržiště
Stará Louka
Mírové náměstí
Festivalový most
Mariánskolázeňská
Slovenská
– otočka
Slovenská
Mariánskolázeňská
Nová louka
Divadelní náměstí
Vřídelní
I.P.Pavlova
Most 17.listopadu
Varšavská
Horova
Náměstí Republiky
Západní
Šumavská
Moskevská
Dr. Davida Bechera
T. G. Masaryka
Zahradní
Mlýnské nábřeží
Lázeňská
Tržiště
Stará Louka
Mírové náměstí
Festivalový most
Mariánskolázeňská
Slovenská
– otočka
Slovenská
Mariánskolázeňská
Nová louka
Divadelní náměstí
Vřídelní
I.P.Pavlova
Most 17.listopadu
Varšavská
Horova
Náměstí Republiky
Západní
Šumavská
Moskevská
Dr. Davida Bechera
T. G. Masaryka
Zahradní
Mlýnské nábřeží
Lázeňská
Tržiště
Stará Louka
Mírové náměstí
Festivalový most
Mariánskolázeňská
Slovenská
– otočka
Slovenská
Mariánskolázeňská
Nová louka

předpokládaný čas prvního a posledního běžce

estimated time of the first and the last runner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 18:34:08 / 19:47:59
 18:36:58 / 19:55:54
 18:39:49 / 20:03:49
 18:42:40 / 20:11:44
 18:45:30 / 20:19:39
 18:48:21 / 20:27:34
 18:51:11 / 20:35:29
 18:54:02 / 20:43:24
 18:56:53 / 20:51:19
 18:59:43 / 20:59:14

 18:34:08 / 19:47:59
 18:36:58 / 19:55:54
 18:39:49 / 20:03:49
 18:42:40 / 20:11:44
 18:45:30 / 20:19:39
 18:48:21 / 20:27:34
 18:51:11 / 20:35:29
 18:54:02 / 20:43:24
 18:56:53 / 20:51:19
 18:59:43 / 20:59:14

 18:34:08 / 19:47:59
 18:36:58 / 19:55:54
 18:39:49 / 20:03:49
 18:42:40 / 20:11:44
 18:45:30 / 20:19:39
 18:48:21 / 20:27:34
 18:51:11 / 20:35:29
 18:54:02 / 20:43:24
 18:56:53 / 20:51:19
 18:59:43 / 20:59:14

 18:02:51 / 18:20:55
 18:05:41 / 18:28:50
 18:08:32 / 18:36:45
 18:11:23 / 18:44:40
 18:14:13 / 18:52:35
 18:17:04 / 19:00:30
 18:19:54 / 19:08:25
 18:22:45 / 19:16:20
 18:25:36 / 19:24:14
 18:28:26 / 19:32:09
 18:31:17 / 19:40:04

hudební produkce
music point
občerstvovací stanice
refreshment point
toalety
toilets
první pomoc
first aid
km

doběh do cíle
finish line

16

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
sobota 25/05/2013
start: 18:00
cíl: 19:00 – 21:00 

Divadelní náměstí
Vřídelní
I.P.Pavlova
Most 17.listopadu
Nábřeží Osvobození
CÍl   

Seznam ulic Rodinný běh 3 km
START:
Nábřeží Osvobození
Zahradní
Mlýnské nábřeží
Lázeňská
Jánský most
Vřídelní
I. P. Pavlova
Most 17. listopadu
Nábřeží Osvobození
CÍl   

Rodinný běh 3 km
Karlovy Vary
sobota 25/05/2013
start: 16:00 
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Lázněmi opět projede král Karel IV.
• Zahájení lázeňské sezony nabídne divadelní premiéru, koncerty i udělování cen. 

Karlovy Vary se opět připravují 
na největší jarní společenskou 
událost – slavnostní Zahájení 

lázeňské sezony. První vlaštovky 
letošního programu se objevují už 
od 25. dubna, tedy jarmark, tradiční 
pálení čarodějnic, výstavy, koncerty. 
Těžiště programu tvoří jako už obvyk-
le první májový víkend od pátku 3. do 
neděle 5. května. „Páteční večer patří 

jako tradičně oficiálnímu slavnostní-
mu večeru města, v průběhu večera 
budou předány Ceny města za rok 
2012, které budou letos uděleny 
manželům Hankovým, veřejnosti 
známým jako dlouholetí pořadatelé 
Folklorního festivalu. Dalším oceně-
ným je Milan Krajíc, který je známým 
karlovarským hudebním pedagogem, 
hybatelem karlovarského jazzového 

dění, jazzmanem a hudebníkem. 
To koneckonců hned dokáže při 
provedení světové premiéry Rockové 
mše Daniela Kyzlinka a Johna de 
Jonga nastudované ve spolupráci 
Karlovarského symfonického orches-
tru a Karlovarského Repre Bandu 
se zahraničními vokálními sólisty 
za řízení šéfdirigenta KSO Martina 
Lebela,“ informoval Jan Kopál, mluvčí 
magistrátu. Podle něj bude uděleno 
též čestné občanství paní Masumi 
Bötcher-Muraki, činné v partnerství 
mezi Karlovými Vary a japonským 
lázeňským městem Kusatsu a au-
torce a mimo jiné patronce nápadu 
na zřízení japonské zenové zahrady 
ve městě.  
„Na rozdíl od minulých let se letos 
město rozhodlo zrušit sobotní ViP 
společenský večer pro partnerská 
města a další zvané hosty. Ušetřené 
prostředky vynaloží na posílení pro-
gramu pro veřejnost. Sobotní večer 
ale rozhodně nezůstane prázdný, 
naopak rozhodli jsme jej věnovat 
veřejně přístupné repríze pátečního 
světové premiéry. Páteční premiéra 
je limitovaná kapacitou městského 
divadla a počtem zvaných hostů, 
proto výjimečný hudební program  
zopakujeme v sobotu večer v repre-
zentativním prostředí grandhotelu 
Pupp pro širokou veřejnost a přizpů-
sobujeme tomu i cenu vstupného, 
která bude činit příjemných 100 
korun,“ doplnil mluvčí.  
Dalším významným bodem sobotního 
večera bude videomapping – visual 
art projekce Vernum promítaná 
na budovu karlovarského divadla, 

která začne v sobotu po setmění 
ve 22 hodin, a ve čtvrthodinových 
intervalech potrvá až do půlnoci. 
„Věříme, že zajímavým způsobem 
osvětlí a ozvláštní sváteční sobotní 
večer v lázeňském centru města 
přímo na Divadelním náměstí,“ 
nastínil Kopál.  
„Ještě před vypuknutím pátečního 
večera zveme veřejnost na ote-
vření další části lanového centra 
Sv. Linhart, v den otevření vstup 
zdarma, jedná se o další rozšíření již 
existujícího a návštěvníky oblíbeného 
lanového parku. Upozorňujeme také 
na sobotní vernisáž výstavy Archi-
tektura Karlových Varů, kde bude mj. 
pokřtěna odborná publikace věnující 
se danému tématu. Zajímavých akcí 
je celá řada, tradiční jsou samozřej-
mě sobotní svěcení pramenů, průvod 
Karla iV., koncerty u Hlavní pošty, 
gastronomický Food Festival, nedělní 
program věnovaný dětem a podob-
ně,“ uzavřel mluvčí. 
Jan havelka

součástí zahájení lázeňské sezony 

je vždy historický průvod.

inzerce

SC-330091/04

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4

360 01 Karlovy Vary

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-330928/01
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spisovatelka masumi böttcher-muraki pomáhala vytvořit ve městě i klasickou japonskou zahradu. 

Členové folklorního souboru Dyleň propagují město 

i v zahraničí. 

Jednou z osobností, které získají cenu, je muzikant 

milan Krajíc.

Město ocenilo muzikanta, 
spisovatelku i propagátory folkloru
V rámci Zahájení lázeňské sezony město tradičně 
ocení významné osobnosti. Cenu města získají 
manželé Hankovi a muzikant Milan Krajíc. Ti mají 
velký podíl na rozvoji kultury i propagaci města. 
Uděleno bude také čestné občanství. 

eva a Lubor hankovi
Uspořádali loni už 17. ročník Karlovarského 
folklorního festivalu. Toho se zúčastnilo 17 sou-
borů a celkově se představilo 300 účinkujících. 
Jejich vystoupení oživovala celý druhý zářijový 
víkend město. Soubory si odvážely velmi dobré 
dojmy i do mnohdy exotických domovin.  
„Dále eva a Lubor Hankovi společně se Souborem 
písní a tanců Dyleň jako vedoucí reprezentovali 
město na řadě prestižních akcí včetně tuzemských 
a zahraničních zájezdů. Například na festivalu 
Kinabalu až v dalekém Borneu,“ zdůvodnil ocenění 
Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů. 

milan Krajíc (1965)  
– hudebník, pedagog, organizátor
Je znám jako špičkový jazzový saxofonista, člen 
mnoha významných hudebních uskupení. Je 
známá například jeho spolupráce s Jiřím Stivínem, 
Karlem Růžičkou či emilem Viklickým. Spolupra-
coval také na řadě hudebních nosičů, například 

Karla gotta, evy Pilarové či Ládi Kerndla. Účinko-
val i v muzikálu Hair či West Side Story. Od roku 
1999 se věnuje také pedagogické činnosti. 
Zároveň je dramaturgem a ředitelem karlovarské-
ho JazzFestu. „Milan Krajíc beze sporu naplňuje 
definici držitele Ceny města. Je významným auto-
rem a člověkem, který dosáhl řady úspěchů a jeho 
činnost má pro naše město mimořádný přínos,“ 
vysvětlil primátor Kulhánek. 

masumi böttcher-muraki
Je spisovatelka, která má velký podíl na partner-
ství města s japonským Kusatsu. Stále propaguje 
naše město a stará se o dobré vztahy nejen v Ja-
ponsku, ale například i v Německu. Paní Muraki 
poprvé navštívila Karlovy Vary v roce 1989 a oka-
mžitě se do nich zamilovala. Sehnala například 
finanční prostředky na rekonstrukci nástěnných 
obrazů W. Schneidera v Císařských lázních. 
inicializovala také výstavu historických karlovar-
ských pohárků. „Díky ní jsme byli prvním městem, 
které uzavřelo partnerství v Japonsku. Přivážela 
do města také řadu japonských televizních štábů či 
zahradníky, kteří vybudovali japonskou kamennou 

zenovou zahradu. Její aktivity jsou ještě mnohem 
rozsáhlejší. Určitě si čestné občanství moc zaslou-
ží,“ pochválil přínos spisovatelky Kulhánek. 
Jan havelka
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25 000 výtisků zdarma do schránek!  
Další číslo vychází 27. 5., uzávěrka 15. 5.

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

KarlovarsKé raDNIČNÍ lIsTY 
Tel.: 776 431 879,  
e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
Tel.: 606 792 475,  
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Bezpečnostní dveře, otevírání  
zámků, zámečnické práce –  
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

 

 

 

Bezpečnostní dveře, otevírání 
zámku, zámečnické práce – 
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 
tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 
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KOUPÍM POLE  
kdekoli v Karlovarském 
kraji za odhadní cenu,  

1 ha a více, nejlépe  
2–5 Kč za 1 m2.

