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č.zakázky: 2014038

cena: 680.000 Kč
Slunný byt 2+kk je situován v suterénu 
zděné vily s 5-ti byty. Kolem domu je velmi 
příjemná, udržovaná zahrada. Výhled do 
zahrady. Plastová okna.  Vytápění – plyno-
vé lokální + el. přímotop. El. bojler 39 m2+ 
komora.

bytK.Vary -Horní Drahovice bytK Vary -Horní Drahovice

č.zakázky: 2014001

Pro ředitele banky hledáme ke koupi byt 
vel. 3 – 4+1 v klidné čtvrti Karlových Varů 
(ne panelový dům). Komletní servis zajis-
tíme.

bytK.Vary bytK Vary

 

č.zakázky: 2014018

cena: 50 - 230 Kč/m2

pozemekpozemek

NOVINKA!

K.Vary - Nová Role

Pozemky navazující na oblíbenou cyklo-
stezku z Karlových Varů, okraj Nové Role, 
v okolí zástavba nových rodinných domků, 
atraktivní místo. Inženýrské sítě v blízkosti, 
zpevněná komunikace. Určené k výstavbě. 
Pouze celek – 15.750 m2.

č.zakázky: 2013098

cena: 3.499.000 Kč

RDK.Vary - Doubí RDK Vary - Doubí

VELKÁ SLEVA

Rozestavěný dvoupodlažní  dům vel. 5+1 se 
stav. povolením (platnost je třeba prodloužit), 
připraven k dokončení podle Vašich představ. 
Venkovní část objektu je plně dokončena (vč. 
rozsáhlých terénních úprav).  Kompletní inženýr-
ské sítě. Obyt.plocha 225 m2, 863 m2 pozemek.

NOVINKA!

č.zakázky: 2014034

cena: 890.000 Kč

bytK.Vary – Tašovice bytK Vary – Tašovice

1+1 po kompl. rekonstrukci v panelovém 
domě. Slunný byt v klidné čtvrti s krásným 
výhledem. Obytná kuchyně, ložnice. Připra-
vený k okamžitému nastěhování. 4. patro bez 
výtahu. Podmínkou je odkoupení nábytku 
a vybavení za 200 tis Kč. Plocha 34m2 + sklep.

POPTÁVKA!

bytK.Vary - centrum bytK Vary - centrum

Pro pilota hledáme ke koupi menší byt 
v centru Karlových Varů. Po rekonstrukci, 
pěkný…Ne panelový dům. Rychlý ob-
chod.

NOVINKA!

č.zakázky: 2014032

cena: 2.950.000 Kč

bytK.Vary – lázeňské centrum bytK Vary – lázeňské centrum

Byt 4+1 s balkonem ve výborném stavu, 
1. patro, 2x koupelna, klidné místo, přesto 
300 m od kolonády, bezproblémové par-
kování, dům v dobrém stavu. Vysoké stro-
py. Atraktivní zóna – Moravská ul. 96m2 
+ balkon + komora.

NOVINKA!

č.zakázky: 2014029

cena: 890.000 Kč

bytK.Vary – Rybáře bytK Vary – Rybáře

Byt 2+1 v 1. patře zděného domu. V dob-
rém stavu, po částečné rekonstrukci. 
Vytápění – vlastní plynový kotel v bytě, vč. 
ohřevu vody. Za domem je malá zahrádka. 
Parkování za domem. Zajímavý byt. 62 m2.

NOVINKA!

POPTÁVKA!

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

www.loyd.czPetra Michlíková
739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232

NOVÉ BYTY 
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Užbydlíme!

č.zakázky: 2014000
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Milí přátelé,
držíte v rukou a chystáte se číst květnové vydání 
Karlovarských radničních listů, jarní vydání, jehož 
stěžejním tématem je slavnostní zahájení 656. lá-
zeňské sezóny v Karlových Varech. První květnový 
víkend je z mého pohledu jedním z nejkrásnějších 
v průběhu roku vůbec, kdy rozkvetlé lázně ožijí de-
sítkami vystoupení, akcí pro děti i dospělé, ať se 
ve městě v tuto dobu ocitnete kdekoliv, je se na co 
dívat, co zažít. A když se k tomu přidá pěkné jar-
ní počasí, nemá tento svátek našich pramenů kon-
kurenci. Stejně jako v minulých letech jsme při pří-
pravách kladli důraz na co nejvíce akcí pro nejšir-
ší veřejnost, kdy se na třech hlavních a řadě men-
ších pódií představí účinkující známých jmen i de-
sítky místních a regionálních umělců a dětských 
souborů. Rád bych vás také pozval v sobotu večer 
na multimediální projekci Vernum na budově Měst-
ského divadla, je to dech beroucí zážitek.
Nejen lázeňská sezóna však tvoří toto vydání, na-
jdete všechny tradiční rubriky, seriál karlovarských 
rodin pokračuje dílem Knollové. Dynastií, která dala 
našemu městu nejen první porcelánku a první pla-
vírnu kaolínu, ale především významnou posta-
vu obětavého starosty JUDr. Eduarda Knolla, který 
vedl a spravoval naše město 14 let  a stal se syno-
nymem schopného a moudrého organizátora měs-
ta. Mezi zprávami z magistrátu vás jistě zaujme 
téma regulace cizojazyčných nápisů, které by po 
třech letech trpělivé práce a přesvědčování měla 
umožnit novela zákona o regulaci reklamy, kterou 
jsem pomohl iniciovat. Zajímavá jsou rovněž dvě 
výročí karlovarských škol, která připomínáme. Sto 
deset let ZŠ Dukla v sousedství magistrátu a deva-
desátiny Prvního gymnázia s českých vyučovacím 
jazykem v našem městě. Sportovní událostí měsí-
ce bude určitě Půlmaraton. Po loňském úspěchu 
se očekává, že se naše město zhostí role hostitele 
stejně dobře i podruhé.
Mám k vám také jednu velikou prosbu. Naše krás-
né rozkvetlé město stále často hyzdí, přes naši stá-
le rostoucí snahu a vyšší frekvenci úklidu, nepo-
řádek, který má tu špatnou vlastnost, že se doká-
že objevit během několika málo hodin po jeho li-
kvidaci. Nevzniká sám z ničeho, jeho původci jsme 
my lidé. Je obrovská škoda, že nám na místě, kde 
žijeme nezáleží do té míry, že si je chceme udržet 
v čistotě. Zkusme to změnit, není nic jednodušší-
ho, než jen ten papír, nedopalek, obal, sáček, neu-
pustit na zem.
Děkuji vám za zamyšlení a přeji Vám krásný slav-
nostní a rozkvetlý květen v čistém městě.

Petr Kulhánek

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 5/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY

je jedna z desítek mažoretek, které uvidíme po-
chodovat v ulicích města. 3. května v 11 hodin na 
Mlýnské kolonádě a 4. května od 13 hodin na tří-
dě TGM.

04 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 

bude i letos tvořit svěcení pramenů, slavnostní kon-
cert KSO, audioprojekce na stěnách divadla, por-
celánové trhy, FOOD Festival jídla, staročeský jar-
mark a průvod družiny zakladatele lázní Karla IV. 
městem.

06 OMEZIT CIZOJAZYČNÉ NÁPISY

umožní novela zákona o regulaci reklamy. Po třech 
letech trpělivé práce ji dostala na stůl vláda a čeká 
na ni parlament. Jedním z iniciátorů návrhu je měs-
to Karlovy Vary.

07 Z KAMENOLOMU U VŘÍDLA JE PARK

Lokalita, která 26 let hyzdila prostor mezi koste-
lem Maří Magdaleny a Vřídlem, konečně ustoupila 

zeleni. Původně zde stálo 15 domů. Město si 4000 
m2 pronajalo a vysadilo zde okrasné dřeviny a dal-
ší zeleň.

08 JUBILEUM 110 LET ŠKOLY 

oslaví ZŠ Dukelských hrdinů na Moskevské ulici. 
Oslavy proběhnou 28. května ve Velkém sále Ther-
malu, kde se mezi diváky čekají i mnozí absolven-
ti této školy.

15 SERIÁL KARLOVARSKÉ RODINY

představí další známou dynastii Knollů. Nejstarší 
z nich Karel založil roku 1842 v Rybářích první pla-
vírnu a první porcelánku. Nejznámějším z Knollů 
byl Eduard, který v letech 1876-1890 vedl úspěšně 
město v době tzv. Zlatého věku.

25 SPORTOVNÍ UDÁLOSTÍ ROKU 

bude po roce opět Půlmaraton. Po loňské úspěšné 
premiéře čekají Karlovy Vary na 4200 běžců, kte-
ří se vydají po trase dlouhé 21 kilometrů ulicemi 
města a  přes Mlýnskou kolonádu.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)
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Největší událostí letošního roku bude

Úvod sezony ve velkém stylu
Očekávaná událost roku se bude odehrávat od 
2. do 4. května. Oslavy s bohatým programem pro 
všechny věkové kategorie navštíví i řada význam-
ných hostů. Program v ulicích města začne v pátek 
2. května. Na třídě T. G. Masaryka bude probíhat 
Staročeský jarmark s přehlídkou řemesel a nabíd-
kou tradičních českých výrobků a doplní ho také 
dětské dílny. Událostí prvního dne bude Slavnostní 
večer města v Karlovarském městském divadle. 
V jeho průběhu budou předány Ceny města Karlovy 
Vary, a to Aloisi Kůrkovi (za významný podíl na ob-
nově barokního kostela v Karlových Varech – Sed-
leci) a Jiřímu Böhmovi (za celoživotní úsilí o propa-
gaci města svou vydavatelskou a sběratelskou čin-
ností). Udělena budou také Čestná občanství měs-
ta Karlovy Vary, a to Martinu Lebelovi, šéfdirigentu 
Karlovarského symfonického orchestru a Ing. Sva-
topluku Zídkovi za celoživotní práci ve stavebnictví 
a propagaci města v této oblasti. Program v Karlo-
varském městském divadle doplní koncert Karlo-
varského symfonického orchestru a komorního tě-
lesa In Trio.

Hlavním dnem bude sobota
Hlavním dnem víkendových slavností bude sobo-
ta 3. května. V 10 hodin bude zahájeno Slavnostní 
žehnání pramenům na Mlýnské kolonádě. Tradič-
ního aktu se ujme papežský nuncius J. E. Giusepe 
Leanza. Jedním z vrcholů sobotního dění bude prů-
vod Karla IV. Královská družina s rytíři a koňmi vy-
razí na cestu městem v 15 hodin od Letního kina 
a svou pouť zakončí v parku u Alžbětiných láz-
ní rytířskými souboji a historickými tanci. Součás-
tí Zahájení lázeňské sezony bude opět Food Festi-
val (před LH Thermal) s ochutnávkami a soutěžemi. 
Chybět nebude ani běh o ceny ve stylu slavného 
úprku Vrchní, prchni. Agentura CzechTourism při-
pravila sérii divadelních představení, která do dění 
zapojí i diváky a zavede je na zajímavá místa Čes-

ka. Novinkou letošního programu je netradiční hra-
ná prohlídka města „Karlovy Vary – co v průvod-
ci nenajdete“, která je postavena na karlovarských 
mýtech a legendách. Pro velký úspěch v loňském 
roce zakončí sobotní program unikátní audiovizu-
ální projekce "Vernum". První dějství poutavé pro-
jekce na fasádu Karlovarského městského divadla 
s hudebním doprovodem je na programu ve 22 ho-
din, následovat budou reprízy ve čtvrthodinových 
intervalech až do půlnoci.

A v neděli přijde kouzelník
Neděle 4. května bude tradičně patřit zejména dě-
tem. V parku u Alžbětiných lázní mohou strávit od-
poledne ve společnosti městských a dopravních 
policistů a hasičů. Na prostranství před Thermalem 
na ně čeká vystoupení kouzelníka, koncert Heidi 
Janků a soutěže. Dětem i dospělým je určen prv-
ní díl nového projektu „WALKING VARY°“, který má 
za cíl rozvíjet stále oblíbenější nordic walking v lá-
zeňských lesích, tedy v místě, které nabízí jedineč-
né klima pro regeneraci organismu. 
Ve 13 hodin odehraje v Mlýnské kolonádě Karlo-
varský symfonický orchestr svůj první promenádní 
koncert. Celý víkendový maraton pak uzavře kon-
cert „Frank Sinatra v Karlových Varech“ na sv. Lin-
hartu. Koncert swingové hudby se váže k údaj-
né historické návštěvě Franka Sinatry 12. květ-
na 1946.

Všechny akce zahájení sezony:
STAROČESKÝ JARMARK (třída T. G. Masaryka)
 2. 5. - 4. 5. denně od 10:00 do 18:00
DĚTSKÉ DÍLNY (třída T.G.Masaryka)
 2. 5. - 4. 5.  denně od 10:30 do 17:30

1. května 

10:00 Výstava - Sto podob a sto let Becherovy vily (Beche-
rova vila) - vstupné 20 Kč

16:00 VERNISÁŽ výstavy Využití přírodních léčivých zdrojů 
Karlových Varů a Františkových Lázní (Vřídelní kolo-
náda - GALERIE NA OCHOZU) - vstupné zdarma

2. května

10:00 Výstava - Sto podob a sto let Becherovy vily (Beche-
rova vila) - vstupné 20 Kč
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zahájení lázeňské sezony 2014
10:00 Výstava - Využití přírodních léčivých zdrojů Karlo-

vých Varů a Františkových Lázní (Vřídelní kolonáda 
 - GALERIE NA OCHOZU) - vstupné zdarma
10:00 STAROČESKÝ JARMARK (třída T.G.Masaryka)
10:00 JARNÍ PORCELÁNOVÉ TRHY (před GH Pupp)
10:30 Dětské dílny (třída T.G.Masaryka)
11:00 Slavnostní otevření 3. etapy lanového centra (sv. Lin-

hart)
13:30  PETRA GÖBELOVÁ (třída T.G.Masaryka)
14:00 LIWID (třída T.G.Masaryka)
15:00 PETR NEBO PAVEL (třída T.G.Masaryka)
16:00  PETR BENDE (třída T.G.Masaryka)
17:00 MÁCHŮV MÁJ (Divadlo Husovka) - vstupné zdarma
19:30 SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA s předáváním cen 

a koncertem KSO a IN TRIO s uvedením karlovarské 
premiéry díla Kryštofa Marka, uvádí TEREZA KOST-
KOVÁ (Karlovarské městské divadlo)

3. května

09:00 JARNÍ PORCELÁNOVÉ TRHY (před GH Pupp)
10:00 Výstava - Využití přírodních léčivých zdrojů Karlo-

vých Varů a Františkových Lázní (Vřídelní koloná-
da - GALERIE NA OCHOZU) - vstupné zdarma

10:00 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTNÍHO ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM 
(Mlýnská kolonáda)

10:00 STAROČESKÝ JARMARK (třída T.G.Masaryka)
10:00 Výstava - Sto podob a sto let Becherovy vily (Beche-

rova vila) - vstupné 20 Kč
10:30 Dětské dílny (třída T.G.Masaryka)
11:00 MAŽORETKY (Mlýnská kolonáda)
11:00 SLAVNOSTNÍ MŠE (Chrám sv. Maří Magdaleny)
11:00 Bubeníci - vystoupení ZŠ a ZUŠ A. Dvořáka
 (prostranství před kavárnou Elefant)
11:30 FOOD FESTIVAL Karlovy Vary (prostranství před LH 

Thermal)

12:00 Baletní vystoupení v doprovodu smyčcového soubo-
ru žáků ZUŠ A. Dvořáka (Mlýnská kolonáda)

13:00 TANEC NÁS BAVÍ - taneční studio FONTÁNA
 (Mlýnská kolonáda)
13:30 Realizace oživlých obrazů v podání Czech Tourism 

(třída T.G.Masaryka)
14:00 TEREZA KERNDLOVÁ (Mlýnská kolonáda)
14:00  Folklorní odpoledne se Souborem písní a tanců DY-

LEŇ (prostranství před kavárnou Elefant)
14:00 Taneční škola HARMONIE, tanečně - stepařské pás-

mo ve stylu 20. a 30. let s módními přehlídkami (Trž-
ní kolonáda)

14:30 ZAČÁTEK PRŮVODU KARLA IV. - možnost fotogra-
fování s Karlem IV., vystoupení historického šermu 
(letní kino)

 (průvod vychází v 15:10)

14:00 ORIENTÁLNÍ TANCE Jany Zelené (třída T.G.Masaryka)
14:00 DUO Fellner Helmer (prostranství u Národního domu)
14:00 Harmonikář (prostranství u sochy TGM)
14:00 Flašinetář (Dvořákovy sady)
14:30 Realizace oživlých obrazů v podání Czech Tourism 

(třída T.G.Masaryka)
15:00 Taneční vystoupení skupiny D-TEAM (třída T.G.Masa-

ryka)
15:00 Harmonikář (prostranství u Národního domu)
15:00 Flašinetář (prostranství u sochy TGM)
15:00 DUO Fellner Helmer (Dvořákovy sady)
15:30 PŘÍCHOD KARLA IV. (Mlýnská kolonáda)
15:30 Realizace oživlých obrazů v podání Czech Tourism 

(třída T.G.Masaryka)
16:00 MK COLLECTIVE (Mlýnská kolonáda)
16:00 …O ZEM BY SE ROZBILO - hudebně výtvarná fanta-

zie žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (Karlovarské měst-
ské divadlo) (vstupné zdarma, volné vstupenky jsou 
k vyzvednutí v Infocentru města Karlovy Vary)

16:00  ŽLUTÝ PES (třída T.G.Masaryka)
17:00  RAPpresent (Mlýnská kolonáda)
17:30  Realizace oživlých obrazů v podání Czech Tourism 

(třída T.G.Masaryka)
17:30 Vernisáž k výstavě Francouzské vlivy v české lázeň-

ské architektuře (Zanderův sál, Lázně I) - vstupné 
zdarma

17:30 Výstava - Gustav Wiedermann, významný tvůrce lá-
zeňské architektury (přízemí, Lázně I) - vstupné 
zdarma

18:00 Máchův Máj (Becherova vila) - vstupné zdarma
19:30 SLAVNOSTNÍ KONCERT KSO a IN TRIO s uvedením 

2. karlovarské premiéry díla Kryštofa Marka (Lázně III)
 (vstupné 100 Kč, prodej vstupenek v Infocentru 

města Karlovy Vary)
19:30 Slovinské duo AIRSTRING (GH Pupp) - vstupné zdar-

ma
20:00 KARLOVY VARY - CO V PRŮVODCI NENAJDETE, hra-

ná prohlídka města (Infocentrum TGM, T.G. Masary-
ka 53, Becherplatz) - vstupné zdarma

22:00 Audiovizuální projekce „VERNUM“ - audiovizuální vi-
deo mapping na stěny budovy divadla na téma kar-
lovarská voda (Karlovarské městské divadlo) (akce 
bude přístupná veřejnosti ZDARMA ve čtvrthodino-
vých intervalech od 22:00 do 24:00)

4. května

10:00 Výstava - Sto podob a sto let Becherovy vily (Beche-
rova vila) - vstupné 20 Kč

10:00 Výstava - Využití přírodních léčivých zdrojů Karlo-
vých Varů a Františkových Lázní (Vřídelní koloná-
da - GALERIE NA OCHOZU) - vstupné zdarma

10:00 Výstava - Francouzské vlivy v české lázeňské archi-
tektuře (Lázně I, Zanderův sál) - vstupné zdarma

10:00 Výstava - Gustav Wiedermann, významný tvůrce lá-
zeňské architektury (Lázně I, přízemí) - vstupné 
zdarma

10:00 STAROČESKÝ JARMARK (třída T.G.Masaryka)
10:00 WALKING VARY TOUR - nordic walking - společná 

procházka v lázeňských lesích (Infocentrum Lázeň-
ská, Lázeňská 14) (zdarma s vlastním vybavením)

10:30 Dětské dílny (třída T.G.Masaryka)
12:00 1. kolonádní koncert Karlovarského symfonického 

orchestru (Mlýnská kolonáda)
13:00 Promítací koutek ČESKÝCH POHÁDEK
 (prostranství u LH Thermal)
13:00 Herní místa PRO NEJMENŠÍ děti - skákání v pyt-

li, chůze na kladině, rýžování zlata, malování obráz-
ků, házení kroužků na cíl, slalom odstrkovadel (pro-
stranství u LH Thermal)

13:00  MAŽORETKY (třída T.G.Masaryka)

13:00  DĚTSKÉ ODPOLEDNE s městskou policií, dopravní 
policií a hasiči (park Alžbětiny lázně)

13:00 KOUZELNÍK - přivítání, vyhlášení soutěží, dětské DIS-
CO animátoři (prostranství u LH Thermal)

13:00 Skákací hrad pro děti (park Alžbětiny lázně) (zdarma)
14:00 HELENA ZEŤOVÁ (třída T.G.Masaryka)
14:30 ZLATÝ ZPĚVÁČEK - soutěž o nejlepšího zpěváka 

(prostranství u LH Thermal)
14:50 KOUZELNÍK (prostranství u LH Thermal)
15:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové (třída T.G.Masary-

ka)
15:10 HEIDI JANKŮ (prostranství u LH Thermal)
15:40 ZLATÝ DUPAČEK - soutěž o nejlepšího tanečníka 

(prostranství u LH Thermal)
15:50 POHÁDKA PRO děti (prostranství u LH Thermal)
16:00 FELIX RUMPF & OLGA JELÍNKOVÁ - koncert vítězů
 Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka (Ga-

lerie umění Karlovy Vary) - vstupné zdarma
16:10 NEJHEZČÍ KARNEVALOVÁ MASKA - soutěž (prostran-

ství u LH Thermal - děti a rodiče, kteří přijdou v po-
hádkovém kostýmu dostanou odměnu)

16:20 KOUZELNÍK (prostranství u LH Thermal)
16:35 HEIDI JANKŮ (prostranství u LH Thermal)
18:00 FRANK SINATRA V KARLOVÝCH VARECH (Sv. Linhart) 

- vstupné zdarma
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Dočkáme se regulace 
cizojazyčných nápisů?

 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Budou rozmístěny vždy od 8:00 do 16:00 hodin v jednot-
livých čtvrtích na stanovištích podle tohoto rozpisu. 

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU

Pondělí: Dvory, Doubí, Tašovice, Počerny, Stará Role + 
Zlatý Kopeček
Úterý: Bohatice, Sedlec, Rybáře
Středa: Olšová Vrata, Hůrky, Vyhlídka, Drahovice, Tuhnice

17. května

Olšová Vrata, Hůrky:

K Letišti, Pražská silnice, Josefa Lady, Revoluční 
Lázeňské území

Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova (Tyršova), Hálkův Vrch 
Drahovice

Maďarská, Úvalská, 5.května, Mozartova,Vítězná, 
Drahomířino nábřeží, Mattoniho nábřeží, Lidická
Tuhnice

Brigádníků, Plzeňská, Krymská/ Charkovká,
Bečovská, Vrázova 
24. května

Bohatice

Táborská, Štúrova, Nádražní stezka,
Jáchymovská, Lomená 
Sedlec

Merklínská, Merklínská / Ke hřišti
Rosnice 

Ke koním 
Čankov 

Na návsi 
Stará Role

Počernická X Zlatý kopeček, Zlatý kopeček, Okružní,
Borová X Fibichova, Školní, Partyzánská, Dlouhá,
Závodu Míru, Husova, Vančurova, Rolavská, Jabloňová 
31. května

Růžový Vrch

Plešivecká / Vodárenská, Krušnohorská 
Rybáře

Majakovského, Nejdecká, U Koupaliště, Severní 
Sibiřská, Mlýnská, Sokolovská  X Šmeralova
Počerny 

U Rybníčku/ za hospodu 
Tašovice

Sopečná, U Brodu, Slovanská
Doubí

Modenská, Svatošská, Skalní 
 (Podrobný rozpis na: www.mmkv.cz)

Občané a návštěvníci Karlových Varů, kte-
rým vadí živelná záplava cizojazyčných ná-
pisů a reklam v centru našeho města se 

dost možná dočkají nápravy. Po třech letech trpěli-
vé práce, bezpočtu jednání a přesvědčování vstou-
pila do projednání ve sněmovně parlamentu nove-
la, která umožní nejen Karlovým Varům, ale samo-
správám obcí obecně regulovat cizojazyčné nápi-
sy. Návrh novely zákona o regulaci reklamy před-
ložila dolní komoře parlamentu na podnět primáto-
ra Karlových Varů Petra Kulhánka skupina poslanců 
v čele s Helenou Langšádlovou. V současné době 
jde návrh k projednání vládou ČR a poté ho čeká 
standardní schvalovací procedura.“Návrh této změ-
ny byl k legislativnímu procesu připraven ve spolu-
práci s bývalým poslancem parlamentu Rudolfem 
Chladem již v loňském roce, došlo však k rozpuš-
tění sněmovny. Podstata úpravy spočívá v uděle-
ní pravomoci městům regulovat cizojazyčné nápisy 
vlastní vyhláškou. V Karlových Varech je to již řadu 
let významný problém, kdy zejména lázeňská část 
města popsaná azbukou je předmětem kritiky ze 
strany návštěvníků i obyvatel města. Nejde v žád-
ném případě o diskriminaci cizích jazyků, snažíme 
se pouze o rovnoprávnost jazyka českého. Reklam-
ní nápisy, poutače, vývěsní štíty tak budou vždy za-
čínat českým nápisem, který bude rovnocenný vý-

znamem, čitelností a velikostí textu verzím cizoja-
zyčným,“ říká iniciátor novely primátor Petr Kulhá-
nek. Podle něho získaly již Karlovy Vary pro podpo-
ru této legislativní úpravy i další města v republi-
ce, které pociťují podobný problém. Návrh podpo-
řily například Praha, Hradec Králové, Děčín, Jihla-
va nebo Přerov, podporu úpravě vyjádřil také Svaz 
měst a obcí. Pod návrhem je podepsána skupina 
poslanců napříč politickým spektrem, což by také 
mělo usnadnit cestu novely schvalovacím proce-
sem. Pokud se dá předpokládat, že v průběhu le-
gislativní procedury nebude již podruhé sněmov-
na rozpuštěna, mohou se Karlovy Vary a další měs-
ta dočkat v řádu měsíců účinného nástroje k řešení 
po mnoho let neřešitelného problému.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

 Město Karlovy Vary uvolňuje do prodeje další vol-
né byty a pozemky. Jejich seznam je pravidelně 
zveřejňován na úřední desce magistrátu a na www.
mmkv.cz.  Aktuálně zveřejněné záměry prodeje:
 prodej b.j. 171/4 v domě nám. Emy Destinové 

171/9, k.ú. Drahovice
 prodej podílu na domě Krále Jiřího 2007/34 

(volný byt 2+1), k.ú. Karlovy Vary
 prodej podílu na budově Západní 1449/18 (vol-

ný byt 3+1), k.ú. Tuhnice.
 prodej pozemků p.č. 121/4, 121/5, 121/6, 

121/13, 121/17, 121/18 a 121/19 v k.ú. Ros-
nice (celkem 2.344 m2), za účelem výstavby 
dle platného územního plánu. Na pozemky p.č. 
121/4, 121/18 a 121/19 jsou uzavřeny nájem-
ní smlouvy, které se nebudou vypovídat, na po-
zemcích jsou umístěny soukromé chatky, které 
nejsou zapsány v katastru nemovitostí.