Tel.: 604 287 347
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Skateboard objevil pro Karlovy Vary Jan Horník

skateboard vznikl v šedesátých letech 
minulého století v USA. Prkénka na ko-
lečkách se začala brzy otáčet i v evropě. 

Jejich typický rachot jsme slyšeli v roce 1977 
i v karlovarských ulicích.
„O sport prý se nejedná, nikdo nás nechtěl vzít 
pod střechu,“ vzpomíná senátor a starosta Bo-
žího Daru Jan Horník, který stál na Karlovarsku 

už jako pětadvacetiletý u zrodu této adrenali-
nové aktivity. „Komunistický režim veškerými 
západními trendy opovrhoval, a tak bylo trochu 
paradoxní, že se nás ujali svazáci z Drahovic. 
Předseda H. Hovorka se stal naším patronem,“ 
dodal Horník. 
V červnu 1979 se na mírně skloněném a vyas-
faltovaném karlovarském náměstí Družby, nyní 
Milady Horákové, konaly první závody v jízdě 
na skateboardu. Jednalo se o první ročník 
Karlovarského pohárku. Mladí organizátoři v čele 
s Janem Horníkem instalovali hudební aparatu-
ru, místo pro rozhodčí a závodilo se ve slalomu 
speciál, v obřím slalomu, ve skoku vysokém 
i dalekém. Velice úspěšný byl tehdy šestnáctiletý 
Karlovarák Petr Pletánek. To, co předvedl, bude 
v kronice tohoto sportu napsáno zlatým písmem. 
Vyhrál skokanské disciplíny výkony 350 centime-
trů ve skoku do dálky a 129 centimetrů ve skoku 
do výšky. Oba výkony byly základní českosloven-
ské rekordy.
Druhý ročník byl na pořadu za rok a konal 
se 25. května 1980. Na ředitelském postu, 
ale i mezi závodníky byl i Jan Horník. V prvním 
ročníku se osvědčil, a tak tentokrát už šlo vše 
jako na drátku. Honza skončil v obřím slalomu 
na 22. místě a ve slalomu speciál na 42. místě. 
Ve skoku vysokém z prkénka na prkénko skočil 
131 centimetrů. Tentýž rok 13. a 14. září už se 
konaly závody dvoudenní. Slavil se Den tisku, 
a tak se bojovalo o Zlaté novinářské pero. 
Na startu bylo přes padesát závodníků z Prahy, 
Plzně, žacléře, Poličky a Horního Slavkova. 
Disciplíny se opakovaly. Zatímco v Americe se 
skákalo do dálky přes barely, v Karlových Varech 
je nahradily krabice od banánů. Jan Horník skon-
čil ve skoku dalekém výkonem 250 centimetrů 
na 10. místě, ve skoku vysokém na 110 cen-
timetrů. Na 34. místě byl ve slalomu speciál 
a čtyřicátý čvrtý byl v obřím slalomu. Naprostou 
samozřejmostí už byly přilby, náloketníky, náko-
leníky a rukavice. Rozměr prkének se neomezo-
val, ale nesměla se používat kolečka od bruslí.

Mezi úspěšné karlovarské závodníky patřili bratři 
Vít a Dan Syrových, Martin Fikrt, Petr Matoušek, 
Jaroslav Krejza a další. Karlovarský skateboar-
dový klub byl tehdy i zásluho Jana Horníka v čele 
celostátní soutěže před Prahou, Plzní a žacléřem.
V roce 1980 vzniká organizace Československá 
skateboardová asociace a nejúspěšnější skokan 
do výšky Lukáš Váša získává v Montrealu titul 
mistra světa. „Skoky, ale i slalomové disciplíny 
zanikají, končí prehistorická etapa skateboardu, 
začíná se závodit na vertikální rampě ve street 
stylu a ve freestylu,“ konstatoval Jan Horník.
Karlovarští skateboardoví závodníci zmizeli 
z ulic a náměstí a přestěhovávají se do prostor, 
které se upravovaly pro jejich využití. První 
etapa byla v areálu školního hřiště na Čankov-
ské. Nebylo to ideální, obyvatelé si stěžovali 
na rachot a sportovcům vadilo, že se v zimě 
nedalo trénovat. Naskytla se možnost využívat 
opuštěnou vojenskou halu poblíž křižovatky 
Na Rozcestí, kde se dříve opravovala vojenská 
technika. Tady už se po drobných úpravách dalo 
trénovat i v zimním období. V Karlových Varech 
vzniká občanské sdružení Centrum pro mládež 
a alternativní sporty. Mladí sportovci potřebovali 
zajistit tréninkovou plochu a pořádat na ní zá-
vody. Získali podporu karlovarského magistrátu 
v rámci programu prevence kriminality a proti 
drogám.
Hala Na rozcestí chátrala, ale vadila i stavbě 
průtahu. Po jejím zlikvidování se prkénkáři opět 
vrátili do ulic. Někteří zamířili do Sokolova nebo 
do Chodova, kde určité možnosti existovaly. Pří-
znivá zpráva z karlovarského magistrátu zazněla 
v roce 2004. Rada města odsouhlasila výstavbu 
skateboardového areálu v Bohaticích. Ten byl 
zpřístupněn a slavnostně otevřen 23. září 2005. 
Na hřišti se objevily překážky, včetně potřebného 
betonového bazénu.
Bohatický areál byl v roce 2008 vyhodnocen jako 
nejlepší v Karlovarském kraji – před Sokolovem 
a Chodovem. 
Luboš zahradníček

starosta božího Daru Jan horník býval vášnivým 

milovníkem skateboardingu. 

V devadesáti letech holduje křížovkám
Krásných 90 let oslavila v dubnu paní Jaroslava 
Davidová z Karlových Varů. Narodila se v jihočes-
ké Kamenici nad Lipou a do lázeňského města 
následovala svého muže, který zde krátce po 
válce našel práci. Odešla s ním navzdory všem, i 
proti vůli vlastních rodičů. Ale nelitovala, se svým 
o čtyři roky starším mužem žije dodnes a do kop-
covitého rázu Karlových Varů a do Krušných hor 
se zamilovala na první pohled. Se svou rodinou je 
také prošla křížem krážem. Bývaly doby, kdy se 
svými blízkými absolvovala i sedmnáctikilometro-
vé túry. A protože její další vášní bylo houbaření, 
málokdy se rodina Davidových vracela s prázdnou. 

Dnes jsou největší vášní paní Jaroslavy křížov-
ky. Svazky, které běžnému křížovkáři vystačí 
na jeden rok, vyluští za čtyři měsíce. Radost jí 
také dělají dva synové, snachy, čtyři vnoučata 
a tři pravnoučata. S manželem Ladislavem žije 
v pečovatelském domě, i přes úctyhodný věk se 
snaží pečovat o malou domácnost, sama žehlí, 
donedávna ještě i vařila. 
Paní Davidové gratulujeme, nejen ke kulatým 
narozeninám, ale také k početné rodině, která drží 
pohromadě a své mamince, babičce a prababičce 
dělá tu největší radost.
(red)

Jaroslavě Davidové dodává stálý životní optimis-

mus její početná rodina. 
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Lanové centrum bude i pro náročnější, říká ředitel Krejčí

už dvanáct let stojí včele karlovarských 
Lázeňských lesů evžen Krejčí. Ten potvrdil, 
že i v letošním roce mají Lesy celou řadu 

plánů a hlavní cíl je jasný – ještě více se přiblížit 
lidem a prohloubit jejich zájem o přírodu. Více sdělil 
v následujícím rozhovoru. 

Jaké máte plány na letošní rok?
Zásadním a hlavním úkolem v letošním roce je jak 
pro mne, tak i celou naši organizaci Lázeňské lesy 
Karlovy Vary dokončení projektu Příroda spojuje. 
Tento projekt zahrnuje především rekonstrukci 
bývalé restaurace Sv. Linhart na informační a envi-
ronmentální středisko s vybudováním přilehlé obory 
pro daňčí zvěř, jelena Dybowského a zvěř černou. 
Součástí tohoto projektu a této obory jsou i dva 
přechodové mosty v celkové délce okolo 750 me-
trů, jejichž součástí budou i pozorovatelny zvěře 
chované uvnitř obory. Tak jako každý rok máme 
před sebou celou řadu úkolů vyplývajících z plnění 
Lesního hospodářského plánu. Tento desetiletý 
plán předurčuje jednotlivé roční úkoly, které se 
samozřejmě mění z roku na rok podle klimatických, 
pracovních, ekonomických někdy i společenských 
podmínek a potřeb. Roční úkol nespočívá jenom ve 
vytěžení stanoveného množství dřeva, ale i dřevo 
přiblížit koňmi a traktory k cestám. Po těžbě 
a přibližování je nutno vzniklou paseku uklidit, což 
znamená seštěpkovat nebo spálit klestí a připravit 
plochu pro opětovné zalesnění.
Při následném zalesňování musí lesník ohlídat, aby 
byl dodržen druh dřevin, jejich poměr, způsob za-
lesnění, spon sazenic, množství sazenic na hektar, 
a to s ohledem na jednotlivá stanoviště a zákonné 
vyhlášky. Práce nás lesníků je během na dlouhou 
trať. Rok co rok zajišťujeme přibližně stejné činnosti 
ve stejných časových posloupnostech, ale vždy 

v jiném oddělení, porostu, porostní skupině a vždy 
za jiným účelem a za jiných podmínek.

Dočkají se Karlovaráci nějakých novinek?
Nedílnou součástí rozvoje oblasti kolem Sv. Lin-
harta je postupné vybudování přírodního lanového 
centra. V loňském roce jsme nedaleko Sv. Linharta 
za finanční podpory města postavili dětský lanový 
park, který si mezi malými dětmi získal velkou 
oblibu. Ostatně návštěva skoro šesti tisíc dětí 
během několika měsíců hovoří za vše. A tak jsme 
v letošním roce, opět za podpory Magistrátu města 
Karlovy Vary, postavili novou lanovou dráhu s třia-
dvaceti překážkami, jejichž obtížnost je již určena 
spíše pro daleko zdatnější návštěvníky. Tato trasa, 
která je většinou ve výšce 8 až 13 metrů nad zemí, 
je určena pro osoby starší 12 let a velikosti alespoň 
150 centimetrů. Celé přírodní lanové centrum bude 
otevřeno od 3. května každý pátek, sobotu a neděli, 
o prázdninách pak každý den. Věřím, že otevřením 
této nové lanové dráhy uděláme radost nejenom 

starším dětem, ale i tatínkům, strejdům a kama-
rádům dětí, kteří k nám již na dětský okruh chodí. 
Doprovod dětí tak bude moci ukázat, co na lanech, 
kladinách, ráhnech, lanovkách a podobných pře-
kážkách dokáže, přičemž si užije dostatek zábavy, 
byť trochu namáhavé. A i kdyby náhodou to snad 
někomu na nějaké překážce nešlo, je tam velmi 
kvalitní tým mladých instruktorů a instruktorek, 
kteří vám rádi a věřte, že i s úsměvem pomohou, 
a to buď radou, anebo po laně dolů zpátky na zem.

Jak se na vašem fungování projevila ekonomická 
krize?
Tak jako většina organizací města i my jsme 
se v tomto roce museli přizpůsobit ekonomickému 
tlaku, který dolehl na všechny. Samozřejmě jsme 
v letošním roce omezili celou řadu činností na mi-
nimum, a to především v oblasti mimoprodukční. 
Snažíme se získat finanční prostředky i ve formě 
dotací a zvýšením podílu prodeje palivového dřeva 
přímým odběratelům.