 Město Karlovy Vary a Český svaz bojovníků za 
svobodu pořádají 8. května tradiční pietní vzpo-
mínkovou slavnost u příležitosti oslav Dne vítězství. 
První částí pietního aktu bude uctění památky pad-
lých ruských vojáků na hřbitově v Drahovicích od 
9 hodin. V půl jedenácté pokračuje pieta u památní-
ku padlých amerických vojáků u hotelu Thermal.

INZERCE

 Pronajmu zrekonstruovaný, hezký byt ve vrchní 
části ulice T.G.Masaryka. 5. patro s výtahem, sou-
částí je sklep, 84m². Byt je slunný, s výhledem na 
pěší zónu. Hledám slušné podnájemníky, kteří chtě-
jí bydlet na hezkém a atraktivním místě v Karlových 
Varech. Nájem 10.500 Kč + energie. Dohoda mož-
ná. Tel.: 602 358 080.Záplava cizojazyčné reklamy v našem městě

Jaké jsou zásadní problémy Karlových Varů očima 
mladých a jakým směrem se má město vyvíjet? 
Odpovědi na tyto otázky hledalo první karlovarské 
Mladé fórum. Do sálu Alžbětiných lázní na ně přišli 
diskutovat desítky žáků a studentů karlovarských 
základních a středních škol. Akci připravilo měs-
to ve spolupráci se Střediskem ekologické výcho-
vy SEVER a Národní sítí zdravých měst. Při deba-
tě nad změnami v Karlových Varech za poslední tři 
až čtyři roky mladí účastníci fóra jednoznačně nej-

víc kvitovali otevření nové pobočky fastfoodového 
řetězce. Z projektů realizovaných městem pozitiv-
ně hodnotili výstavbu Bazénového centra KV Areny, 
postupnou proměnu areálu Rolava, výstavbu spor-
tovišť u škol a rekonstrukce komunikací. 
Mezi mínusy města pak diskutující zařadili cizoja-
zyčné nápisy na provozovnách, stav Horního ná-
draží, nevyhovující příjezd a zázemí Meandru Ohře, 
jízdné a jízdní řády MHD. Zástupci vedení města 
pak v reakci na některé podněty informovali účast-

níky o plánovaných projektech, mimo jiné o rekon-
strukci příjezdu k Meandru Ohře a rozšíření parko-
viště již v letošním roce. Ze společné debaty vze-
šlo 12 největších problémů města očima mladých. 
Patří sem například absence webových stránek 
pro studentské brigády a výše příspěvků pro men-
ší sportovní oddíly. Výsledky hlasování účastníků 
Mladého fóra budou ještě potvrzeny anketou mezi 
žáky a studenty základních a středních škol v na-
šem městě.

Mladé fórum označilo největší problémy města
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Z "kamenolomu" je park
Zbořeniště v těsném sousedství kostela sv. Maří 
Magdaleny a Vřídla se změnilo v uplynulých týd-
nech v pěkný park. Proslulý "kamenolom", jak mu 
říkali Karlovaráci, hyzdil sousedství dvou domi-
nant Vřídelní kolonády a národní kulturní památ-
ky, kostela sv. Maří Magdaleny, už 26 let. Zboře-

niště vzniklo v šedesátých letech v rámci masívní 
asanace, za své vzalo patnáct historických domů, 
do té doby dotvářejících bezprostřední centrum lá-
zeňského města a okolí jeho ústředních bodů. Zmi-
zely tak celé části náměstí Svobody, Vřídelní a Kol-
mé ulice. 
Na místě zbořených domů měl vyrůst moderní 
komplex lázeňského sanatoria Fontána, jeho stav-
bu ale provázely problémy s divokými vývěry vody, 
a byla proto odložena. Nějakou dobu zde byl i par-
čík, na konci osmdesátých let se začalo znovu 
uvažovat o výstavbě, pozemky získal od státu sou-
kromý vlastník, a od té doby obklopovala "kame-
nolom" dřevěná ohrada. „Naším cílem bylo vrá-
tit tomuto místu důstojnost i přes fakt, že se v dr-
tivé většině nejedná o pozemky města. Proto jsme 
dlouho usilovali o dohodu s majitelem pozemků, 
společností Eden Invest. To se nyní podařilo, do-

spěli jsme k dohodě a získali prostor o rozloze přes 
4000 m² do bezplatné výpůjčky. Musím přiznat, že 
jsem s velkým nadšením a úlevou zároveň sledo-
val, jak se do té nevzhledné a nedůstojné ohrady 
zakrojily motorové pily a celý prostor se otevřel, " 
říká náměstek primátora Petr Bursík. 
Důkladnou očistou a výraznou proměnou prošel 
kamenolom během poměrně krátké doby díky na-
sazení pracovníků Správy lázeňských parků. Vyře-
zali křoviny, vyklidili pozemek od odpadků a smetí, 
a jámy zasypali sutí. Větší kameny využili na zpev-
nění příkopu svádějícího vodu do jezírka vedle di-
vokého vývěru. Zadní část parku, kde jsou svahy, 
skály a zbytky zdí, oddělí plůtek se zelení, která vy-
tváří zelenou kulisu parku. Termín dokončení parku 
bylo letošní zahájení lázeňské sezony 30. dubna. 
Náklady na jeho zřízení činily 481 tisíc korun. 
  (krl)

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, začátky nočního mytí 
na 20:00 hod.   

2.5.  Parkoviště: u Horního nádraží, Buchenwaldská, Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská/ U Koupaliště, Třeboňská, Krušnohorská

5. 5.  Komunikace: Pod Lesem, U Podjezdu, Strmá, Studentská
 Parkoviště: Konečná / Železniční,
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží Osvobození a  J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny
6.5.  Komunikace: Gagarinova, Maďarská, Krokova, Lidická, Národní, Jungmannova, Viktora 

Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
 7.5.   Komunikace: Sedlecká, Klínovecká, Plešivecká, Vodárenská, J. Opletala, 

Buchenwaldská, Merklínská
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka,  Dr. D. Bechera, Moskevská, 
 Zeyerova/ Varšavská,  Horova, hlavní přestupní stanice MHD
9.5.   Komunikace: Mládežnická, Mlýnská, Třeboňská, Českých bratří, Hraniční,
12.5. Komunikace: Poděbradská, Krále Jiřího, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží Osvobození a J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky,
13.5. Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, 

Bělehradská, Jaltská
14.5. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská, Horova, Sedlec - Na Výfuku, Ke Hřišti, 

Jezerní, Šeříková, Rosnice - Čankov
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka,  Dr. D. Bechera, Moskevská/ Bělehradská, 

Zeyerova / Varšavská, Horova, hlavní přestupní stanice MHD
15.5.  Komunikace: Vrázova, Alšova, Myslbekova, Brožíkova, Sládkova, Šumavská, 

Moskevská
 Parkoviště: Dvořákova/ Okružní
16.5. Komunikace: U Trati, Lomená, kpt. Nálepky, Žitná, Na Výšině, Dalovická, Táborská
19.5. Komunikace: Moravská, Libušina, Tylova, Nebozízek, Škroupova, Divadelní
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží Osvobození a J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny
 20.5. Komunikace: Závodu Míru, Vančurova, Karlovarská, Svobodova, Nerudova, Husova, 

Žižkova
21.5. Komunikace: Požární, U Koupaliště, Čankovská
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera, Moskevská/ Bělehradská, 

Zeyerova/ Varšavská, Horova, hlavní přestupní stanice MHD
22.5. Komunikace:  Nejdlova, Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská
23.5.  Komunikace: Sedlecká, Chomutovská, Krušnohorská, Ostrovská, Jáchymovská, 

Železná
26.5.  Komunikace: Blahoslavova, Národní, nám. K. Sabiny, Stará Kysibelská, Úvalská, 

Východní
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží  Osvobození a J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky
27.5.  Komunikace: Západní, Plzeňská
28.5. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, K. Světlé, Dělnická
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera, Moskevská/ Bělehradská, 

Zeyerova/ Varšavská, Horova, hlavní přestupní stanice MHD
29.5.  Komunikace: Holečkova, Krátká, Luční, Na Výhledě, Dlouhá, Rybářská, Příčná, 

Javorová, Jabloňová, Spojovací, Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Palackého
30. 5. Komunikace: Sopečná, Slovanská, Benátská, Úzká, Starorolská, Chodovská, Česká, 

Šikmá, Hradištní, U Brodu

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Náměstek primátora Petr Bursík sledo-

val proměnu "kamenolomu" v park od 

zahájení.

Vážení občané, 
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, 

které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města 15. dubna 2014.
Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za nejzávažnější 
a které by dle vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.

Dotazník je uveřejněn k  vyplnění na webové stránce Magistrátu města 
Karlovy Vary www.mmkv.cz. Vyplněný dotazník je možné zaslat e-mailem na 
adresu v.sekyrova@mmkv.cz. Rovněž ho můžete odevzdat v  Infocentru na 
třídě TGM nebo na Informačním pultu Magistrátu  města K. Vary nejpozději 
do 14. 5. 2014. S  výsledky budete seznámeni v  Radničních listech a  na 
webových stránkách  Magistrátu města Karlovy Vary.

Pokud máte zájem podílet se na dalším rozvoji města, chcete být informováni 
a zváni na projednávání problémů ve městě, uveďte prosím své kontaktní údaje:
Jméno a příjmení: ............................................................................................
Bydliště: ...........................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................

10 PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA
UŽ VÍME, JAKÉ JSOU...    SOUHLASÍTE S NIMI?

Fórum označilo problémy města

Již  čtvrté celoměstské Fórum Zdravého měs-
ta dalo občanům možnost debaty o problé-
mech, rozvoji a plánovaných projektech měs-
ta. Do Lidového domu přišlo diskutovat 90 ob-
čanů a odborníků, kteří měli zároveň možnost 
zapojit se do diskuse k návrhu Strategického 
plánu udržitelného rozvoje města. Debatě o aktuálních problémech města předcházela 
bilance problémů defi novaných při loňském Fóru Zdravého města. Většinu z takzvaných 
„10 P“ se podařilo vyřešit nebo alespoň nastartovat řešení. Z debaty nad novými „10 P“ 
vzešly návrhy, z nichž bylo hlasováním pojmenováno 16 problémů k řešení. Nejvíce hla-
sů účastníků fóra získalo omezení dopravy v lázeňském území a s tím související posíle-
ní cyklodopravy. Výstupy Fóra Zdravého města jsou zahrnuty do ankety, jejíž anketní lís-
tek přinášíme v KRL. Na celoměstské fórum naváží dvě série debat o rozvoji jednotlivých 
městských částí. První bude od poloviny května do začátku června, druhá v listopadu. 
Program první série diskusní fór: 

14. 5.  ZŠ Truhlářská – fórum pro Starou Roli a Počerny
21. 5.  Karlovarská teplárenská, a.s. (jídelna) – fórum pro Bohatice
28. 5.  ZŠ J. A. Komenského – fórum pro Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky
4. 6.  ZŠ 1. máje (jídelna) – fórum pro Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice
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• ŠKOLSTVÍ

ZŠ Dukelských hrdinů slaví 110 let

 České nápisy na obchodech ve městě
 Dopravní spojení s Prahou
 Karlovy Vary v UNESCO
 Kvalitní architektura a urbanismus
 Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě
 Parkování – doprava v klidu
 Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí, vysokoškoláci, 

prácechtiví
 Podpora handicapovaných a jejich začlenění do života
 Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory
 Posílit MHD – přeplněné autobusy, návaznost přestupů
 Posílit ochranu a ekonomiku – využití přírodních léčivých zdrojů
 Práce pro vysokoškoláky a dělníky
 Problematika heren
 Ruské názvy ulic
 Státní univerzita v Karlových Varech
 Zachování tradic při prodeji objektů
 Další problém…………………………………… 

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem

Hezké jubileum 110 let od svého založení oslaví 
v letošním roce ZŠ Dukelských hrdinů. Na počest 
tohoto výročí proběhne 28. května od 17 hodin ve 
velkém sálu LS Thermal Školní akademie. Vede-
ní školy zve všechny rodiče a přátele školy, aby se 
přišli podívat na bohatý program, který si připravili 
žáci pod taktovkou svých pedagogů. V rámci oslav 
jubilea se bude také konat Den otevřených dve-
ří. V sobotu 20. září budou od 10 do 16 hodin zpří-
stupněny návštěvníkům všechny prostory školy. 
Rodiče, absolventi i pedagogové si mohou přijít za-
vzpomínat na dobu, kterou prožili v této krásné 
historické budově. Dnešní podoba školy A jak vypadala před 110 lety

První Ekoškola požádá o druhý titul
 ZŠ Komenského v Kollárově 
ulici 16 byla první školou Kar-
lovarského kraje, které se již 
v červnu 2012 podařilo zís-
kat titul Ekoškola. Příští měsíc 
bude škola žádat o II. titul.  Co 
to pro nás znamená? "Máme 
aktivní ekotým složený z 25 

žáků, vedoucí školní jídelny, školníka, několika uči-
telů a zástupce ředitele školy. Ekotým řeší stav 
školního prostředí a nakládání s druhotnými suro-
vinami.  Sbíráme starý papír, obnošený textil, plas-
tové tašky, hliník, víčka z petlahví, vysloužilé mo-
bily a nabíječky, baterie, suché pečivo, na podzim 
i kaštany a žaludy. Zrecyklovali jsme letité zásoby 
starého školního nábytku. Kontejnery a odvoz nám 
sponzorovali rodiče, proto nám do fondu Ekoško-
ly přibyla fi nanční hotovost umožňující realizovat 
klubovnu ekotýmu," říká zástupkyně ředitele ško-
ly Mgr. Světlana Klečková. Sbírkou podpořili cha-

ritativní činnost, aby rodiče handicapovaných dětí 
mohli zaplatit speciální tělocvik v lázních Klimko-
vice.  Žáci ekotýmu pracují na fresce chráněných 
druhů zvířat a plní se 5. projekt Operačního progra-
mu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Společ-
ná cesta ke vzdělání“. V něm nabídli žákům doučo-
vací bloky a různé aktivity. 

Slavnost květů 

v Truhlářské
Příjemný májový večer si naplánovala na 
22. května od 17:30 hodin v Lidovém domě ve 
Staré Roli Základní škola Truhlářská. Během ve-
čera, nazvaného Slavnost květů, se divákům 
představí se svým uměním řada talentovaných 
žáků školy. 
Budou svědky tanečního vystoupení orientál-
ních tanečnic, na své si přijdou i obdivovatelé 
aerobiku a na nejrůznější hudební nástroje za-
hraje a zazpívá řada nových pěveckých a hu-
debních talentů z řad žáků školy. 
Celý komponovaný program budou modero-
vat také bývalí žáci školy. O hudbu a hudeb-
ní doprovod zpěváků se postarají členové kape-
ly Black Moon.
  (krl)Ekoškola se může pochlubit vlastním 

ekokodexem.

V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici v Tuhnicích byla zahájena reali-
zace projektu Se zahradou do přírody, který podpoří environmentální vzdělá-
vání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech. V rámci projektu vznikne hřiš-
tě přírodního stylu s mnoha alternativními přírodními prvky pro zdraví. Budou 
zde vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiš-
tě a smyslové chodníčky, vyroste vrbičkový tunel, indiánské týpí a další prv-
ky. Změn dozná i zeleň, přibudou nové stromy, keře i květiny. Na podporu fi -
nancování projektu Statutár-
ní město Karlovy Vary podalo 
žádost o dotaci do Operač-
ního programu Životní pro-
středí v rámci 43. výzvy. Bylo 
zažádáno o fi nanční podpo-
ru ve výši 2 445 599 Kč, při-
čemž celková investice činí 
2 737 334 Kč. Termín do-
končení zahrady je 30. květ-
na 2014.

MŠ Krymská získá nové hřiště
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• PR - ARCHITEKTURA

PŘEDSTAVUJEME PREMIUM PLAZA

Jedná se o nejmodernější 

kancelářský objekt v Karlových 

Varech, který ve městě dosud 

chyběl. Přinesl na trh realit 

nový standart, obvyklý v jiných 

evropských městech.

„Bylo pro nás velmi důležité, abychom se přizpůso-
bili architektuře města, která je dominantní. Vytvo-
řili jsme stylově čistý, luxusní a architektonicky za-
jímavý projekt, přirozeně včleněný do vašeho měs-
ta,“ říká vedoucí projektu STRAUSS & PARTNER 
Beáta Palíková. Jako dceřinná společnost koncernu 
PORR, jedné z největších rakouských stavebních fi -
rem, realizuje STRAUSS & PARTNER realitní projek-
ty v celé Evropě. 
Novou kancelářskou budovou v Karlových Varech 
cílí na silné regionální společnosti, které hleda-
jí moderní a fl exibilní prostory větší než 100 met-
rů čtverečních a které umí ocenit výbornou polohu 
v kombinaci s nadstandardním vybavením.
O kvalitách objektu se už mohl přesvědčit i klíčový 
nájemce Komerční banka, a.s., která se do objektu 
nastěhovala v září 2013.

PREMIUM PLAZA nabízí:

 Tato budova okouzluje polohou v centru města, 
dobrou dopravní dostupností a technickým vyba-
vením objektu, jako např. vstupní lobby s recep-
cí, přístupovou kontrolou, koberci v kancelářích, 
zdvojenými podlahami a parkováním přímo v ob-
jektu. Kanceláře jsou variabilní pro jednu, dvě 
i více osob. 

 Celková kancelářská plocha na pronájem: 
6.760 m2

 Parkování: 52 stání přímo v objektu
 Plocha na pronájem: od 100 m2 

Nádherné panorama, vše na dosah. Ideální místo pro byznys.

Informace k objektu v realitní kanceláři Loyd reality: 602 101 077 
nebo přímo v STRAUSS & PARTNER: 606 671 921, 
info@premium-plaza.cz.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Dobrý skutek

Každý dobrý skutek musí být po zásluze po-
trestán. To je jediné co mi vyvstane v souvis-
losti s nadpisem tohoto článku.  Přesto si dovo-
lím se o jeden, a věřím, že opravdu dobrý, po-
kusit. Přiznám se, že není tak úplně z mé hla-
vy, ale nadchl mne. Město Karlovy Vary i Kar-
lovarský kraj dávají do hokeje nemalé fi nanč-
ní prostředky. Na posledním městském zastupi-
telstvu se mluvilo o řádech desítek miliónů a na 
vedení města bylo vidět, že jim to není ani tro-
chu příjemné. No, polemizovat o tom, kolik mili-
ónů opravdu nakonec jde na tuto kratochvíli ne-
chci. Chtěla bych něco navrhnout majitelům klu-
bu a dalším, kteří rozdávají permanentní vstu-
penky všem rádoby vlivným politikům, jejich klu-
bům, úředníkům, případně dalším více či méně 
známým lidem, kteří mají jistě dostatečné pří-
jmy na to, aby si zakoupili vstupenky, případně 
zaplatili svou vlastní permanentku a pak ji také 
plně využívali. Dejte tyto permanentky k dispo-
zici dětem v dětských domovech. Kdyby se mezi 
nimi našel jeden, kterého místo kouření za do-
mem zaujme hokej, dění kolem, vidina lepší ži-
votní cesty, bude to ten výše uvedený dobrý sku-
tek. Nevymlouvejme se na dopravu, když budou 
mít kluci (a možná i děvčata) zájem se na ho-
kej dostat, věřte, že si poradí, jezdí městská do-
prava, případně z jiných měst jezdí vlaky, auto-
busy,… Když nebudou muset zaplatit vstupné, 
těch pár korun na dopravu se jistě najde. A co to 
přinese hokeji? No přeci diváky, protože dnes je 
návštěvnost více než tristní.  Dokonce si myslím, 
že čím více peněz hokej dostává, tím horší hru 
vidíte. Nemluvím záměrně o sobě, já opravdu 
na hokej nechodím a nemíním to nikterak mě-
nit. Jako zastupitelce se mi opravdu příčí dávat 
ušetřené peníze z oprav opěrných zdí do hokeje. 
Za ty dva uspořené milióny mohla být opravena 
další zeď, a že jich v Karlových Varech máme! 

Věra Bartůňková 

zastupitelka města

Komu slouží vyhláška 

města?

Dovoluji si volně navázat na příspěvek pana Čer-
nohorského VIDÍM TO JINAK, uveřejněný v minu-
lém čísle KRL. Zmiňoval se v něm o nevhodných, 
velmi hlučných  hudebních produkcí v blízkos-
ti lázeňských objektů a hlukové situaci v našem 
lázeňském městě jako takové. Naprosto souhla-

sím s názorem, že pacienti a další hosté, kteří 
si zde léčí své pochroumané žlučníky, žaludeční 
vředy a další nemoci trávicího ústrojí, potřebu-
jí ke svému doléčování klid. Jak asi vzniklo úslo-
ví „Ticho léčí ?“ Nebydlím v lázeňské části měs-
ta, ale v Krymské ulici v Tuhnicích. Ve věžových 
panelácích zde žijí stovky obyvatel. Klidná čtvrť, 
dalo by se snad říci. Jenže… Je zde také re-
staurace „Meteor“, která v běhu času sloužila již 
k lecčemus. V současnosti se zde konají – a teď 
nevím jak to nazvat… koncerty či produkce růz-
ných „hudebních“ skupin. Zcela nedávno v so-
botu 29. března jsem ještě ve 23:30 hodin v po-
steli trpěl rachotem a kvílením odtud se linou-
cím. A i když jsem měl v uších ucpávky do uší, 
usnout prostě nešlo. Vznesl jsem dotaz na MM 
ohledně otázky dodržování nočního klidu. Zce-
la správně jsem byl odkázán na text obecně zá-
vazné vyhlášky č. 5/2009, kde příslušné usta-
novení o nočním klidu uvádí, že v noci ze sobo-
ty na neděli je noční klid stanoven na dobu od 
00:00 do 6:00 hodin… Přeloženo či jinak řeče-
no – občane máš smůlu v sobotu se můžeš ulo-
žit ke spánku až od půlnoci.  Tuto lidumilnou 
změnu „ošetřenou“ uváděnou vyhláškou tehdy 
schválil bývalý primátor města Karlovy Vary Ing. 
Werner Hauptmann a jeho tehdejší 1. náměstek  
Bc.Tomáš Hybner. I když senior, nechci být v roli 
kverulanta či staromilce. Je to jen pár let zpátky, 
kdy jsem se sám jako úředník Magistrátu města 
na vydávání některých obecně závazných vyhlá-
šek podílel. Vím však určitě, že kterákoliv usta-
novení vznikající vyhlášky, byla vždy v první řadě 
zvažována z pohledu dopadu na občana. Vrtá mi 
tedy hlavou na co mysleli ti, kteří takto pružně 
posunuli obecně danou dobu nočního klidu z 22 
hodiny až na 00:00 hodin do 06:00 hodin. Mož-
ná „šli na ruku“ pořadatelům těchto produk-
cí nebo si snad řekli, že nejzdravější spánek je 
až od půlnoci ? Nevím. Ale určitě vím, že u nás 
v Krymské ulici v blízkosti „Meteoru“, pro zá-
bavu dejme tomu několika desítek mladých lidí, 
burácející rachot nedovolí v klidu ulehnou ně-
kolika stovkám zde bydlících. A to se nezmiňuji 
o opileckém řevu po skončení produkce, kdy se 
takto pobavení vrací domů.  

Petr Chalupa

Dobré ráno 

po dvaceti letech 

Jako karlovarský rodák, křtěný vřídelní vodou 
a pracující v našem městě, jsem se teprve po 
dvaceti letech vývoje nových společenských po-

měrů dočkal vedení radnice, které již téměř čty-
ři roky řídí a rozvíjí město tak, jak jsem si vlastně 
vždy představoval. Panu primátorovi a jeho spo-
lupracovníkům jsem vděčný za probuzení vnitř-
ního občanského pocitu, že se věci mají konečně 
tak, jak by se mít měly. Jako mávnutím kouzel-
ného proutku, nikoliv však přičiněním iluzionisty, 
zmizely ekonomicko-majetkové skandály a sou-
běžně je viditelná i snaha o nápravu pro město 
problematických vztahů, prodejů majetku či dis-
kutabilních projektů. Z pohledu osoby působí-
cí na manažerské pozici oceňuji tlak na hospo-
dárnost spojenou se snížením schodku rozpočtu, 
a to i při zděděném zadlužení města splátkami 
padesáti milionů korun ročně za stavbu KV Are-
ny. Vítám též otevřenost, která mi umožňuje sle-
dovat činnost orgánů města. Jako neméně důle-
žitou vnímám podporu klíčového a mně osobně 
blízkého odvětví cestovního ruchu. Karlovy Vary 
získaly první moderní statut lázeňského místa 
v ČR refl ektující současné poměry, přepracová-
vá se program regenerace městské památkové 
zóny, pracuje se na zápisu na seznam Světové-
ho dědictví UNESCO, znovu funguje Balneologic-
ký institut Karlovy Vary a jeho servis i aplikova-
ný výzkum na poli lázeňství. Město opravilo zá-
sadní příjezdové komunikace, ale jako běžný ob-
čan sleduji posun rekonstrukcí veřejných prostor 
a komunikací do obytných částí města. Užívám 
si také prostoru, který pro občany i návštěvní-
ky vytváří stabilizace Karlovarského symfonické-
ho orchestru a městského divadla, zpřístupnění 
areálu Letního kina i podpora sportovních a dal-
ších aktivit ve městě. Svoje pocity a dojmy sa-
mozřejmě nikomu nevnucuji, ale já se ve “Va-
rech“ konečně začínám cítit lépe …

RNDr. Jiří Neumann, 

ředitel SOU stravování a služeb 

Ondřejská 56, Karlovy Vary

Tato stránka je věnována necenzurovaným, 
neanonymním názorům zastupitelů a občanů 
města na aktuální politická a komunální téma-
ta. Základní podmínkou HYDEPARKU je slušná 
a věcná diskuse, s uvedením jména autora. 