Jak by se měli lidé v lázeňských lesích chovat? 
To, jak by se návštěvníci měli chovat v lázeňských 
lesích chovat, bych shrnul do několika zásadních 
bodů. Především je třeba nerušit klid a ticho, 
neznečišťovat les odpady a odpadky, nekouřit 
a nerozdělávat otevřené ohně, nenarušovat vodní 
režim, neodhazovat hořící nebo doutnající před-
měty, netábořit, nejezdit na kole mimo lesní cesty, 
neprovádět terénní úpravy, netěžit a nepoškozovat 
stromy a keře, nesbírat lesní plody způsobem, který 
poškozuje les, a nejezdit, popřípadě nestát v lese 
s motorovými vozidly. A velmi důležité především 
pro bezpečnost lidí je nevstupovat do porostů, kde 
se provádí těžba, manipulace nebo doprava dřeva.
Jan havelka

Ředitel evžen Krejčí potvrdil, že se i jeho orga-

nizace dotkla ekonomická krize. snaží se jí čelit 

například aktivnějším získáváním dotací.

inzerce
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Karlovarští občané a živnostníci potřebují zastání
Od poloviny roku 2012 se rapidně zhoršila situace 
ovdovělých seniorů a rozvedených matek s dětmi. 
Karlovarské občany trápí nedostatek pracovních 
příležitostí, odchody mladých lidí, nízká podpora 
živnostníků a podnikání, vysoká nezaměstnanost 
a půjčky, říká ing. Richard Ullisch. 
Nejen proto jsme v rozpočtu města 2012 i 2013 
podpořili více peněz pro mateřské a základní školy, 
dokončení opravy Lidového domu ve Staré Roli, 
opravy a rekonstrukce městských silnic jako třeba 
Mattoniho ulice nebo veřejných prostor na Karlovar-
ské ulici ve Staré Roli, včetně obnovy parků. 
Podpořili jsme také uvolnění finančních prostředků 
na plánované rozšíření urnových míst na Růžovém 
vrchu nebo školní hřiště na ZŠ Poštovní, opravu 
fasády Základní školy 1. máje a výměnu oken 
ZŠ  Krušnohorská či investici významné částky 
5 milionů korun do Alžbětiných lázní. V dalším roce 
se musíme ale zaměřit na vytváření nových pra-

covních míst, budování nájemních domů pro matky 
s dětmi a domov důchodců za nízké nájemné 
a především podporu pro místní živnostníky, aby 
opět začali vytvářet pracovní místa pro lidi. 
V současné době je sociální demokracie v karlo-
varském zastupitelstvu v opozici a nesouhlasíme 
s výdaji za nákupy nových počítačů, stejně tak 
jsme přesvědčeni, že radnice neadekvátně utratila 
200 tisíc korun na diskusní fóra. Vadí nám několika-
milionové předražení opravy městského infocentra 
nebo předražený nákup vánoční výzdoby za 1,5 mi-
lionu korun. Také plánovaná oprava Husova náměstí 
za 9,5 milionu korun je předražená, rovněž právní 
služby za 3 miliony. Pravidelně na jednání zastupi-
telstva tyto nešvary kritizujeme, podáváme návrhy 
na řešení a především trváme na tom, aby zakázky 
města byly zadávány místním firmám z Karlových 
Varů, které tady zaměstnávají občany a platí zde 
daně. Za nejhorší považujeme situaci, že karlovar-

ská radnice dává zakázky firmám z jiných měst 
(Rakovník, Brno, Ústí, Praha) a karlovarské firmy 
musí propouštět zaměstnance. 
Karlovarská sociální demokracie našla právní způ-
sob, jak v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek zadávat i nadále práci firmám z Karlových 
Varů, aby nemusely tyto firmy propouštět. Písemně 
jsme všechno i s návrhy sepsali a poslali primáto-
rovi už před osmi měsíci, do dnešního dne se nic 
nestalo a radnice stále dává zakázky cizím firmám, 
říká Marian Odlevák předseda karlovarské ČSSD. 
Proto jakmile nastoupíme na karlovarskou radnici, 
okamžitě budou přednostně zakázky zadávány kar-
lovarským místním firmám, aby mohly zpět nabrat 
propuštěné zaměstnance – týká se to především 
oprav silnic, služeb a stavebnictví, potvrdila Marké-
ta Wernerová, karlovarská zastupitelka a signatářka 
petice za nižší poplatky za psa.
zastupitelský klub ČssD

hyde park

inzerce

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-322230/05

SC-321949/36
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Lázeňský 
dům Bílý lev 
zničila před 
pětadvaceti 
lety demolice
• O tom, kdy byl v Karlových Varech dům Bílý lev 
postaven, se můžeme dnes již jen dohadovat.  
Jako jeden z nejstarších v samém lázeňském 
centru byl za plné podpory a nátlaku místních 
politických a správních orgánů zcela neuváženě 
zbořen právě před pětadvaceti lety, tedy na jaře 
1988. Vyasfaltované místo s provizorním rondelem 
je dodnes ukázkou, jak by se člověk v přístupu 
k městské historické zástavbě neměl chovat.

Lázeňský dům Bílý lev čp. 36/21 se až 
do roku 1988 nacházel na Tržišti mezi domy 
Wolker a Atlantic hned naproti morovému 

sloupu. Byl jedním z nejstarších v jádru docho-
vaných lázeňských domů s původně formovanou 
barokní chodbou a mázhausem. Dispozičně 
se podílel již na vytváření gotického půdorysu 
města a po celá staletí pak svou hmotou příznivě 
dotvářel typické panorama jeho centrální části, 

vyznačující se zde souvislou nábřežní zástavbou 
oddělující Vřídlo a řeku Teplou od Tržiště. 

poslední přestavba
Podoba domu Bílý lev se po staletí několikrát 
změnila. Stavební vývoj byl podmíněn vkusem, 
potřebami doby i dvěma celoměstskými požá-
ry. Poslední přestavba a celková modernizace 
objektu se zachováním původní hmoty pro-

běhla někdy kolem roku 1910. Tehdy dům dostal 
zcela novou bohatě členěnou novobarokní fasádu 
s balkony a vznosnými pilastry v průčelí, nová 
okna a výtah. Letitá plastika pískovcového lva nad 
vchodem byla samozřejmě zachována.

pobýval zde i generál
Nejstarší připomínkou domu byl v 60. letech 
minulého století nález barokní litinové desky 

takto zachycuje lázeňský dům bílý lev historická barevná pohlednice.

Dům bohužel do dnešních dnů nepřežil. v roce 1988 ho smetla demolice. takto smutně dům vypadal v době demolice.
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s reliéfem hlavy andílka s křídly s letopočtem 
1675. V 18. století vchod do Bílého lva zdo-
bily erby šlechticů Anhalt-Zerbstů a ruských 
Petrovičů, kteří zde pravidelně bydlívali. V roce 
1759 za majitelky paní Torellin dům při požáru 
celého města vyhořel. V letech 1768, 1798, 
1799 a 1800 zde přebýval ruský generál hrabě 
Alexej grigorovič Orlov-Česmenský, vítěz nad 
tureckým loďstvem v roce 1770 v rusko-turecké 
válce. Prý k vítězství dopomohly pušky od kar-
lovarských puškařů a předchozí výcvik hraběte 
Orlova u karlovarských ostrostřelců; osobně 
karlovarskou puškou zastřelil lodivoda turecké 
admirálské lodě. Před rokem 1803 přešel dům 
do rukou zlatníka Johanna Knolla, pozdějšího 
starosty Karlových Varů. Rodina Knollů patřila 
k nejbohatším ve městě, na jehož rozvoji měla 
rozhodující vliv řada mladých Knollů zejména ve 
druhé polovině 19. století. V roce 1810 hostil Bílý 
lev rakouskou císařovnu Marii Ludoviku Beatrix 
s velkokněžnou Leopoldou, pozdější císařovnou 
brazilskou. Nesmazatelně se do historie Bílého 
lva zapsal rok 1812, kdy zde byl ubytován sám 
rakouský císař František i. se svou dcerou Marií 
Luisou, císařovnou francouzskou. V roce 1819 
se Bílý lev stal místem konání tzv. ministeriální 
konference, kde evropští státníci pod vedením 
rakouského kancléře Metternicha projednávali 
otázku potlačení pokrokového hnutí, šířeného 
hlavně mezi německou mládeží a upevnění 
Svaté aliance. Vznikla zde tehdy tzv. Karlovarská 

ujednání. Častou návštěvnicí Karlových Varů 
na konci 18. a počátkem 19. století byla Doro-
thea Anna Charlotta vévodkyně Kuronská, rozená 
říšská hraběnka z Medemu. V Bílém lvu bydlela 
i se svojí sestrou, spisovatelkou elisou von der 
Recke, při své poslední karlovarské návštěvě 
v roce 1820.

bydlel zde i Josef Labitzký
Z pozdějších významných návštěvníků domu lze 
jmenovat hudebního skladatele Ference Liszta 
v roce 1853, který zde v srpnu uspořádal sou-
kromý koncert za účasti např. slavného houslisty 
Ferdinanda Lauba, dirigenta Josefa Labitzkého, 
básníka emanuela geibela a karlovarského malí-
ře georga Kordíka, který mnohé z účastníků por-
trétoval. Z významných osobností světové hudby 
lze ještě jmenovat ruského skladatele, dirigenta 
a klavíristu Nikolaje grigorjeviče Rubinštejna, 
který se zde ubytoval v červenci 1860. 
Pro nesporné kvality, jak z hlediska urbanistické-
ho a architektonického, tak kulturně-historického 
byl dům v 70. letech minulého století zařazen 
tehdejším ministerstvem kultury do celostátního 
seznamu nemovitých kulturních památek pod 
registračním číslem 882. Na vchod pod obří pís-
kovcovou plastiku lva pak byla osazena bronzová 
pamětní deska upozorňující kolemjdoucí na stáří 
domu a konání „Metternichovy“ konference 
v roce 1819. Na Františka i. a Ference Liszta si 
však tehdy patrně nikdo nevzpomněl. 

počátek konce
V květnu roku 1983 se však začal datovat počátek 
konce domu Bílý lev. Z dosud řádně neobjas-
něných příčin došlo tehdy na několika místech 
k porušení – popraskání nosných obvodových zdí 
a vnitřních kleneb. Stav byl označen za havarijní 
a dům musel být narychlo vyklizen. Ještě v témže 
měsíci proběhlo provizorní podchycení obvodové-
ho zdiva v úrovni podlah druhého patra masivními 
dřevěnými podpěrami. Práce tehdy v rekordním 
čase provedl Městský stavební podnik v Karlo-
vých Varech na základě objednávky tehdejšího 
vlastníka objektu Československých státních lázní. 
Od tohoto okamžiku se začíná zcela konkrétně 
formovat myšlenka dům již neopravovat a v zájmu 
jakýchsi mlhavých vizí o budoucím využití plochy 
pro náhradní jímání hlavní karlovarské termy jej 
demolovat. V lednu 1984 získává vedení karlo-
varské lázeňské organizace posudek, z něhož 
vyplývá, že „v daném prostoru dochází v závislosti 
na přirozené neotektonické aktivitě k regionálně 
významným pohybům bloků horninového podloží 
i k dalším lokálním deformacím. Uvedené jevy 
byly způsobeny působením obecných geologic-
kých sil v průmětu na povrch a znamenají trvale 
působící faktor, se kterým je nutno v daném 
území počítat.“ Uvedený text je pak pro vedení 
lázeňské organizace klíčovým dokumentem 
k naplnění záměru dům odstranit. V lednu 1985 
zahajuje ministerstvo kultury řízení o upuštění 
od památkové ochrany a v květnu vydává kladné 

budova v ještě poměrně dobrém stavu.