Příspěvky v rozsahu max 1000 znaků posílejte 
e-mailem na: radnicnilisty@mediaas.cz. 

Uzávěrka pro KRL č. 6  je 13.května 2014.
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• GASTRONOMIE / INZERCE

První restaurant na zážitky 

Fenoménem kuchyní a hotelů gurmánů se 
staly zážitkové restaurace. První toho dru-
hu otevřel loni v květnu také v našem městě 

veterán gastronomie Jan Krajč (48). Jeho zážitko-
vou restauraci Le Marché najdete v Mariánskolá-
zeňské ulici č. 4 nedaleko Císařských lázní. Mis-
tr této kuchyně se vyučil v Puppu, pracoval jako 
šéfkuchař v karlovarské Toscaně a hotelu Dvořák, 
také ve vyhlášené restauraci Plaza v Hamburku 
i v Grandhotelu Sauerhof nedaleko Vídně, jehož 
restaurace získala michelinskou hvězdu. Než se 
vrátil do Karlových Varů, absolvoval stáže v newy-
orských restauracích Daniel a DB Modern a také 
v Café Boulud na Palm Beach. Milovníci vaření ho 
znají z televizního pořadu ČT Sama doma - vaře-
ní s Janem Krajčem, který běžel od roku 2003 do 
2008. V roce 2008 vydal vlastní kuchařku Snadná 
jídla v barvě, chuti a konzistenci a o rok pozdě-
ji založil cateringovou společnost Easyfood Servi-
ce, která vařila např. pro prezidenta Václava Klau-
se, a také provozovala kavárnu. "Vrátil jsem se 
do města, kde jsem začínal. Vaření beru jako golf 
nebo tenis, obojí má forehand, backhand, švih 
i driver, na obojí je třeba speciální nádobíčko, jen 
mu neříkám železo nebo putter. Ráno začínám 
s čistým stolem a denně vymýšlím dvě tříchodo-
vá menu. Každé je premiérou mé kuchyně. V ně-
kterých restauracích vytvoří jídelní lístek, ochut-
nají a pak vaří šest měsíců pořád to samé. Já ob-
jednávám denně čerstvé suroviny, zeleninu, ryby, 
vozíme je z Německa, Francie, i podle výlovu," 
říká Krajč. Rád by si co nejdříve vychoval nástup-
ce. Zážitková restaurace je podle něho trojúhel-
ník chuti, barvy a konzistence, kde je základem 
prvotřídní surovina. Proto název Le Marché (Trh). 
Kuchař přijde na trh, vybere si surovinu, dodá ná-
pad a styl. Kuchyně je otevřená. Hosté ho při va-
ření mohou sledovat. (více na www.le-marche.cz)
 (fi k) 

velikosti 
od 36 do 48

no
vá

kolekce

kontakt:

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

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

naše značky:

Olsen
Lisa Campione
Gil Bret

Není to francouzská kuchyně, žádné opisování z kuchař-

ky, je to pokaždé můj originál, říká mistr šéfkuchař Jan 

Krajč z první zážitkové restaurace v Karlových Varech.
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• LIDÉ

Devadesátiny oslavila nadvakrát

Úctyhodných devadesáti let se v březnu doži-
la paní Anna Kostková. Své životní jubileum 
oslavila nadvakrát. Jednou s rodinou a jed-

nou se svými přáteli, obyvateli Domova péče o vá-
lečné veterány v sanatoriu Bílý kříž, kde v současné 
době žije. Narodila se v Moravské Třebové, studo-
vala v Prostějově, v únoru roku 1944 se jako totálně 
nasazená ocitla v Německu a po osvobození se vrá-
tila do svého rodného města. Když pak v roce 2009 
dostali s manželem nabídku na umístění v Bílém 
kříži, dlouho se nerozhodovali. V Karlových Varech 
se totiž už dříve usadila jedna z jejich dcer a dnes 
tady a v okolí žijí i vnoučata a pravnoučata, takže 
má paní Anička část rodiny nablízku. Další část ro-
diny má ve Švédsku, kde založila rodinu druhá dce-
ra. Paní Kostková pracovala celý život jako účetní 
ve vodohospodářství, hodně se angažovala v kultu-
ře a sportu. Pořádala nejrůznější vystoupení a před-
stavení, pracovala hlavně s dětmi, trénovala rytmiku 
a moderní gymnastiku. „Nikdy jsem nežila jen pro 
sebe, vždy jsem ráda organizovala něco pro ostat-
ní. A i zde v Bílém kříži se ráda scházím a bavím 
s ostatními. Pan ředitel má pro naše aktivity pocho-

pení, je nesmírně obětavý, stará se, abychom se ne-
nudili,“ vyznává se paní Anička. Pobyt v Bílém kří-
ži si velmi pochvaluje stejně jako celé Karlovy Vary. 
„Celé město je nádherné, ale nejraději to mám u je-

zírka Malé Versailles,“ uzavírá šarmantní a přívě-
tivá dáma. Paní Aničce přejeme, aby jí neopouště-
la dobrá nálada, a samozřejmě hodně zdraví a štěs-
tí do dalších let.

Stránku připravila: Helena Kyselá

Jubilantka 

ráda řídí auto

Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila v dub-
nu paní Miloslava Kandová, velmi vitální a usměva-
vá dáma, která se ani ve svém pokročilém věku ne-

vzdala řidičského průkazu. Za volant svého vozu usedá 
ráda a poměrně často. Vyráží na nákupy nebo na zahradu 
v Dubině. „Když mám courací den, vyjedu a někam doje-
du,“ prozrazuje vášnivá řidička. Jejím nejčastějším spolu-
jezdcem je Lady, fenka čivavy. Je to moje láska, můj nej-
milejší člověk na světě,“ vyznává se oslavenkyně, která 
v Karlových Varech žije od roku 1946, kdy se sem s man-
želem přistěhovala z Průhonic. Jako absolventka odbor-
né školy pro ženská povolání našla uplatnění v oděvním 
průmyslu, šila zejména pánskou konfekci, pak pracovala 
v domově mládeže. S manželem vychovala dceru a syna, 
dnes se raduje ze čtyř vnoučat a dvou pravnoučat. Ráda 
luští křížovky, v televizi sleduje seriály a dokumenty o zví-
řatech, čte. Ve své knihovně má mimo jiné i první vydá-
ní Kožíkova Největšího z Pierotů, na které je hodně pyšná. 
Často se také setkává s kamarádkami Elenou a Helenou, 
sousedkami z domu s pečovatelskou službou. „Ony se mě 
ujaly, když jsem sem přišla, moc si rozumíme. Já jsem 
tady moc spokojená a šťastná,“ uzavírá paní Milena, které 
přejeme, aby jí šťastné a pokojené rozpoložení podpořené 
pevným zdravím vydrželo ještě hodně dlouho.

Usměvavá jubilantka mezi květinami od gratulantů

Životní zálibu měla v turistice

Významné životní jubileum, devadesát let, 
oslavila v dubnu paní Bohumila Kubrichto-
vá. Rodačka z osady Mrtník na Hořovicku je 

Karlovaračkou od roku 1948. Tehdy ji do lázeňské-
ho města zavedla nemoc, a když se v místní dolé-
čovací pobočce interny pražské fakultní nemocnice 
doléčila, už zde zůstala. Jako zdravotní sestra v lá-

zeňství pečovala o jiné pacienty až do roku 1981. 
Ještě mnohem déle, až do svých 88 let byla aktivní 
členkou turistického klubu. Aktivní je paní Kubrich-
tová i dnes, ale to prý by čtenáře nezajímalo. „Na-
pište tam, že jsem se narodila a ještě žiju,“ řekla 
nám s úsměvem a my její přání plníme. A připoju-
jeme přání pohody, elánu a zdraví v dalších letech.

Na oslavu v klubovně Svazu důchodců přišel oslavenkyni, vedle přátel z řad seni-

orů, pogratulovat i náměstek primátora města Jiří Klsák.   
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• PR - LÁZEŇSTVÍ

Lázeňský hotel Windsor Spa Hotel zahájil svůj provoz 
po slavnostním otevření začátkem dubna 2014.
Po rozsáhlé rekonstrukci původních 
hotelových prostor bývalé lázeňské 
budovy „Lázně III“ zde vznikl 
nový karlovarský lázeňský hotel 

mezinárodní kategorie čtyř hvězd.

Windsor Spa Hotel navazuje na poskytování kar-
lovarského lázeňského léčení, které má v budově 
Lázní III tradici již téměř 150 let. Svým klientům lá-
zeňský hotel nabídne procedury s využitím pravé 
karlovarské termominerální vody a dalších přírod-
ních léčivých zdrojů, jako je například místní rašeli-
na apod. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel také bazén 
na pravou karlovarskou termominerální vodu. Tento 
bazén je součástí prostor nového wellness, kde kli-
enti mohou využívat další procedury, včetně volné-
ho přístupu do sauny. 
Pro komfort klientů byl vybudován nový vstup do 
hotelu z ulice Zahradní s možností příjezdu a za-
parkování přímo před hotelem. Na hotelový vstup 
navazuje dále zcela nová stylově zařízená recep-
ce s lobby barem a osobním výtahem do ubytova-
cí části hotelu. 
Nově byl pro maximální soukromí klientů vybudo-
ván také speciální „spa-lift“, tedy výtah, který spo-
juje ubytovací část s novou wellness zónou v příze-
mí a spa zónou v nejnižším podlaží budovy. 
Windsor Spa Hotel se může dále pyšnit kompletně 
rekonstruovanými pokoji s novým kvalitním zaříze-
ním a vybavením. 
Zkušený lázeňský personál s dlouholetou praxí, pod 
vedením hlavního lékaře, je připraven vyjít vstříc 
potřebám a požadavkům každého klienta a zajis-

tit mu maximální individuální péči. Správné načaso-
vání a rozvržení osmnácti procedur, které má týdně 
každý ubytovaný klient v rámci komplexní lázeňské 
péče k dispozici, společně s možnostmi dietního 
stravování a pitnou kúrou, je standardem hotelu.
Klienti Windsor Spa Hotel mohou navštívit také ob-
chodní galerii s pestrou nabídkou zboží a služeb. 
Obchodní galerie se nachází v přízemí budovy a je 
pro klienta lázeňského hotelu pohodlně přístupná, 
přesto však od vnitřních prostor hotelu zcela od-
dělená. Součástí nabízených služeb v budově jsou 
také gastroenterologická vyšetření, sonografi e, kos-
metické služby, služby v oblasti estetické medicíny 
a mnoho dalších.
V neposlední řadě je možné navštívit zdejší Kon-
certní sál Antonína Dvořáka, kde pravidelně pořádá 
své koncerty Karlovarský symfonický orchestr.

 

První klient lázeňského hotelu Windsor Spa Hotel
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• KULTURNÍ TIPY

Česká premiéra u Vřídla
Činohra Karlovarského městského diva-

dla uvedla 22. března celorepublikovou pre-

miéru duchařské komedie anglické autorky 

Pam Valentine Láska mezi nebem a zemí. 

Komedie už obletěla celý svět. Hrála se 
s úspěchem v Anglii, New Yorku, Vancouve-
ru, Varšavě. Přiletěla i na stůl Martina Fahrne-

ra, který ji přeložil do češtiny. Teď jen vybrat, kde se 
bude hrát. "Někdo musí být první," řekl režisér Jiří 
Seydler, kamarád překladatele, a dodal: "A tento-
krát to vyšlo na Karlovy Vary!" Náš soubor nastudo-
val tuto romantickou komedii v báječném obsazení: 
hlavní dva duchy Susie a Jacka Cameronovy hrají 
Lucie Domesová a Karel Beseda. 
Žijí si ve svém domě, kde je občas vyruší neodbyt-
ný realitní agent (Viktor Braunreiter), který jim do 
domu vnucuje nájemníky, na nichž chce vydělat. 
Jednoho dne dojde k nejhoršímu. Živá manželská 
dvojice (Radek Bár a Alexandra Ptáčková) se nastě-
huje a na problém bylo zaděláno. Největším tahá-
kem komedie je éterická Bára Štěpánová v roli An-
děla strážného. Jak k němu přišla? 
"Bydlíme s panem režisérem Seydlerem kousek od 
sebe. Když jsme se potkali a on mi nabídl k pře-
čtení scénář - trochu jsem se rozpakovala, mám 

teď práce docela dost. Ale když řekl, že se to bude 
hrát v Karlových Varech, kývla jsem dřív, než doře-
kl -rech," směje se Anděl strážný a přiznává:" Já to 
město miluji, cítím se v něm vždycky božsky!"
 (Eva Hanyková)

Martin Lebel, šéfdirigent KSO

Bára Štěpánová hraje Anděla strážného.

Možná přijede 

i Frank Sinatra

Do své knihy Slavní návštěvníci zařadil karlovarský 
historik Stanislav Burachovič mimo jiné i Fran-
ka Sinatru. Dokonce mu přidělil místo v seznamu 

hostů nejslavnějších. Problém je v tom, a to autor pub-
likace poctivě přiznal, že pobyt Franka Sinatry v našem 
městě není doložený. Ani dobový tisk zpěvákovu návště-
vu nezmiňuje. A tak jediným dokladem  zůstává pamětní 
kniha lesní kavárny Sv. Linhart, v níž je 12. května 1946 
Frank Sinatra zapsán. Svým vlastnoručním podpisem 
anglicky potvrzuje, jak si pochutnal na pstruhovi a ještě 
víc na smaženém kuřeti. Spolu se Sinatrou (je-li ovšem 
jeho podpis pravý) je tu podepsáno i několik Američa-
nů, údajně členů amerického Červeného kříže. A právě 
k této skupině měl slavný host patřit. Jde o pouhou do-
mněnku, ale proč ji nevyužít k dobré věci, která niko-
mu neuškodí. 
Tak uvažovali autoři koncertu, který se konal popr-
vé 28. srpna 2013 v Karlovarském městském diva-
dle. Nyní, téměř po roce, se magistrát města Karlovy 
Vary rozhodl zařadit podobný koncert do programu le-
tošního zahájení lázeňské sezóny. A to na místě, kde si 
měl Frank Sinatra před 68 roky pochutnávat na spe-
cialitách kuchyně vyhlášené restaurace Sv. Linhart. 
Na „místě činu“ se v neděli 4. května 2014 v 18 ho-
din znovu objeví účinkující původního pořadu, aby po-
bavili další posluchače.  Velkou atrakcí by měl být sám 
Frank Sinatra, jehož podobu na sebe vezme Jan Smi-
gmator. Věrný pověsti přijede v doprovodu svých kum-
pánů v americkém džípu s páskou Červeného kří-
že. Dále zazpívají Petra Brabencová ,Veronika Savin-
cová a Vocal Band Q. Hraje Karlovarský Repre Band ří-
zený Milanem Krajícem. Průvodní slovo pronese Ště-
pán Podešt. Stavbu amfi teátru zajistily Lázeňské lesy.                                                                                  
 (Anna Fidlerová)

Symfonici pokřtí nové album 

Karlovarský symfonický orchestr rozšiřuje svou 
diskografi i o nové CD Rocková mše. Jeho 
křest se uskuteční 2. května na slavnostním 

večeru města k zahájení letošní lázeňské sezony 
v Městském divadle.Rocková mše je unikátním hu-
debním projektem českého skladatele Daniela Kyz-
linka a anglického textaře a písničkáře Johna de 
Jonga. Dílo ve velkém orchestrálním aranžmá spo-
juje rockovou a duchovní hudbu. Textově vychá-
zí z klasické latinské mše, doplněné o nové autor-
ské texty. Po hudební stránce se jedná o fúzi hudby 
symfonické, rockové, popu a fi lmové hudby.
KSO za řízení svého šéfdirigenta Martina Lebela, 
čertstvého čestného občana města, uvedl dílo ve 

světové premiéře ve spolupráci s jazzovým okte-
tem Karlovarský Repre Band a sólisty - zpěvačkou 
Kirsten Joy a  zpěvákem Gazem Twistem - v rámci 
loňského zahájení lázeňské sezony. Již tehdy padlo 
rozhodnutí zaznamenat toto dílo na hudební no-
sič. Nahrání CD, které vydává KSO, by nebylo mož-
né bez fi nanční podpory Města Karlovy Vary a dal-
ších podporovatelů. Do obchodní sítě jej bude dis-
tribuovat společnost Multisonic. Souběžně s tím za-
jistí možnost koupě alba KSO, a to na svých kon-
certech, navybraných místech v Karlových Varech 
a Rockovou mši bude možné si také objednat on-li-
ne na webových stránkách orchestru.
 (Leon Havlíček)

Představitel Franka Sinatry Jan 

Smigmator
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• SERIÁL: KNOLLOVÉ

V každé karlovarské městské čtvrti se najdou 
během historie rodiny, jejíž členové se za-
sloužili o rozvoj i známost svého rodiště nebo 

bydliště. Dvory proslavili Moserové, od Ludwiga, 
přes Gustava, Karla, Lea až po posledního z rodiny 
Richarda, a také majitelé porcelánek a bankéři Be-
nediktové. Sedlec zase podnikatelé s kaolínem Lo-
renzové, Starou Roli vynesli na výsluní malíři por-
celánu Anton a Josef Sieglové, Drahovice pěstite-
lé růží jako byla rodina Josef a Haberzehta a Dou-
bí keramici Angerové. V Rybářích to byli zcela určitě 
Weberové, z nichž Anton zahájil 13. prosince 1879 
éru zdejšího pivovaru, za jehož pěnivý mok získal 
i šlechtický titul von Hohengrund.
Pivovarník Anton Weber byl v  letech 1902 až 1908 
starostou města Rybáře. V roce 1910 získal kom-
turský kříž řádu svatého Řehoře od papeže Pia X. 
a ve stejném roce byl povýšen do šlechtického sta-
vu. Osud jeho rodiny připomíná ságu rodu Puppů, 
neboť i Anton Weber von Hohengrund předal roku 
1918 pivovar a majetek svým třem synům Pavlo-
vi, Robertovi a Siegfriedovi. Společnost sídlila v za-

chovalé vile, stojící v areálu rybářského pivova-
ru. Po něm pokračovali v rodinné tradici synové Pa-
vel, Robert a Siegfried. Rybáře proslavili také Knol-
lové (o kterých bude dnešní díl seriálu Karlovarské 
rodiny). První z nich Karel spustil roku 1842 v domě 
čp. 4 první plavírnu kaolínu a o šest let později Na 
Rozcestí první porcelánku, známou "Knollku". Po 
něm Karel mladší založil továrnu na emailová kam-
na, Ludvík roztočil roku 1866 první mlýn a pozdě-
ji továrnu na mýdlo. A do třetice Adolf se zaslou-
žil o rozvoj samostatné obce jako její starosta. Po-
dobné příklady najdete i v Bohaticích, někdejším 
ráji výletních restaurací, který proslavili kavární-
ci Lippertové. A v Cihelnách zanechali stopu majite-
lé zámku Rudolf a Robert Fischerové. O některých 
z těchto slavných rodin se zmíníme v našem seriá-
lu. Už proto, že ne po každé z nich zůstala v našem 
městě památka - malírny porcelánu zanikly, pivovar 
byl stržen, z výletních restaurací jsou ruiny. Nejvíce 
pomníků zanechali Becherové, po Johannu Gusta-
vovi zbyla Becherova vila, po lékárníkovi Janu Be-
cherovi máme bylinný likér a také Becherplatz.

Po karlovarském Hippokratovi Davidu Bechero-
vi, zachováváme léčebné metody. Není pochyb, že 
právě on je považován za nejvýznamnějšího karlo-
varského lékaře. Provedl jako první analýzu prame-
nů a napsal o tom knihu. S velkou slávou byl
pohřben na Ondřejském hřbitově slavných. Zato po 
obětavém starostovi JUDr. Eduardu Knollovi nezů-
stala ani Knollova třída (dnešní Krále Jiřího), stejně 
jako po rodině Mattoni jejich nádherná vila.

Náš seriál zásluhy i osudy příslušníků nejznáměj-
ších karlovarských rodin připomene. Soudě podle 
vašich ohlasů na první díl, nazvaný Puppové, si na 
nedostatek pozornosti a reakce čtenářů Karlovar-
ských radničních listů stěžovat nebudeme.
 (Jaroslav Fikar)

K
Becherplatz býval kolem roku 1900 cent-

rem našeho města

Pivovar Weber byl koncem 19. století největší stavbou Rybář

Vila Mattoni stávala v místech dnešního 

hotelu Thermal.
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Knollů bývalo v  Karlových Varech jako naseto. 
S  prvními Knolly - Jörgem a Michaelem - se 
setkáváme už roku 1525 ve spisech hrdelní-

ho soudu v Lokti. Šlo o občany z Bohatic. Dnes už 
těžko dáme dohromady příbuzenské vztahy všech 
Knollů. Ostatně nešlo vždy jen o ty příbuzné! Ale 
připomenout si několik Knollů jistě stojí zato. Stavi-
tel Johann Georg Knoll vybudoval v letech 1718-19 
Krásnou královnu. Stavitel Johann Knoll je pode-
psán pod výstavbou vily Lützow (1854). Stavitel 
a truhlářský mistr Franz Knoll má na svém kontě 
výstavbu altánu lorda Findlatera v lázeňských le-
sích (1802), Dorothein gloriet z roku 1791 napro-
ti Galerie umění a zřejmě i Maierův gloriet na Jele-
ním skoku (1804). Rudolf Knoll, bratr starosty Edu-
arda Knolla, byl v květnu 1898 jmenován čestnýn 
občanem Doubí. Dal si postavit Rudolfshof (dnes 
součást Karlsbader Plaza), který mu patřil dlouhá 
léta. Až roku 1922 se majitelkou Rudolfshofu sta-
la Marie Knollová a po ní v letech 1935-1939 Leo 
Knoll. V čele váženého c. a k. Střeleckého spolku 
stál v letech 1890-1901 JUDr. Rudolf Knoll (1843-
1913). Za něho se stěhovala střelnice do Březo-
vé a začal se budovat Grandhotel Střelnice (dneš-
ní Národní dům). 

Advokát Rudolf Knoll býval právním zástupcem 
města, zemským poslancem za okrsky Karlo-
vy Vary a Bečov a zástupcem Chebské obchodní 
a živnostenské komory. Další z rozvětvené rodiny 
prof. Philipp Knoll byl v roce 1893 zvolen za okrsky 
Karlovy Vary a Jáchymov poslancem do Zemské-
ho sněmu. JUDr. Felix Knoll se přiženil do majetné 
rodiny Rudolfa Fischera, spolumajitele porcelán-
ky v Březové a majitele panství a zámečku v Cihel-
nách, který po otci zdědila manželka Felixe Knolla. 
Jednomu z posledních majitelů zámečku Cihelny 
byla spisovatelka Christine Ritter narozená v roce 
1897 jako Knollová. Oblíbenou autorku cestopi-
sů proslavil román Žena, která prožila polární noc. 
Christine Knollová se provdala za polárníka, kapitá-
na Hermanna Rittera, kterého v roce 1934 dopro-
vázela na Špicberky. Často tam bývala sama, když 
manžel plnil své výzkumné úkoly, a zaznamenávala 
si všechny příhody a zvláštnosti, které ji v opuště-
né krajině zaujaly. Později napsala o tomto pobytu 
svůj slavný román. V roce 1982 ještě Christine Rit-
ter žila v Leoben/Steiermark.

Nejznámějším a nejvýznamnějším z Knollů je beze-
sporu JUDr. Eduard Knoll (1839-1890), nezapome-
nutelný starosta lázeňské metropole (1876-1890), 
jehož doba je označována za "Zlatý věk Karlových 
Varů". 
Bydlel na Staré louce v domě Dub č. 35 (na domě 
pamětní deska), vystudoval práva. V prosinci 1873 
byl zvolen do zastupitelstva města a v roce 1876 
se stal starostou.
V roce 1874 a 1878 byl zvolen a vykonával funkci 
poslance Zemského sněmu za volební okrsky Kar-
lovy Vary a Jáchymov.Své milované rodné město 
pozvedl na světovou úroveň. 
Získal vídeňské stavitele Ferdinanda Fellnera 
a Hermanna Helmera, kteří tu postavili přes dvacet 
významných budov a kolonád (mj. divadlo, Císař-

ské lázně, kolonády Sadová, litinová Vřídelní, Trž-
ní, Goethovu rozhlednu atd.) a dali městu součas-
nou tvář.
Za Knollova starostování bylo ve městě postave-
no a dáno do provozu mnoho zásadních staveb 
jako je Mlýnská kolonáda, anglikánský kostel, ži-
dovská synagoga, Lázně IV (Atrium), divadlo, jatka 
v Dolních Drahovicích a Městský park.  (Dvořákovy 
sady) s Blanenským pavilonem. 
V době Zlatého věku Karlových Varů vyrostly celé 
nové ulice Sadová, Zahradní, Dr. Davida Beche-
ra, Masarykova, městská vodárna, čistička, elekt-
rárna, starobinec, zvýšena byla bezpečnost města 
i požární ochrana. Nelze vyjmenovat všechny stav-
by, je jich příliš mnoho. Tragickou tečku za 14 lety 
starostování Eduarda Knolla udělala 24. listopadu 
1890 zničující povodeň. 
Při pohledu na hrůzy po povodni ho ranila mrtvi-
ce a zemřel. Pohřbu se bez nadsázky zúčastni-
li snad všichni obyvatelé, Eduard Knoll neměl ve 
městě nepřítele. Jeho ostatky byly vystaveny před 
oltářem v chrámu sv. Maří Magdaleny a předlou-
hý průvod doprovázel pohřební vůz na drahovic-
ký hřbitov.