Lázeňský dům se během let hodně měnil. 

v průčelí domu nechyběla socha lva.
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rozhodnutí. Rada města následně ukládá majiteli 
objektu ČSSL v Karlových Varech provést demolici 
nejpozději do konce května 1986. 

občané protestovali
V době, kdy vše zcela neodvratně spělo k de-
molici, vystoupila se svým ostrým nesouhla-
sem skupina dvaceti karlovarských občanů, a 
to formou rozsáhlé písemné stížnosti adresované 
Výboru lidové kontroly České socialistické repub-
liky ze dne 25. 11. 1985. Jak dokazuje množství 
písemných materiálů, byla celá záležitost znovu 
patřičně rozdmýchána. Celé další dva roky pak 
probíhala mnohdy až nepřehledná papírová válka 
a situace byla stále komplikovanější. Ani zastán-
ci, ani odpůrci demolice domu nemínili ze svých 
pozic ustoupit a stále novými a novými posudky 
týkajícími se stavu domu a hlavně únosnosti jeho 
podloží si vzájemně vyrážely trumfy z rukou. 
V polovině roku 1987 přišel Český inspekto-
rát lázní a zřídel jako jediný oprávněný zde 
k rozhodování za podpory Českého geologického 
úřadu s posledním, ale převratným argumentem. 
Budoucím náhradním jímáním hlavní karlovarské 
termy právě v místě Bílého lva lze jedině zajistit 
další bezporuchový provoz lázní. Konečným 
výsledkem byl demoliční výměr vydaný v únoru 

následujícího roku. Vlastní demolice pak proběh-
la v březnu až květnu, tedy na jaře 1988. Dodnes 
nebyly na dané parcele zahájeny žádné práce 
svědčící o potřebě vybudování tehdy tolik prokla-

movaného náhradního jímání pro další úspěšný 
rozvoj lázní. A je tomu už 25 let. 
autor: vladimír Dlesk

fotografie: archiv autora

pohled z dálky ukazuje výjimečnou hodnotu domu.

vchod do domu bílý lev. 

Na první pohled je jasný velmi špatný stav.

tímto propagačním materiálem lákal dům návštěv-

níky.
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Britské duo rozezpívá halu
• Pet Shop Boys vystoupí v KV Areně 3. července.

po famózním loňském vystoupení zpěváka 
Seala zavítá do multifunkční haly další 
hudební legenda. Tentokrát se předsta-

ví hvězdní Pet Shop Boys. Koncert se chystá 
na 3. července a nebude chybět ani afterparty. 
Potvrdila to Lucie Švantnerová, vedoucí produkce 
a marketingu KV Areny. „Legendární britské duo 
Pet Shop Boys zavítá v rámci své celosvětové tour 
i do České republiky. V Karlových Varech se bude 
konat koncert s následnou afterparty. Stane se 
tak doprovodným programem 48. mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Varech,“ doplnila 
vedoucí. 
Pet Shop Boys prodali více než 50 milionů 
desek a získali řadu ocenění, třikrát se 
stali vítězi Brit Awards a šestkrát byli 
nominováni na cenu grammy. V guinne-
ssově knize rekordů mají své místo jako 
nejúspěšnější duo britské historie. 
V roce 2009 na Brit Awards získali 
ocenění za výjimečný přínos hudbě. 
Pet Shop Boys, legendární dvojice 
britské taneční a popové scény, 
kterou tvoří Neil Tennant a Chris 
Lowe, se vydávají na celosvětové 
turné a po třech letech zavítají 
i do České republiky. 

„V rámci tour Pet Shop Boys elektric se můžete 
těšit na novinky z alba electric nebo na songy 
z loňského alba elysium, ale také zavzpomínat 
na starší hity jako West end girls, Always On My 
Mind či New york City Boy. O zábavu jistě nebude 
nouze, nenechte si tedy ujít tento výjimečný kon-
cert v Karlových Varech v KV Areně 3. července 
od 22 hodin,“ doplnila pozvánku Švantnerová. 
Vstupenky budou k dostání v předprodejní síti 
Ticketportal ve třech cenových kategoriích 
od 690 Kč, www.ticketportal.cz. Více informací  
www.kvarena.cz, www.petshopboys.co.uk.
Jan havelka

Přijďte se naučit 
na in-line bruslích
žádné věkové hranice. To je velká výhoda in-line 
bruslení, mladého sportu rozšířeného po celém 
světě. Bruslí děti, mládež, dospělí i senioři. 
„Právě proto občanské sdružení Sportgen ve spo-
lupráci s KV Arenou, pořádá v tréninkové hale 
již druhý ročník výuky bruslení pro začátečníky. 
Můžete se těšit na dny plné zábavy a poučení, 
které si pro vás připravili instruktoři bruslení,“ 
říkají organizátoři. 
akce se koná 7. května a 14. května vždy 
od 16:00 do 18:00 hodin v tréninkové hale 
Kv areny.
(red)

Páteční program pro děti 
Multifunkční centrum KV Arena ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary připravilo na pátek 
10. května pro všechny děti bohatý odpolední program nabitý zábavou, soutěžemi a spoustou dalších 
překvapení. 
„Můžete se těšit na taneční vystoupení streetdancové skupiny Rapresent, neuvěřitelnou show 
na kole, žonglérskou exhibici, autogramiádu A-týmu HC energie a mnoho dalšího. Vstup je zdarma,“ 
láká děti Roman Maleček, jednatel KV Areny.

Basketbalová 
reprezentace se 
představí ve Varech 
Karlovarská KV Arena jako již tradičně přivítá 
mezinárodní basketbalový turnaj žen. Jistě nebu-
dou chybět hvězdy našeho týmu, jako jsou Hana 
Horáková, eva Vítečková, Petra Kulichová a další. 
Dále se můžete těšit na doprovodné akce, které 
jsou již nedílnou součástí turnaje. 
Více najdete na stránkách www.kvarena.cz.
turnaj se uskuteční ve dnech 5. až 7. června,
kdy se představí reprezentační družstva čtyř 
zemí. Své síly změří Česká republika, Čína, 
Lotyšsko a Rusko.
(red)

Rozpis zápasů:

Olympic oslaví padesátiny ve Varech 
• „Je to nekončící mejdan,“ říká lídr Petr Janda.
Nejstarší rocková skupina Olympic připravila 
ke svému padesátému výročí halovou koncertní 
šňůru, kterou započala loni v listopadu a díky 
úspěchu pokračuje i letos v několika dalších měs-
tech ČR. V KV Areně skupina vystoupí 3. května 
2013 od 19:00 hodin společně s devětačtyřice-
tičlenným Českým národním symfonickým or-
chestrem, který v minulosti doprovázel například 
Andreu Bocelliho a george Michaela pod taktov-
kou dirigenta Martina Kumžáka. 
„Fanoušky čeká průřez celou jejich dosavadní 
tvorbou, a to v rockovém, symfonickém a akus-
tickém provedení. Na koncertě zazní největší 
hity Olympiku, které si zpívají již celé generace 
fanoušků, a samozřejmě nebude chybět ani nová 
píseň My už jiný nebudem, kterou k turné složil 
Petr Janda a text napsal Zdeněk Rytíř,“ uvedl 
Roman Maleček, jednatel společnosti KV Arena. 

„Je to padesát let stále nekončícího mejdanu a to 
je potřeba pořádně oslavit,“ uváděl na podzim 
turné Olympiku jeho lídr Petr Janda. „Chceme za-
vzpomínat na všechno dobré, co nás za tu dlouhou 
dobu potkalo a hlavně poděkovat všem našim fa-
nouškům za úžasnou přízeň, kterou nám po celou 
tu neuvěřitelnou dobu věnují,“ doplnil frontman. 
Petr Janda si také při této příležitosti nechal vy-
robit novou elektrickou kytaru, se kterou vystoupí 
i v KV Areně. Její autor, výrobce Martin Švehla, 
mu udělal speciální perleťový model s číslicí 50.
Vstupné na koncert je od 490 korun. Každý 
návštěvník obdrží zdarma jako bonus DVD 
Procházka historií skupiny Olympic – na místě při 
předložení platné vstupenky.
„Přijďte do KV Areny oslavit spolu s kapelou její 
významné výročí,“ zve na koncert Maleček. 
Jan havelka

5. 6. Rusko : Lotyšsko zač. 17,30

5. 6. Česká republika : Čína zač. 20,00

6. 6. Čína : Rusko zač. 16,00

6. 6. Lotyšsko : Česká republika zač. 18,30

7. 6. Lotyšsko : Čína zač. 16,00

7. 6. Česká republika : Rusko zač. 18,30

Žádná omezení. in-line bruslení může zkusit 

opravdu každý.
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Orchestr podpoří i zpěváci z Londýna

příznivci Karlovarského symfonického 
orchestru se dočkají po dlouhých letech 
nových CD. Zároveň se symfonici nebojí 

ani rockové muziky. To dokáže jejich představení 
Rockové mše. 
První z nich je slavnostní křest CD Sinael Jazz 
Symphony / Česká škola. K tomu dojde 3. května 
na slavnostním večeru města k Zahájení lázeňské 
sezony 2013 v Karlovarském městském divadle. 
Další křest se odehraje 7. června v Lázních iii s 
provedením všech skladeb. Sinael Jazz Symphony 
vydává KSO společně ještě s jedním CD, které 
nese název Česká škola. Jde o výběr nejlepších 
nahrávek KSO z novodobé historie po roce 1990.
„Orchestr velmi dlouho žádné nahrávky určené 
k prodeji nevydal. Proto jsme dospěli k tomu, 
že by Sinael měl předcházet jakýsi kontaktní bod, 
kdy z novodobé epochy sestavíme určitý průřez, 
který by vypovídal o orchestru, jeho zaměření 
a hudbě, již hraje. Jde o retrospektivu posledních 
třiadvaceti let,“ vysvětluje Šimon Kaňka, ředitel 
Karlovarského symfonického orchestru.
Podle něj budou obě CD budou sice samostatná, 
vyjdou však v jednom digipacku, tedy společném 
balíčku. 
„Lidé je seženou hned 4. května na světové 
premiéře Rockové mše v gH Pupp, dále budou 
k sehnání prostřednictvím webových stránek 
KSO, v hlavní pokladně orchestru v Lázních iii, 
v infocentru a na koncertech orchestru,“ poradil 
zájemcům Kaňka. 
Druhým slavnostním okamžikem je světová pre-
miéra díla The Rock Mass - Rocková mše, kterou 
napsali český skladatel Daniel Kyzlink a anglický 
textař a písničkář John de Jong. Karlovarský sym-
fonický orchestr pod vedením šéfdirigenta Martina 
Lebela uvede Rockovou mši ve spolupráci s 