• SERIÁL: KNOLLOVÉ

CO ZNAMENALI 

KNOLLOVÉ PRO  

KARLOVY VARY

Výstavba Grandhotelu Střelnice na dneš-

ní Masaryčce

Dílo Zlatého věku Eduarda Knolla Císař-

ské lázně

Po nejznámějším z Knollů - starostovi Eduardovi byla pojmenována ulice (Knollstras-

se), dnešní třída Krále Jiřího. Její výstavba začala 30. srpna 1899. 

JUDr. Eduard Knoll, označovaný za nej-

lepšího starostu všech dob
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Trochu víc víme také o Carl Knollovi a jeho brat-
ru Johannu Peterovi Knollovi (1797-1874), prvním 
voleném starostovi Karlových Varů. Eduard Knoll 
byl jeho synovcem. Johann Peter Knoll, syn karlo-
varského zlatníka Johanna Knolla a majitel domu 
Kávovník (dnešní Lázeňská 11) se oženil s Ma-
rií Roscherovou a měli spolu 6 dětí: Friedricha 
(1825-1894), Rudolfa, Julia, Emilii, Wilheminu (Min-
nu) a Marii. Víme, že Minna Knollová se provdala 
za Heinricha von Mattoniho, majitele Kyselky a Fri-
edrich Knoll (1825-1894) se stal na přání otce Jo-
hanna Knolla, který podnikání zafi nancoval, společ-
níkem svého švagra Heinricha Mattoniho, vývozce 
karlovarské minerální vody. Ale příliš se neosvědčil, 
takže se ho Heinrich Mattoni decentně zbavil a Fri-
edrich se mohl věnovat své zálibě - hudbě. Stal se 

sbormistrem Karlovarského mužského pěveckého 
sboru a hudebním skladatelem. Komponoval písně, 
mše, dokonce i opery a jednu operetu. Žel, nic ne-
vyšlo tiskem a příbuzní, kteří zdědili jeho notové zá-
znamy, z nich ve svých obchodech z neznalosti to-
čili kornouty pro koření, bonbony nebo čočku, tak-
že se Friedrichovy skladby nezachovaly. Dlužno při-
pomenout, že Johann Peter Knoll se stal roku 1835 
hospodářem města a v září 1850 byl zvolen staros-
tou (tehdy zasedal ve čtyřčlenné radě také MUDr. 
Rudolf Mannl). Znovu byl Johann Peter Knoll zvo-
len v letech 1861, 1867 a 1870, kdy však pro vy-
soký věk a nemoc na funkci rezignoval. A ještě té-
hož roku zemřel.  Jeho nástupce MUDr. Franz Sor-
ger mu slavnostně předal diplom, jímž byl jmeno-
ván čestným občanem města Karlovy Vary.

Také Dvořákovy sady s Blanenským pavilonem vznikly za Knollovy éry

Teplá dosáhla výšky 4,8 metru a městem 

protékalo více než 300 m3 kalné vody za 

vteřinu.  

Vlevo Český sál (dnešní Pupp),vpravo Qui-

sisana)

Starosta Knoll prožíval těžké hodiny v uni-

formě velitele místních hasičů.

Tento pohled se naskytl starostovi Eduar-

du Knollovi z jeho domu na Staré Louce. 
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Porcelánka Knoll v roce 1898. Uprostřed vila Knollů

Dalšímu z generace, Carl Knollovi, patřila nejstarší 
porcelánka v Rybářích, založená roku 1848. Vyrábě-
la luxusní umělecký porcelán (vzor Míšeň) a brzy si 
vydobyla dobré jméno v tuzemsku i zahraničí. Výno-
sy továrny byly uspokojivé, takže Carl Knoll dal v 80. 
letech 19. století vybudovat na ostrově rybníka, kte-
rý patřil k továrně (pamětníci ho znali jako Knol-
lák) zajímavý porcelánový pavilon v japonském sty-
lu (otevřen 5. června 1886). Střechu a stěny z por-
celánových desek položil Adolf Miessner a v japon-
ském stylu je pomalovali Wilhelm Jessl a Hermann 
Zimmermann. Posezení nad kávou v tomto paviloně 
brzy patřilo k nejoblíbenějším výletům lázeňských 
hostů, zejména když byly před pavilonem pořádány 
citerové koncerty. Značný zájem projevovali zákaz-
níci i o dlaždice s motivy japonských květin a ptáků, 
které Knollova porcelánka začala vyrábět. Spoluma-
jitelem porcelánky Carl Knolla byl Ludwig Knoll, kte-
rý zemřel 20. prosince 1899 ve věku 55 let.
Porcelánku zdědil syn Carl Knolla Adolf. A zdálo se, 
že sudičky dali Knollovým do vínku také starosto-
vání. Adolf Knoll byl zvolen starostou města Rybáře 
a oženil se s Marií Knollovou, dcerou váženého kar-
lovarského starosty JUDr. Eduarda Knolla. Měli spo-
lu dva syny a tři dcery, z nichž Berta Knollová se 

provdala za Lea von Mattoniho, nejstaršího syna za-
kladatele Kyselky Heinricha von Mattoniho (pro Lea 
navrhl arch.Karl Haybäck vilu Imperial v Kyselce). 
Když v roce 1891 Berta zemřela a v roce 1894 ze-
snul i Adolf Knoll, převzal Leo von Mattoni poručnic-
tví nad Adolfovými dětmi a ujal se i vedení porcelán-
ky. Za nedlouho zjistil, že porcelánka vyžaduje znač-
né investice, aby stačila konkurenci, proto továr-
nu roku 1903 raději prodal. Koupili ji majitelé pivo-
varu Wilhelm a Alfred Lorenzovi ze Sedlce a Antonín 
Weber, majitel selské usedlosti. Leo a Berta Matto-
ni-Knoll měli dvě děti: Hanse von Mattoni a Alici von 
Mattoni provdanou Pösch. Alice se narodila 8. září 
1896 v Kyselce, ve vile Imperial, stojící na levé stra-
ně Ohře. V té době patřila tato část obce pod Rit-
tersgrün. Alice se provdala za karlovarského velko-
obchodníka s papírem Waltera Pösche. Walter Pösch 
zemřel daleko dříve než Alice, která skonala 8. lis-
topadu 1986 v Albertus-Magnus-Heim v Salcburku 
a leží na salzburkském hřbitově. V ní odešla posled-
ní vnučka zakladatele a majitele Lázní Kyselka - He-

inricha von Mattoniho. Na parte jsou podepsáni po-
zůstalí: Lonny Edel von Mattoni, švagrová. Rudolf 
Kletetschka, bratranec. Christl Zadjina roz. Varan-
nemann, neteř. Georgine Zeitheim roz. Knoll, neteř 
a Andreas Mattoni. (Eva Hanyková)

Malý přehled: 

Knollové dali městu Karlovy Vary tři starosty: Edu-
arda, Johanna Petera a v Rybářích Adolfa Knolla, 
který se oženil s dcerou starosty Eduarda Knolla. 
3 Knollové byli stavitelé: Johann Georg, Johann 
a Franz Knoll. 3 vystudovali práva: Eduard, Rudolf 
a Felix Knoll. 3 byli majiteli porcelánek: Carl, Lud-
wig a Adolf Knoll. 3 poslanci v Zemském sněmu: 
Eduard, Rudolf a prof.Philipp Knoll. 3 čestní ob-
čané: Johann Peter, Eduard Knoll a Rudolf Knoll 
v Doubí. Friedrich byl hudebním skladatelem 
a Christine Ritter-Knollová spisovatelkou.  

 

Prameny: Karlsbader Zeitung - různé ročníky, Sborníky Nejdlovského 

semináře, Karlsbader Badeblatt - různé ročníky

Rukopis Knollů neslo město v 18.,19. i 20. století

Johann Peter Knoll stál v čele města ne-

přetržitě dvacet let
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Spolupráce se školami přináší užitek
Jednou z priorit práce městské policie je preven-
tivní činnost a spolupráce se školami ve městě 
- od mateřských, přes základní až po střední školy. 
Strážníky tam můžete potkat na besedách, při po-
řádání soutěží, kontrolách dětských hřišť nebo při 
asistenci na vybraných přechodech v rámci akce 

Bezpečná cesta do školy.  
Karlovarská městská policie pořádá během škol-
ního roku také řadu sportovně vědomostních akcí, 
při kterých strážníkům pomáhají studenti střední  
pedagogické a střední zdravotnické školy. 
Dohlížejí na bezpečnost dětí, správné plnění zada-

ných úkolů na stanoviš-
tích a zajišťují i zdravot-
nický dohled. Studen-
ti  střední pedagogické školy procházejí odbornou 
praxí na oddělení prevence a dohledu městské po-
licie. (krl)

Město přispělo 

záchrance

Finanční příspěvek na zakoupení dal-

ších sedmi přístrojů LUCAS 2 pro me-

chanickou srdeční masáž poslalo kraj-

ské záchranné službě město Karlo-

vy Vary. 

Přístroje budou pomáhat výjezdovým 

skupinám při záchraně životů. Jeden 

z  přístrojů bude díky tomuto příspěvku 

umístěn ve voze  záchranky, který slou-

ží v ulicích krajského města. Hodnota 

přístroje LUCAS 2 je více než 350.000 

Kč. Příspěvek města byl ve výši 100 ti-

síc korun.

Strážníci karlovarské městské policie si už poradi-
li s odchytem zbloudilých koček, poraněných labutí 
i dalších opeřenců. Při výkonu službu zaznamena-
li  také řadu kuriózních odchytů. Jednou jim vlez-
la do klece sojka. Zachutnala jí čerstvá játra, kte-
rých spořádala celou porci. A pak ani při opako-
vaném pokusu o vypuštění nebyla sojka schopná 
vzlétnout. K dalšímu odchytu volali občané z Dra-
hovic strážníky k záchraně zatoulaného ježka. Za-

bloudil mezi paneláky, což se mu málem stalo 
osudným, protože spadl do vybetonovaného kaná-
lu před sklepním oknem. Strážníci zkusili demon-
tovat mříž, ta však byla zapuštěna napevno v be-
tonu. Nezbylo než po vzoru rybářů použít podbě-
rák. Trpělivost a šikovnost nakonec slavila úspěch 
a strážníci vytáhli  vystrašeného ježka z klece. 
V trávě evidentně ožil, zvlášť když mu útrapy v ka-
nále vynahradilo sladké jablíčko. (krl)

Kuriózních odchytů přibývá
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

2. 5. 19:30 Slavnostní večer města

Předání čestných občanství a Ceny roku. Následuje koncert KSO 
a IN TRIO s uvedením karlovarské premiéry díla Kryštofa Mar-
ka - moderuje Tereza Kostková. Dirigenti Martin Lebel a Kryš-
tof Marek

3. 5. 16:00 Zahájení lázeňské sezony

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a KMD: O ZEM BY SE ROZBILO
Hudebně taneční fantazie na hudbu Otvírání studánek Bohusla-
va Martinů.
Konfrontace tradic a moderní doby v koláži všech uměleckých 
oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Režie Pavla Šemberová

5. 5. 19:30 Eduardo De Filippo: 

  FILUMENA MARTURANO

Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Ja-
roslava Pokorná, Radka Filásková, František Skopal, Karel Heř-
mánek ml. / Jan Ťoupalík, Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruš-
ka / Zdeněk Hruška, Petr Vančura / Václav Legner. Režie Zde-
něk Kaloč

6. 5.  19:30 Oskar Nedbal: POLSKÁ KREV

Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Účinkují: Tomáš Bartůněk / Dalibor Tolaš, Anna Klamo / Radka 
Sehnoutková, Jaroslav Březina / Josef Moravec, Tomáš Kořínek 
/ Juraj Nociar, Barbora Polášková / Jana Foff Tetourová, Venu-
še Dvořáková, Hana Spinethová, Roman Krebs, David Cody / Jo-
sef Jordán, Josef Dušek / Jan Fraus, Miro Bartoš / Martin Borov-
ský, Kamila Burdová/ Ivana Klimentová, Dagmar Kordová / Adéla 
Lučanská, Jiří Langmajer, sbor opery DJKT, balet DJKT, orches-
tr DJKT. Dirigenti Pavel Kantořík / Jiří Petrdlík, sbormistr Zdeněk 
Vimr, režie  Jan Ježek

10. 5. 19:30 Pocta jubilujícím tvůrcům české opery

Program koncertu tvořeného áriemi a duety z oper Prodaná ne-
věsta B. Smetany, Rusalka Antonína Dvořáka, V studni Viléma 
Blodka nebo z Lišky Bystroušky Leoše Janáčka je výjimečný pro-
vedením velkých sborových scén z těchto oper
v podání profesionálního Pěveckého sboru Českého rozhlasu 
a vynikajících sólistů českých operních scén - Gabriela Koppero-
vá / soprán, Václav Sibera / tenor, Zdeněk Plech / bas.
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs.