Karlovarským Repre Bandem, Danielem Kyzlinkem 
u klávesových nástrojů a pěveckými sólisty –  
zpěvačkou Kirsten Joy a zpěvákem gazem Twis-
tem, kteří přijedou z Londýna.
árie a podstatnou část mše vyslechnou 3. května 
hosté večera města v městském divadle, k pl-
nému koncertnímu provedení Rockové mše pak 
dojde hned následující den, 4. května, v grandho-
telu Pupp. Vstupenky jsou k sehnání v obvyklých 
předprodejích a díky podpoře Města Karlovy Vary 
za ně zájemci zaplatí pouhých sto korun. V prodeji 
je několik set vstupenek.
Základem díla je klasická mše, které přebásněné 
texty dodávají moderní poetický rozměr. Hudebně 
jde o fúzi klasické hudby, rocku, popu i hudby 
filmové. „Jsme pyšní na to, že toto dílo právě KSO 
uvede ve světové premiéře. Je to další krok v naší 
dramaturgii, v jejímž rámci uvádíme multižánrové 
projekty. A jedná se také o pokračující spolupráci 
s Karlovarským Repre Bandem, započatou před 
několika lety, jejímž prozatímním vrcholem je na-
točení CD Sinael Jazz Symphony s kompozicemi 
Kryštofa Marka,“ říká ředitel Kaňka.
Jan havelka

Knihovna zve do 
pohádkového lesa
Zajímavou akci pro děti přichystala městská 
knihovna. Akce Pohádkový les se bude konat 
11. května od 11 do 16 hodin v Meandru Ohře. 
Program bude bohatý. Děti se mohou těšit napří-
klad na Barboru Blažkovou, Choreu Novu, Ludmilu 
Křivancovou či výškové atrakce a lana pro děti. 
Nebude chybět ani opékání buřtů, soutěže 
a mnoho dalšího. Svou prezentaci chystají také 
karlovarští hasiči a zdravotnická služba.  
Vstup je zdarma. (red)

Golf pomůže 
nemocnému chlapci
Vybrat peníze na těžce nemocného chlapce Vítka 
bude hlavním cílem dobročinného golfového tur-
naje. Chlapec trpí svalovou dystrofií a potřebuje hi-
ppoterapii, plavání a vitamíny. Každý golfista, který 
se zúčastní turnaje 22. května na hřišti v Cihelnách 
mu svým startovným přispěje právě na tuto pomoc. 
Minimální startovné je 5 tisíc korun. (red)

Den Ohře připomene 
kouzlo řeky
Již tradičně se bude konat oblíbená akce Den 
Ohře. Program je naplánovaný na středu 8. května 
od 14 hodin a je pro všechny zcela zdarma. 
Na programu je splutí a závod rodičů s dětmi 
v úseku od Dvorského mostu k loděnici Klubu 
vodáků Karlovy Vary. Jde o dva kilometry klidného 
toku. Plout mohou dvojice dospělý a dítě. Lodě, 
pádla a plovací vesty připraví pořadatel. Účastníci 
obdrží v cíli speciální upomínku a občerstvení. (red)

Den vítězství si připomeneme na dvou místech
Město Karlovy Vary a Český svaz bojovníků za svobodu pořádají tradiční pietní vzpomínkovou slavnost 
příležitosti oslav Dne vítězství. První částí pietního aktu bude uctění památky padlých ruských vojáků 
8. května na hřbitově v Drahovicích od 9 hodin. V půl jedenácté pokračuje pieta u památníku padlých 
amerických vojáků u hotelu Thermal.

Pěvecký sbor hledá nové členy
Karlovarský pěvecký sbor s více než padesátiletou tradicí prožívá v období renesance. S novými lidmi 
v čele se nové tvůrčí záměry setkaly i se vstřícným pochopením u vedení Karlovarského symfonického 
orchestru. Sbor však zve i nadále do svých řad všechny zájemce zpívání. Zkoušky se konají vždy v úterý 
od 18:30 do 20:30 hodin v aule ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici v Karlových Varech-Rybářích.

Levnější porcelán opět najdete u Puppu
Společnost Thun 1794 ve spolupráci s grandhotelem Pupp letos již po osmnácté pořádá Porcelánové 
slavnosti. Prodejní trhy se uskuteční ve dnech 3. až 4. května 2013 na prostranství před grandhotelem 
Pupp. V pátek lze zboží zakoupit mezi 10 a 18 hodinou a v sobotu od 9 do 17 hodin.

orchestr uvede rockovou mši pod vedením šéfdiri-

genta martina Lebela. Foto: Jiří Hubatka

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
05

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-330142/04

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-311841/07
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· iNzerce

SC-330715/06

SC-330864/02
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· sport

moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky  
TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40
Tel.: 721 597 940 
www.gymnastika-kv.cz

tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–18:00 h. v tělocvičně  
SPgŠ v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40.

GYMNasTIKa

galerie & snooker kafé Koule 
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

otevřeno pro všechny příznivce:
pondělí – pátek: 14–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin  
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin. 

Sportovní Klub Snooker Koule spolu s Českomoravským 
biliárovým svazem koná v našem klubu nyní nábor mladých 
nadšených sportovně založených mladých hráčů a hráček 
ve věku 12–25 let s výbornými výhodami od klubu a s per-
spektivou závodní reprezentace Karlových Varů v Českomorav-
ské snooker lize. Bližší info: p. Psohlavec, tel.: 739 154 389.

BIllIarD Golf KluB IMPerIál

bK Lokomotiva Karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
bklokokv.webnode.cz 

mLaDŠí ŽáKyNě u14
26. 5. 10:00 Loko Karlovy Vary – BKJ Kralupy nad Vltavou
26. 5. 18:30 Sluneta Ústí n. L. – Loko Karlovy Vary
27. 5. 12:00 Loko Karlovy Vary – BK Baník Most

BasKeTBal

Klasická jóga 
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170 
www.klasicka-joga.cz 

Každé pondělí od 8:30 hod. – JÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Každé úterý od 18:30 hod. – JÓga 
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Každou středu od 8:30 hod. – JÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Každý čtvrtek od 18:30 hod. – JÓga
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Každou neděli od 19:30 hod. – meDitace
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
 
individuální JÓga dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
 
ájurvéda a tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
více informací na webu.

Jóga shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122 
e-mail: veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti

Kurzy jógy pro veřejnost: 
Každé pondělí: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24
Každý pátek: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24

Jógacentrum Karlovy vary
Chebská 56a, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606474, www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě 
1. lekce zDarma

pondělí: 18.00 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý: 17.30 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý: 19.00 hod.,
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí
středa: 18.00 hod.,
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
Čtvrtek:19,15 hod.,
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí 
a pokročilí.

jóGa

taneční studio fontána – tsf
manželů prudíkových
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
Alena Prudíková, tel.: 603 920 102
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

taneční a pohybové kurzy na zŠ Dukelských hrdinů
pondělí: 15:30–18:15 hodin
středa:  15:30–18:30 hodin
pátek:  16:00–18:30 hodin

soboty, neděle:  
Workshop argentinské tango a kontaktní improvizace.

D-team
v zrcadlovém sále SOA Podnikatel 
Nám. Václava řezáče, 
Karlovy Vary – Dolní Drahovice 
www.d-team.cz, tel.: 725357287

tréninky:
pondělí:  18:00–20:00 hodin
pátek:  16:00–20:00 hodin

TaNec

sportovní lezení crux
T. g. Masaryka 623/12, tel.: 725 727 395
www.stenacrux.cz  
Facebook: Crux lezecká stěna  
v Karlových Varech
e-mail: kakibara@seznam.cz; 

Lezení pro veřejnost každý den:
pondělí – čtvrtek:  16–22 hod.
pátek – neděle:  16–20 hod.

sPorTovNÍ lezeNÍ

ČesKá fotbaLová Liga
04.05.2013 1. FC Karlovy Vary A – Kunice, K. Vary - Dvory
08.05.2013 Jiskra Domažlice – 1. FC Karlovy Vary A  
11.05.2013 MFK Chrudim – 1. FC Karlovy Vary A  
18.05.2013 1. FC Karlovy Vary A – FC Chomutov, K. Vary - 
Dvory
25.05.2013 1. FC Karlovy Vary A – SK Hlavice

ČesKá Liga Dorostu u 19 a
05.05.2013 1. FC Karlovy Vary U19 – 1.FK Příbram, Drahovice
08.05.2013 FK Litvínov – 1. FC Karlovy Vary U19
11.05.2013 VOŠ a SOŠ Roudnice – 1. FC Karlovy Vary U19
18.05.2013 1. FC Karlovy Vary U19 – SK Kladno, Drahovice
25.05.2013 FK DUKLA Praha – 1. FC Karlovy Vary U19

ČesKá Liga Dorostu u 17 a
04.05.2013 FK Motorlet Praha – 1. FC Karlovy Vary U17
12.05.2013 1. FC Karlovy Vary U17 – FK Slavoj Vyšehrad, 
Drahovice
19.05.2013 FC Viktoria Plzeň – 1. FC Karlovy Vary U17
26.05.2013 1. FC Karlovy Vary U17 – FC MAS Táborsko

ČesKá Liga Dorostu u 16 a
04.05.2013 FK Motorlet Praha – 1. FC Karlovy Vary U16
12.05.2013 1. FC Karlovy Vary U16 – FK Slavoj Vyšehrad, 
Drahovice
19.05.2013 FC Viktoria Plzeň – 1. FC Karlovy Vary U16
26.05.2013 1. FC Karlovy Vary U16 – FC MAS Táborsko

ČesKá Liga ŽáKŮ u 15 b
04.05.2013 1. FC Karlovy Vary U15 – SK Kladno, Drahovice
11.05.2013 FK Litvínov – 1. FC Karlovy Vary U15
18.05.2013 1. FC Karlovy Vary U15 – FK Slavoj Vyšehrad, 
Drahovice
26.05.2013 FK Meteor Praha Viii – 1. FC Karlovy Vary U15

ČesKá Liga ŽáKŮ u 14 b
04.05.2013 1. FC Karlovy Vary U14 – SK Kladno, Drahovice
11.05.2013 FK Litvínov – 1. FC Karlovy Vary U14
18.05.2013 1. FC Karlovy Vary U14 FK Slavoj Vyšehrad, 
Drahovice
26.05.2013 FK Meteor Praha Viii – 1. FC Karlovy Vary U14

ČesKá Liga ŽáKŮ
05.05.2013 FK Litvínov – 1.FC Karlovy Vary U13/12
12.05.2013 1.FC Karlovy Vary U13/12 FK Motorlet Praha, 
K. Vary - Dvory
19.05.2013 SK Kladno – 1.FC Karlovy Vary U13/12
26.05.2013 1.FC Karlovy Vary U13/12 FK Meteor Praha Viii

foTBal

odbor KČt tJ slovan Karlovy vary
RNDr. František Wohlmuth  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

01. 05.  Jarní turistická expedice na valašsko (5 dní)
11. 05.  hřebečná – podél přivaděče vody k dolu Mauritius
18. 05.  Do prčice z tábora (sobota), v neděli táborsko
25. 05.  Lipno – procházka s vnoučaty v korunách stromů 
   (výlet ke Dni dětí)
01. 06.  Křivoklátsko – okolím Nižboru

TurIsTIKa

SPortujete? naPište nám o tom

Děláte nějaký zajímavý sport?  
Jste členy nějakého klubu či vedete nějaký sportovní kroužek? 
Určitě nám o tom dejte vědět, naše redakce je otevřená vašim námětům a informacím o sportovních 
aktivitách. Pokud máte nějaký zajímavý námět, pošlete nám ho klidně i s pěknou fotografií na jan.
havelka@ceskydomov.cz. Rádi se budeme vašimi náměty zabývat či vás můžeme zařadit do našeho 
sportovního servisu. 

svaz důchodců o. s.
městské organizace
Úvalská 36 Karlovy Vary 360 09

Doksy – památník K. H. Máchy, muzeum Čtyřlístku. máchovo 
jezero – okružní plavba lodí. bezděz – prohlídka hradu.

výleTY DůchoDců
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· KuLturNí servis

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

2. 5. Čt   19.30 franz Lehár: veseLá vDova 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Láska, nebo peníze? Poněkud 
komplikované námluvy v jedné z nejslavnějších operet všech 
dob. Dirigent: František Babický; Sbormistr: Martin Veselý; 
Hudební příprava: Maxim Biriucov, Tatiana Drybas, elena 
Naftová; Režie: Jan Ježek 

3. 5. pá   19.30 slavnostní večer 
s koncertním provedením světové premiéry Rockové mše 
Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga v nastudování spojených 
orchestrů KSO + KRB a vokálních sólistů z Anglie za řízení 
šéfdirigenta KSO Martina Lebela

4. 5. so   16.00 o zem by se rozbiLo  
– zahájení lázeňské sezony 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo 
Hudebně taneční fantazie na hudbu Otvírání studánek Bo-
huslava Martinů. Konfrontace tradic a moderní doby v koláži 
všech uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 

6. 5. po   11.00 o zem by se rozbiLo 
– představení pro školy 

6. 5. po   19.30 o zem by se rozbiLo 

8. 5. st   19.30 art partner – pronájem 

9. 5. Čt   19.30 cimrman/ smoljak/ svěrák: ČesKÉ Nebe 
Divadlo Járy Cimrmana. Cimrmanův dramatický kšaft. Hra 
byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2008. Po mnoha 
odkladech a čekání se fanoušci Járy Cimrmana konečně 
dočkali: České nebe je nová hra z pozůstalosti našeho génia. 
Hrají Zdeněk Svěrák a další.

10. 5. pá  19.30 hana gregorová: taNČírNa 
Divadlo Radka Brzobohatého. Dle námětu divadelního předsta-
vení Jeana-Clauda Penchenata a Théàtre du Campagnol Le 
Bal napsala Hana gregorová. Světově proslulá divadelní hra. 

12. 5. Ne  19.30 robert thomas: turecKá KavárNa 
Agentura Harlekýn. Tři komické skorodetektivky z Paříže. 
Ustrašený svědek, Pes a kočka, Zlatý pan ministr. 

13. 5. po  19.30 gLeNN miLLer story 
Big Band Karlovy Vary. Big Band byl založen v roce 1986. 
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského 
regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. Základním 
repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. 

17. 5. pá  10.00 tomáš pěkný: havraNe z KameNe – 
veřejná generální zkouška (senioři, školy) 
ČKMD. Pohádka napsaná na motivy slavné Malé čarodějnice 
pro dospělé a děti. 

18. 5. so  17.00 tomáš pěkný: havraNe z KameNe
premiéra. ČKMD. Pohádka napsaná na motivy slavné Malé 
čarodějnice pro dospělé a děti. 

21. 5. Út  19.30 geraldine aron: mŮJ báJeČNÝ rozvoD 
Filmová a Divadelní Agentura Praha. Účinkuje: eliška Balzero-
vá. Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská 
autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. 

22. 5. st  19.30 oskar Nedbal: poLsKá Krev 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Polská krev nejen patří mezi nejslav-
nější a nejhranější tituly svého žánru, ale je také svým rodo-
kmenem vcelku typickým dílem stříbrného období vídeňské 
operety, v němž se obráží tehdejší kosmopolitní ráz kulturního 
ovzduší střední evropy. 

24. 5. pá  9.00 a 11.00 tomáš pěkný:  
havraNe z KameNe – školní představení 
Činohra Karlovarského městského divadla. Pohádka napsaná 
na motivy slavné Malé čarodějnice pro dospělé a děti. 

27. 5. po 19.30 murray schisgal: LásKa 
Divadlo Bez zábradlí. životní ztroskotanec Harry Berlin se 
právě chystá skoncovat se životem skokem z mostu. Hrají: 
Karel Heřmánek, ivana Chýlková, Zdeněk žák 

29. 5. st 19.30 bohumil hrabal, václav Nývlt, Josef Dvo-
řák: taNeČNí hoDiNy pro starŠí a poKroČiLÉ 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Nová divadelní úprava 
hry Bohumila Hrabala, která křehce a srozumitelně zprostřed-
kovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, 
lásku v mnoha podobách a filosoficky znamenitě podložený 
humor autora. 

30. 5. Čt  19.30 the bacKWarDs (beatles revival) 
Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním z nejlepších 
Beatles revivalů na světě. Největším úspěchem čtveřice je 
dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New yorku 
v letech 1998 a 2003.

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

2. 5. Čt  19:30 Xindl X – turné s kytarou a láskou 
Poslední hit Dočasná svatá psal Xindl X původně pro Lucii 
Bílou. S písní však srostl natolik, že si ji ponechal a zařadil 
na svoje album LáSka. To vám Xindl představí při své karlo-
varské zastávce na akustickém Turné s kytarou a láSkou. 

3. 5. pá  18:00 Karel hynek mácha – máj 
Hudební dramatizace slavného romantického díla, klenotu 
české poezie, v podání herců Karlovarského hudebního diva-
dla. Datum představení rozhodně není náhodné. Pořad se koná 
v rámci zahájení lázeňské sezony a vstupné je zdarma. 

4. 5. so  19:30 yvetta blanarovičová s kapelou
V rámci oslav zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech 
se představí divákům v divadle Husovka muzikálová hvězda 
a populární zpěvačka yvetta Blanarovičová.

10. 5. pá  19:30 večer sportovních filmů  
   fullface productions
Promítání krátkých převážně sportovních filmů dokumentaris-
tů Martina Vrbického a Štěpána Romanova, kteří v posledních 
třech letech navštívili exotické lokace jako např. Aljašku, indo-
nésii, americký severozápad, Kalifornii nebo Arabské emiráty. 
Po projekci se mohou diváci těšit na diskusi i afterparty. 

13. 5. po  19:30 frufru – turné freak show
Třebíčští FruFru vznikli před 13 lety jako příležitostné sdružení 
k hraní na vernisážích. Do Varů přiveze tato populární kapela, 
která sjezdila celou evropu, nové album Freak Show, a to 
v rámci stejnojmenného turné. 

17. 5. pá  19:30 mK collective & muff –  
   společný jazzový koncert
Karlovarský MK Collective se premiérově představí se svým 
novým autorským projektem a exkluzivním hostem – vynikají-
cím trumpetistou Miroslavem Hloucalem. Druhým účinkujícím 
budou pražští Muff, jejichž inspiračním zdrojem jsou např. 
Miles Davis, Wayne Shorter nebo Jimi Hendrix. 
 
20. 5. po  18:00 stanislav Wieser –  
   Krajina Doupovských hor
Známý publicista a fotograf, který se celý život věnuje 
problematice krajiny a přírody našeho regionu, promluví 
v první ze zamýšleného cyklu přednášek na atraktivní téma 
Doupovských hor. 
 
22. 5.  st  19:30 marta töpferová 
Koncert americké zpěvačky a kytaristky českého původu, 
dcery herce a senátora Tomáše Töpfera. Její repertoár tvoří 
prakticky výlučně latinskoamerické písně zpívané španělsky. 
Na svém kontě má už pět alb.

24. 5. pá  19:30 ivan hajniš New blues band  
   & bernard blues band
Legenda české psychedelic music, někdejší zpěvák slavných 
Primitives group ivan Hajniš přijíždí do Karlových Varů se 
svými švédskými spoluhráči. Partnerem na scéně v divadle 
Husovka jim bude populární karlovarský Bernard Blues Band. 

30. 5. Čt  19:30 Lenka Dusilová & beata hlavenková
Držitelka mnoha ocenění jak odborných, tak i diváckých, 
baromantička a karlovarská rodačka Lenka Dusilová přijede 
představit svoji nejnovější tvorbu. Na scéně ji doprovodí její 
hudební souputnice klávesistka Beata Hlavenková. 

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

3. 5., městské divadlo, 19.30 hodin
Mimořádný koncert k Zahájení lázeňské sezony 2013
Andrew Lloyd Weber: Pie Jesu, Daniel Kyzlink, John de Jong: 
ROCKOVá MŠe, Karlovarský symfonický orchestr, yvetta 
Blanarovičová – zpěv, Karlovarský Repre Band, sólisté, 
Šéfdirigent Martin Lebel.

4. 5., grandhotel pupp, 19.30 hodin
Mimořádný koncert k Zahájení lázeňské sezony 2013
ROCKOVá MŠe. Světová premiéra koncertního provedení díla 
Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga. Karlovarský symfonický 
orchestr. Karlovarský Repre Band, sólisté. Šéfdirigent Martin 
Lebel.

5. 5., mlýnká kolonáda, 16.30 hodin
Mimořádný koncert k Zahájení lázeňské sezony 2013. První 
Promenádní koncert KSO. Zazní skladby Josefa a Augusta La-
bitzkých, Wolfganga Amadea Mozarta, gioacchina Rossiniho, 
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Johanna Strausse. 
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Lázních 
iii. Šéfdirigent Martin Lebel.

17. 5., Lázně iii, 19.30 hodin
Koncert k 200. výročí narození Jana Bechera ve spolupráci 
se společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka. „Best 
of“ 1813-2013. Karel Šimandl: Pohledy - symfonická fantazie 
na téma B-e-C-H-e-R. V moderovaném večeru dále zazní 
díla Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany a Antonína 
Dvořáka. Dirigent Stanislav Vavřínek.

24. 5., Lázně iii, 19.30 hodin
Symfonický koncert. Petr iljič Čajkovskij: italské capriccio, Ni-
kolaj Rimskij - Korsakov: Španělské capriccio, Anatolij Ljadov: 
Začarované jezero, Petr iljič Čajkovskij: Rokokové variace pro 
violoncello a orchestr. Petr Nouzovský - violoncello. Dirigent 
Miloš Formáček.

31. 5., Lázně iii, 19.30 hodin
Symfonický koncert. gustav Mahler: Symfonie č. 4. Jan 
Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku a orchestr. Zdeněk 
Vikor - trubka, Lucie Silkenová - soprán. Dirigent Martin Lebel.

pŘeDproDeJ vstupeNeK:
pokladna Kso – vestibul Lázně iii
Po–Pá: 15:00–18:00; v den koncertu 15:00-19:30  
tel: 353 232 026
infocentrum K. vary – hotel thermal
Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne 10:00–17:00  
tel: 355 321 171
infocentrum K. vary – Dolní nádraží
Po-Pá 8:00–18:00; So-Ne 10:00-17:00  
tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovyvary.cz

Hotel imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

3. 5.  JaN KoŘíNeK & groove
Organické soul-jazz-blues funkové trio v čele s excelentním 
hráčem na legendární varhany Hammond B3 Janem Kořín-
kem, spolu se špičkovými hudebníky – Liborem Šmoldasem 
na kytaru a Martinem Novákem na bicí nástroje. 

1o. 5.  eriKa feČová Quartet 
Talentovaná jazzová zpěvačka, která zaujme nejen svým pří-
jemným projevem, ale i dokonalou interpretací skladeb, jež mísí 
jazz, swing, soul a latinskoamerické rytmy. Doprovodná kapela 
je v klasickém jazzovém obsazení – piano, kontrabas a bicí, 
tvoří ji přední pražští hudebníci. Příjemný hudební zážitek.

17. 5.  ivaN auDes baND
V čele formace stojí náš přední hráč na bicí nástroje - ivan 
Audes. Tato vynikající dynamická formace pravidelně účinkuje 
v jazzklubech a na festivalech u nás i v zahraničí. Zaměřuje 
se na swingové, soulové a bluesové evergreeny. 

24. 5.  bára ŘeháČKová & frieNDs
Talentovaná a nesmírně půvabná jazzová zpěvačka, která 
okouzluje publikum kombinací nevšedně zabarveného sa-
metového altu a výběrem nejlepších jazzových a swingových 
skladeb…

16. 5.  speciáLNí gastroNomicKÉ aKce
Srdečně zveme všechny gurmány na květnovou speciální 
gastronomickou akci na téma Steaky. Jarní očistu již máte 
určitě za sebou, tak neváhejte a přijďte si pochutnat na pořád-
ném steaku. Součástí speciálního menu bude např. Filírovaný 
hanger steak na polentě s mladým špenátem a dušeným 
telecím jazykem.

Živá hudba: Maracas band – pondělí, gipsy Hery band – 
středa, Diskotékový pořad – sobota 
Úterní vystoupení: Magic show (14. 5.), indické (7. a 28. 5.) 
nebo orientální tance (21. 5.)

KMD karlovarské městské divadlo

scéNa husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

cluB IMPerIal
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nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

2.–24. 5.  soused/the neighbor
Druhá výstava z 3dílného cyklu, který představí současnou 
tvorbu studentů Katedry fotografie z Fakulty umění a designu 
v Ústí nad Labem. Tématem výstavy, kterou si připravili 
zahraniční studenti z ateliéru Photography in english, jsou 
sousedské vztahy. Vzájemné sousedské soužití, jakkoliv se 
zdá být banální, je mnohdy jednou z nejkomplikovanějších 
částí našich každodenností. Výstava bude zahájena vernisáží 
2. 5. v 17 hodin. Více info na www.tebe.cz

goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

vÝstavy:
Jakub Švéda – fusionpoint
Jakub Švéda (1973) představí krajinu prostřednictvím 
recyklovaných industriálních fragmentů – log, šablon, částí 
nejrůznějších strojů a pozůstatků lidské průmyslové činnosti. 
(Potrvá do 16. 6.)

stáLá eXpozice:
České umění 20. století 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy české-
ho umění 20. století a představuje díla klasiků českého 
moderního umění – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 
J. Zrzavý, J. Čapek, e. Filla, J. Šíma, K. Lhoták, K. Nepraš, 
V. Janoušková, K. Malich, aj.

DaLŠí aKce:
15. 5. st  19.30 hodin
petr skoumal trio
Skladatel, zpěvák, pianista, autor oblíbených písniček pro děti 
i dospělé a také ceněné filmové hudby, letos slavící jubileum, 
vystoupí s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (cello) a Norbi 
Kovácsem (kytara). Vstupné 170 Kč.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin 

vÝstavy:
11 světŮ /souČasNá ČesKá iLustrace pro Děti
interaktivní výstava autora Radima Kopáče představí tvorbu 
jedenácti současných českých autorů ilustrací pro děti – David 
Bohm, Pavel Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula 
Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, galina Miklínová, 
Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti. Partnerem výstavy je Krajská 
knihovna Karlovy Vary. (Potrvá do 5. 5.)

1.–5. 5.   zahájení lázeňské sezony
Vstupné pro všechny 20 Kč

Čtvrtek 9. 5. od 17:00 vernisáž
gastriaLog (sKLo ii)
Druhý ročník česko-německého výstavního projektu přiblíží 
výsledky workshopu konaného ve waldsassenské sklářské 
huti Lambert. Tématem workshopu, při kterém účastníci 
pracují s ručně tvarovaným plochým foukaným barevným 
sklem, je barva a světlo. Projekt je spolufinancován evropskou 
unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. 
(Potrvá do 23. 6.) 

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

DaLŠí aKce:
sobota 4. 5. od 18.00 vstup zdarma
máchŮv máJ
Divadelní představení v podání Karlovarského hudebního 
divadla Libora Baláka pořádá Statutární město Karlovy Vary 
v rámci Zahájení lázeňské sezony. 

Úterý 14. 5. od 17.00 vstupné 80 Kč, nutno rezervovat na tel. 
čísle 734 788 029 nebo na vargova@galeriekvary.cz. 
malba a gravírování skla. Výtvarná dílna pro děti a dospělé, 
při které vzniknou malované vázy a svícny. 

Úterý 28. 5. od 17 hodin vstupné 80 Kč, nutno rezervovat na 
tel. čísle 734 788 029, nebo na vargova@galeriekvary.cz
skleněný šperk
Výtvarná dílna určená dospělým i dětem od 12 let se zaměří 
na výrobu šperků a broží s elementem skla. 

Květen (konkrétní termín nutno objednat na tel. 354 224 112 
nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč na osobu –  
točení na hrnčířském kruhu. Dvouhodinový minikurz  
určený pro začátečníky určený pouze pro dvě osoby 

Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.: 723 481 513; www.zsazus.cz

22. 5.  Dagmar pušová
Dramatický obor ZUŠ A. Dvořáka

Do 2. 5.  michal Špora 
Krajina, obrazy, porcelán

7. 5.–30. 5. marie vechová 
Proměny – textilní aplikace a voskové techniky

Moskevská 2035/21, 360 21 Karlovy Vary 
Tel.: 353 223 461, www.mgkv.cz

prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků  
(celý měsíc)
Otevírací doba: denně 10–18 hodin

Atelier Mirka
Moskevská 42, Karlovy Vary
Tel.: 739237289
 
výtvarná dílna
14. 5.  17:00
 ŠperKy z poLymerovÉ hmoty – pandorkový náramek
Vhodné i pro úplné začátečníky.
 

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

7. 5.  18:30
Čtvrtá přednáška o světových náboženstvích tentokrát 
na téma hiNDuismus. 
V co věří lidé v daleké indii? Čím nám může být toto nábo-
ženství užitečné? Průvodkyní bude Bc. Ludmila Křivancová, 
absolventka TF JU v Č. Budějovicích. 
 

29. 5.  17:00
Další přednáška psycholožky phDr. anny stodolové 
tentokrát na téma tátovÉ ve vÝchově. 
Tatínkové, nestyďte se a přijďte. Maminkám vstup povolen.

také srdečně zveme na tyto výstavy: 
KNihovNa retro v půjčovně na i.p.pavlova 7 
JARO Je TU – do 31. 5. na chodbě knihovny 

KNiHOVNA VyHLAŠUJe NA DUBeN A KVěTeN LiTeRáRNí 
A VÝTVARNOU SOUTěž 
KÝm Je pro mě máma, KÝm Je pro mě táta
Těšíme se na vaše literární výtvory, obrázky, koláže. Literární 
práce můžete posílat na mail: l.krivancova@mestskaknihov-
nakv.cz, obrázky je možné odevzdat na kterékoliv pobočce 
Městské knihovny. Posílejte je do 15. 5. Na vítěze čekají hezké 
ceny.

Najdete nás na Facebooku!

hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10–18 hod., so; 9–12 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13–18; st: 12–15; pá: 12–16

poboČKy městsKÉ KNihovNy
Půjč. doba: po - čt 10.00–12.00, 12.30–18.00; pá 
12.00–16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice  Vítězná 49,  tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4,  tel.: 353 564 844
Tuhnice   Wolkerova 1,  tel.: 353 227 747
Vyhlídka   Raisova 4,   tel.: 353 224 203
Stará Role  Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

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

pro veřejnost
sál Dvory:
20. 5.   16:30  Quo vaDis, scieNtia?
Přednáška o vodním hospodářství, likvidace odpadů, 
splavnost řek, pořádáno v rámci projektu Ústavu vodního 
hospodářství.

30. 5.   16:30  Quo vaDis, scieNtia?
Přednáška o vodním hospodářství, likvidace odpadů, 
splavnost řek, pořádáno v rámci projektu Ústavu vodního 
hospodářství.

pobočka Lidická:
15. 5.  18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Daniela Keyese Růže pro Algernon, čte Míša 
Čápová.

22. 5.  10:00 promíteJ i ty!
cyklus promítání filmů z festivalu JeDeN SVěT, tentokrát film 
VZDáM TO Až ZíTRA Michael Collins (Velká Británie, USA 
– 2011). Je možné, aby byl někdo odsouzen k trestu smrti 
za zločin, který s největší pravděpodobností nespáchal? Film 
vypráví osobní příběh mladého muže Paca Larrañagy, odsou-
zeného k trestu smrti během ostře sledovaného procesu.

29. 5.  18:18  a JiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Tentokrát z knihy Martina Kepky Radostné bezdomovectví 
Krlíčka a jeho přátel, čte Táňa Pačísková.
  
výstavy
Kavárna: 
2. 5. – 27. 6.  Ludvík erdmann – výběr z tvorby
Výstava fotografií k životnímu jubileu autora, vernisáž 2. 5. 
v 16:00 hodin.

aklub:
6. 5. – 27. 6.  eliška vlčková - fotografie
Výstava fotografií studentky Střední keramické školy KV 
vernisáž 6. května od 16,30 hodin.

pro děti
Dětské odd. Dvory:
3., 10., 17., 24. 5. 15:00 páteční hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

15. 5.  17:00 stŘeDa s poháDKou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

22., 29. 5. 13:00 středeční výtvarné dílničky 
pro kluky a holčičky pro děti předškolního a mladšího školního 
věku.

31. 5.  15:00 eKoDíLNa
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály. Děti se seznámí 
s možnostmi práce s PeT lahvemi, kartony, zbytky papíru, 
starými novinami, kelímky a dalšími na první pohled neužiteč-
nými věcmi… pro děti od 7 let.

pro seniory
pobočka Lidická
9., 23. 5.  10:00  LiterárNí KLub seNiorŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se 
na vás!

herní klub
a-klub Dvory:
2., 9., 16., 23., 30. 5. 15:00 herNí KLub – 
pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena

GalerIe suPerMarKeT wc

interaktivní GalerIe becherova vila

GalerIe Duhová PaleTa

MĚsTsKá KNIhovNa karlovy vary

MĚsTsKá GalerIe karlovy vary

GalerIe uMĚNÍ

KrajsKá KNIhovNa karlovy vary

GalerIe aTelIer MIrKa
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11. 5.   11:00  herNí sobota – pictomaNia
Pictomania je netradiční kreslicí hra, ve které (na rozdíl od 
hry Activity) každý hráč bojuje pouze za sebe. V každém kole 
si hráči vylosují slovo, které mají nakreslit tak, aby je ostatní 
poznali… Přijďte si k nám ZAPiCTOMáNiT…

Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, o. p. s.
Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí 

semiNárNí cyKLus ÚvoD Do eurytmie
Každý čtvrtek od 17:15

ateLiÉr archa
háčkování a filcování - věneček pro vílu
25. 5.  9:00
Přihlášky na tel. 603 113 983 (Dagmar Kuncová)

otvíráNí stuDáNeK
26. 5.  10:00
Sraz parkoviště u sv. Linharta

JaK pŘeŽít s mÉDii (přednáška mgr. uweho buermanna)
28. 5.  17:00
Vstupné 100 Kč

www.astropatrola.cz
telefon: 357 07 05 95
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

sobota 18. 5. 14:00
veLiKÉ oKo, KterÉ NeviDí – Jupiter
Pohádkový výlet na největší planetu naší sluneční soustavy. 
Od 5 let.

Neděle 19. 5. 14:00
NaŠe sLuNeČNí soustava
aneb vše, co o ní víte, a i to, co jste doposud nevěděli.
Známá fakta o naší sluneční soustavě, která sice každý zná, 
ale málokdy přesně ví, co to znamená. Od 8 let.

KaŽDoveČerNí pozorováNí za JasNÉ obLohy
se uskuteční pouze po telefonické registraci – denně 
od 13:00 do 16:00 na čísle 357 070 595, kde se vše dohodne 
individuelně.

Denně pohLeDy Do JarNího Nebe
Vhodné pro zájemce od 10 let, orientační začátek programu 
ve 22:00 hodin.

praviDeLNÉ oDpoLeDNí programy
Každé úterý 16:00
astroNomicKÉ horosKopy
Astrologie versus astronomie. 20. 5. ve 22:09 SeČ vstoupí 
Slunce do znamení Blíženců. Kde ho ale v té době najdeme 
na obloze? Za jasné oblohy doplňuje pozorování viditelných 
planet, Slunce a Měsíce.

Každý čtvrtek 16:00 
astroNomicKÉ poháDKy
Vhodné pro nejmenší děti, od 5 let. Pásmo pohádek s astrono-
mickou tematikou, doplněné pozorováním dalekohledem.

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

Do 12. 5.  výstava: 
Je ferda nejlepší mravenec?
Fenomén dětského hrdiny napříč generacemi. Výstava zamě-
řená na známého dětského hrdinu, který slaví osmdesátiny, jej 
přiblíží v různých podobách - především v kresbách Ondřeje 
Sekory a v rozličných loutkových provedeních. Výstavu doplní 
velkoformátové fotografie skutečných mravenců, mraveniště 
a další artefakty s přírodní tematikou.

4. 5. výtvarná dílna: putování s ferdou mravencem
Hravé odpoledne umožní dětem, ale i rodičům postavit 
skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit 
a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory. Děti 
si také vyrobí postavičku nebo pohyblivou skládačku a vydají 

se s Ferdou a jeho kamarády plnit různé úkoly. 
Začátek ve 13 hodin.

15. 5.–23. 6. výstava: Ještě jsme ve válce
Základ výstavy o době nesvobody tvoří komiksové příběhy 
podle osudů skutečných lidí. Jde o třináct strhujících příběhů 
z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistických 
kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti. Součástí expozice 
budou rovněž animované filmy, audiopříběhy, uniformy bacha-
ře a mukla z uranových dolů, tiskoviny, knihy a plakáty. 
Vernisáž 15. května v 17 hodin.

22. 5. přednáška: putování po indii a Nepálu - o horách, 
památkách a lidech
Přemysl a Pavla Tájkovi zavedou vyprávěním a fotografiemi 
návštěvníky do vysokohorských pouští s buddhistickými 
kláštery v Kašmíru, do zapomenutých horských vesnic na 
cedrových svazích Himálaje, přiblíží řadu architektonických 
skvostů států Uttarpradéš a Madhyapradéš. i nepálské horské 
velikány, chrámy starých měst a nížinné lesy. 
Začátek v 17 hodin.

25. 5. muzejní noc
Každoroční akce bude tentokrát souznít s aktuální výstavou 
Ještě jsme ve válce. Hudební vystoupení písničkáře Levoruké-
ho edy, divadelní vystoupení a přednáška se ponesou v duchu 
boje proti nedemokratickým režimům. 
Začátek v 17 hodin, konec ve 20 hodin.

stálá expozice: 
historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města 
Karlovy vary, příroda Karlovarska - charakteristická flóra 
a fauna, ukázky mineralogického bohatství.
Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky měst a hor-
nické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 
15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. 
Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské renesanční 
knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemesla, 
produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser. 
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč. 

Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky 
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího 
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každý týden:
po  16.00  Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út  16.00  Klub pro dospělé
st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267 
www.dveredokoran.cz

program aktivizačních činností  
s podporou osobní asistence:
Pondělí  10.00-12.30 Práce na PC, čtení, vzdělávání  
     apod. (Krajská knihovna) 
Úterý   10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie  
     v DDM Čankovská 
   15.00-16.30 Pohybová terapie  
     Sportstudio Prima
Středa  10.00-14.00 Pracovně-výtvarná terapie v DDM  
     (práce s keramikou)
Čtvrtek  10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM,  
     turistika, sportovní hry ap.
Pátek  10.00-12.30 Společenská akce, plavání,  
     sportovní činnost apod.

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti vodáren a kanalizací 
Karlovy vary, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. 
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika foto-
grafií, příprava výstav a soutěží.

Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; kostelsedlec.cz

16. 5.   19.30 hod
stana zpívá edith piaf, filmové a muzikálové melodie
Program: v první části zazní písně slavné šansoniérky edith 
Piaf, ve druhé známé filmové a muzikálové hity.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opra-
vu kostela.

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

20. 5.  18:00
Workshop – Aktivace lásky.

25.–26. 5. 
Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou.

28. 5.  18:30
Otevírání dveří do nitra.

... A SLABOZRAKÝCH OBČANů A JeJiCH RODiNNÝCH Pří-
SLUŠNíKů, Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

13. 5. 14:00  Život a tvorba K. h. máchy – mgr. Jiří Klsák
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny KV

Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, 
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

25. 5.   15:00 slavnostní otevření pohádkové zahrady

Západní 1812/73; Karlovy Vary
www.kvarena.cz

3. 5.  19:00 olympic 50 let 

10. 5.  9:00; 15:00 Dětský den v Kv areně

www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy, Jugoslávská 16 – bohoslužba každou neděli 
od 9:30 hod.
Bratrská jednota baptistů, Závodu míru 42/112 – bohoslužba 
každou neděli od 9:30 do 11:00 h.
Církev adventistů sedmého dne, Plzeňská 1487/49 – boho-
služba každou sobotu od 9:30 hod.
Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4 – 
bohoslužba každou neděli od 9:00 hod.
Církev českobratrská evangelická, Zahradní 898/33 – boho-
služba každou neděli od 9:15 hod.
Církev bratrská, Bulharská 29 A – bohoslužba každou neděli 
od 9:30 hod. Kurzy Alfa každou středu do 19. 12. v 19 hod. 
Křesťanské sbory, Zahradní 898/33 – bohoslužba každou 
neděli od 14:00 hod.
římskokatolická církev, Kostelní 341/1 – bohoslužba každou 
neděli od 8:30 hod.
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře – bohoslužba každou 
neděli od 8:30 hod.
Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény – bohoslužby 
každou neděli od 8:30, 10:00, 18:00 hod.
řeckokatolická farnost, Ondřejská kaple, Ondřejská 2 – boho-
služby každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.
Každý první pátek v měsíci Modlitby za město, Jugosláv-
ská 16, (Komunitní centrum Armády spásy u Tržnice)

hvĚzDárNa KarlovY varY

MuzeuM KarlovY varY

raDIoKluB oK1KvK

regenerační centrum srDÍČKo

o. s. Dveře DoKořáN

KluB PřáTel foToGrafIe Kv

walDorfsKá zš wlašTovKa

KosTel sv. aNNY seDlec

sPoleČNosT slePých... 

MaTeřsKé ceNTruM

Kv areNa

PřehleD BohoslužeB
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Začátkem května 2013 otevíráme
v OC Varyáda novou prodejnu  FOTOLAB.cz

se širokou nabídkou fotoslužeb a fotozboží. Těšte se na akční nabídky a slevy. 

fotosvět

CEWE FOTOKNIHY • CEWE FOTOGRAFIE • CEWE FOTOOBRAZY
• CEWE FOTOKALENDÁŘE • CEWE FOTOPŘÁNÍ A POHLEDY

• CEWE FOTODÁRKY a další

www.fotolab.cz
SC-330916/01
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VEDENÍ HC ENERGIE K. VARY DĚKUJE VŠEM SVÝM OBCHODNÍM
PARTNERŮM ZA VÝBORNOU SPOLUPRÁCI V SEZONĚ 2012 /2013. 

SC-321395/09
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» 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.

SC-330927/01

SC-330737/01

Prodejna LEDA

Díky nové technologii 
a skvělému designu  
nikdo nepozná, že  
máte na hlavě paruku.

Ceny již od 1 990 Kč
Slevy na poukazy zdravotních pojišťoven.

Paruky

Moskevská 4
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 221 452

SC-330341/03

Zavedená firma z KV – oblast renovace interierů
přijme do pracovního poměru projektového manažera 

se zaměřením na interierové prvky. Znalost práce na PC nutná. 
Praxe a ŘP výhodou. Nástup možný ihned.

Informace na tel.: 777 150 001,  
e-mail: michalek@interiery-cz.cz, www.dch-sincolor.cz

SC
-3

30
91

7/
01

JU - DO
malby,nátěry,fasády,tapety

dekorativní technika Oikos

dekorace dětských pokojů

Karel Juštík Michal Domek
608 372 545777 178 057

www. .blog.cz
SC-330931/01

SC-330683/22
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Turisty nelákají v lázních pouze léčivé prameny, ale vždycky i...

Odpovědi zašlete do 7. 5. 2013 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, 
tiskové odd. a označte SOUTěž KRL. Výherce získá vstupenku na některé filmové představení v kině Čas.

vyLosováNí soutěŽe: 
Tajenkou dubnové křížovky bylo: „a lidé se ho vždy už nemohou dočkat.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Milana Rickla  
a evelýnu Harmeling. Výherci získali vstupenky zahradnickou výstavu Flora Olomouc, která nabídla překrásnou expozici. 

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

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

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

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

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

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

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

odbor strategií a dotací
Ing. Tomáš Sýkora
353 118 161, Moskevská 21
t.sykora@mmkv.cz

odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

odbor sociálních věcí
Bc. Romana Svobodová, DiS.
353 118 554, U Spořitelny 2
r.svobodova@mmkv.cz

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

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

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

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°
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oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

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

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

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.: +420 800 166 737, +420 353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

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

  občerstvení a parkování zajištěno

NahlédNěte do 
křišťálového 

světa sklárNy 
Moser

deN otevřeNých 
dveří sklárNy Moser
1 8 .  K V Ě T N A  2 0 1 3 ,  8  -  1 5  H O D I N
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Jsem nový autosalon  
TOYOTA AUTO EDER

Naplníme vaše představy. 
Od dubna 2013 nově na Chebské ulici v Karlových Varech.

Chebská ulice, Karlovy Vary, tel.: 359 807 094, mobil: 725 093 019   
www.toyotakarlovyvary.cz

Auto Eder
je i na Facebooku! 
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