11. 5.  15:00 Tomáš Pěkný: Havrane z kamene...

Pohádka na motivy slavné Malé čarodějnice. Hudba Jiří Šlupka 
Svěrák, výprava Tomáš Volkmer
Hrají: Malá čarodějnice Tereza Pachtová, Juliána Magdaléna Hni-
ličková, Berta Braunová Lucie Domesová, Klekánice Alexandra 
Ptáčková, Polednice Naďa Pajanková, Povětrnice Klára Hajdino-
vá, Verbíř Petr Richter, Velkomožný pán a Havran z kamene Karel 
Beseda. Režie Jiří Seydler

 12. 5. 10:00 představení pro seniory: 

  Láska mezi nebem a zemí
 12.5.  19:30 Pam Valentine: 

  Láska mezi nebem a zemí

Překlad Martin Fahrner, výprava Dana Hávová, hudba Jiří Šlup-
ka Svěrák
Hrají: Strážný anděl Bára Štěpánová, Jack Cameron Karel Bese-
da, Susie Cameronová Lucie Domesová, Simon Willis Radek Bár, 
Flic Willisová Alexandra Ptáčková, Mark Webster Viktor Braunrei-
ter, Marcia Bradshawová Jarmila Šimčíková.  Režie Jiří Seydler

13. 5.   19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ...

Sólisté: Venuše Dvořáková sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs - tenor sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek - bas só-
lista opery Severočeského divadla opery a baletu.

15. 5. 19:30 Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák: 

  VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ

Divadlo Járy Cimrmana
Hrají: Inspektor Trachta Zdeněk Svěrák, Policejní praktikant Hla-
váček Petr Brukner / Josef Čepelka j.h. / Vojtěch Kotek j.h., To-
várník Bierhanzel Bořivoj Penc / Jaroslav Weigel/ Petr Reidinger, 
Továrník Meyer Jan Hraběta / Marek Šimon, Steward Václav Ko-
tek / Genadij Rumlena
Režie Ladislav Smoljak

20. 5.   19:30 Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred Saidy: 

  DIVOTVORNÝ HRNEC

KOPRODUKCE ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA V CHEBU, KARLOVAR-
SKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA A KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉ-
HO ORCHESTRU
Výprava Dragan Stojčevski, choreografi e Ivana Dukić, instrumen-
tace a řízení orchestru Matěj Kroupa, dramaturgie Šimon Domi-

nik. Účinkují: Vodník Čochtan Radek Bár, Josef Maršálek Petr Kři-
váček, Káča Maršálková Pavla Janiššová, Woody Rychtarik Petr 
Vydarený, Susan Rychtarik Diana Toniková, Senátor Randall Pa-
vel Marek, Buzz Collins Karel Beseda, Sally Jarmila Šimčíková, 
Lucy Lucie Domesová, Rosemary Radmila Urbanová, Vicky Vla-
dimíra Vítová, Claire Klára Štěpánková, Šerif, Mr. Bercy Michal 
Švarc, Tom, Mr. Dacy Tomáš Kolomazník, Johnny Jan Jedlinský, 
Harry Jindřich Skopec, Dave David Beneš, Taneční company Te-
reza Havlíčková, Barbora Kuklová, Magdaléna Hanušová, Martin 
Vinš, Robert Mára, Hoang Khai Trung. Režie Zdeněk Bartoš

22. 5.  10:00 představení pro seniory: 

  Na vlnách vřídla a kumštu

Do psychologicky nejtajemnějších zákoutí pekla anebo ráje umě-
lecké tvorby vás zavedou herečky Činohry Karlovarského měst-
ského divadla. Klavír: Karel Šimandl/ Jan Šimandl

22. 5.   19:30 Petr Iljič Čajkovskij: 

  LABUTÍ JEZERO

Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ústí 
nad Labem
Choreografi e: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič / Milan Kaňák. Režie Vladimír Nečas

23. 5.  19:30 Carole Greep: 

  ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

Divadlo V Rytířské
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek 
Holub. Režie Jiří Seydler

27. 5.  19:30 Jean Barbier: 

  V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

Agentura Harlekýn
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný / Jan Čenský, Jana Malá / Týna 
Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Miroslava Pleš-
tilová, Barbora Petrová / Malvína Pachlová, František Skopal / 
Martin Sochor. Režie Jan Novák

28. 5. 19:30     Marc Camoletti: A do pyžam!

Divadlo Palace
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateři-
na Herčíková / Nela Boudová, Eva Čížkovská a Martin Hruška / 
Zdeněk Vencl. Režie Petr Hruška

29. 5.  19:30 Koncert: GLENN MILLER STORY

Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz

3. 5. 19:30 Lázně III

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY KARLOVY VARY 2014

JOSEF LABITZKÝ: Karlovarský valčík

AUGUST LABITZKÝ: Koncertní předehra Hon císaře Karla IV.

ANTONÍN DVOŘÁK: Česká suita. Finále

LEONARD BERNSTEIN: Somewhere

KRYŠTOF MAREK: 12 symfonických písní

Marina Vyskvorkina - soprán, Gabriela Demeterová - housle, Sára 

Bukovská - klavír

Dirigent Kryštof Marek

Šéfdirigent KSO Martin Lebel (Francie)

4. 5. 12:00 Lázně III

PRVNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT KSO

W. A. MOZART: Figarova svatba

JOHANNES BRAHMS: Uherské tance č. 1, 2, 11, 14, 20

JOHANN STRAUSS: Pizzicato polka

AUGUST LABITZKÝ: Koncertní předehra Hon císaře Karla IV.

ANTONÍN DVOŘÁK: Furiant z České suity

GIOACCHINO ROSSINI: Italka v Alžíru

JOSEF LABITZKÝ: Karlovarský valčík

JOHANN STRAUSS ST.: Radeckého pochod

Šéfdirigent KSO Martin Lebel (Francie)  

9. 5. 19:30 Lázně III

MISTROVSKÉ DIRIGOVÁNÍ

Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu (Švý-

carsko)

FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“

ROBERT SCHUMANN: Koncert a moll pro klavír a orchestr, op. 54

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfonie č. 5 d moll „Reformační“

Lora-Evelin Vakova - klavír (Bulharsko)

Dirigenti: Eduardo Strausser (Brazílie), Georg Köhler (Německo), 

Dominic Limburg (Švýcarsko), François López-Ferrer (USA/Španěl-

sko), Guillaume Berney (Švýcarsko)

Umělecký garant, vedoucí projektu, dirigent James Lowe (Vel-

ká Británie)

10. 5. 19:30 Karlovarské městské divadlo

POCTA JUBILUJÍCÍM TVŮRCŮM ČESKÉ OPERY

Operní koncert v rámci Roku české hudby 2014 v Karlových Varech

Pořadatelem koncertu je Mezinárodní pěvecké centrum Antoní-

na Dvořáka. Koncert se koná ve spolupráci s Karlovarským Krajem, 

Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským symfonickým or-

chestrem Vedle sólových árií zazní i sborové scény z oper Bedři-

cha Smetany - Prodaná nevěsta, Antonína Dvořáka - Rusalka a Vi-

léma Blodka - V studni.

Dirigent František Drs

15. 5. 19:30 Lázně III

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Don Giovanni, předehra

CARL PHILIPPE EMANUEL BACH: Koncert d-moll pro fl étnu a or-

chestr

JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 4 e-moll

Isabelle Lebel - fl étna (Francie), šéfdirigent KSO Martin Lebel

23. 5. 19:30 Lázně III

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert D dur pro housle a orches-

tr op. 35

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 7

Jiří Vodička - housle, dirigent Vladimír Válek

30. 5. 19:30 Lázně III

LYRIKA ČESKÉ HUDBY

JOSEF SUK: Praga, symfonická báseň op. 26

VÍTĚZSLAV NOVÁK: V Tatrách, symfonická báseň op. 26

OTAKAR OSTRČIL: Křížová cesta, orchestrální variace op. 24

Dirigent Miloš Formáček

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 77609804, www.husovka.info

2.5.  17:00 Karel Hynek Mácha - Máj 

Hudební dramatizace slavného romantického díla, klenotu české 

poesie, v podání herců Karlovarského hudebního divadla. Datum 

představení rozhodně není náhodné. Pořad se koná v rámci zaháje-

ní lázeňské sezóny a vstupné je zdarma.

9.5.  19:30 Ivan Hajniš New Blues band 

  & Lester Jackman (Trinidad a Tobago) 

Legenda české psychedelic music, někdejší zpěvák slavných Pri-

mitives Group Ivan Hajniš přijíždí do Karlových Varů nejen se svými 

spoluhráči, ale také s Lesterem Jackmanem, famózním hráčem na 

steel pans z karibských ostrovů Trinidad a Tobago. 

12.5.  18:00 Stanislav Wieser 

  – J. W. Goethe a jeho cesty v Čechách

Známý publicista a fotograf, který se celý život věnuje problematice 

krajiny a přírody našeho regionu, vám v pokračujícím cyklu předná-

šek tentokrát přiblíží působení všestranného německého génia J.W.

Goetha v Čechách. 

14.5.  19:30  Zapaska (Ukrajina) 

Populární ukrajinské duo Zapaska hraje hudbu na pomezí world mu-

sic, alternativy a elektroniky. Kapelu tvoří zpěvačka a kytaristka Iana 

a její manžel Pavel, který hraje na harmoniku a řadu dalších nástrojů. 

16.5.  19:30 Michal Viewegh, Dodo Gombár 

  - Andělé všedního dne 

Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj 

přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

20.5. 19:30 Neve (Bihári a Raba)

Po rozpadu skupiny KOA hráli nejprve Mario Bihári a František 

Raba jako duo. V létě roku 2011 přizvali ke spolupráci své kamará-

dy Pavla Fischera, Norbiho Kovácse a Tokhiho a dali tak vzniknout 

kapele Neve. Jejich hudba přesahuje hranice žánrů, od world mu-

sic přes folk, jazz až k vážné hudbě.

23.5.  19:30 Karité 

Chebský quartet Karité. Večer plný jazzových situací – standard-

ních i nestandardních. Na piano Martin Ferko, kytara Petr Vydarený, 

kontrabas Jonatán Gangur, zpívá Klára Štěpánková.  

26.5.  19:30 Jazz Q & Oskar Petr „50“

Legenda domácí jazzrockové scény, jejímiž řadami prošly největší 

české instrumentální špičky. Soubor pod vedením klávesisty a dob-

rodruha Martina Kratochvíla a jehož zpěvákem je v současné době 

Oskar Petr, oslaví v Husovce neuvěřitelných 50 let od svého založení. 

28.5.  19:30 Republic of Two 

Jiří Burian už dávno nepotřebuje, aby byl uváděn jako syn písnič-

káře Jana Buriana. Se svým spoluhráčem Mikolášem Růžičkou tvo-

ří už několik let kapelu Republic of Two, která si vydobyla nejen re-

spekt kritiků, ale i popularitu u posluchačů. 

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

DIVADLO HUSOVKA

• KULTURNÍ SERVIS
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Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. 5. 19:30 FK Koyaanisqatsi 

režie: Godfrey Reggio, USA 1982, 86 minut

2. -4. 5. 19:30 Divergence

USA 2014/139 min., Scifi /Titulky

3. -4. 5.   14:30 Rio 2

USA 2014/101 min., Animovaný/Dabing

3. -4. 5. 17:00 Pojedeme k moři

ČR 2014/90 min., Komedie

5. 5. 17:00 Dědictví aneb Kurva se neříká

ČR 2014/106 min., Komedie, Projekce pro seniory

5. 5. 19:30 2001: Vesmírná odysea

VB/USA 1968/149 min., Scifi /Titulky

6.-7.5. 19:30 Grandhotel Budapešť

USA 2014/100 min., Komedie/Drama/Titulky

8.5. 19:30 FK  Království zvěrstev  

režie: David Michôd, Austrálie 2010, 113 minut

9. 5. 19:30 Jako bych tam nebyla

Irsko 2010/106 min., Drama/Titulky

10. -11.5. 14:30 Ledové království

USA 2013/102 min., Animovaný/Dabing

10. -11. 5. 17:00 Captain America: 

  Návrat prvního Avengera

USA 2014/128 min.

10. -12. 5. 19:30 Hany

ČR 2014/ 98 min., Drama/Komedie

13.5. 19:30 Fair Play

ĆR 2014/100 min., Drama

13.5. 19:30 Trabantem napříč Afrikou

Cestopisná přednáška 

13.5. 19:30 FK  Pozice dítěte  

režie: Calin Peter Netzer, Rumunsko 2013, 112 minut

15. 5. 21:05 Jazz a Poezie

Josef Kroutvor-Fernety

16. 5.  20:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

  studentů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

absolventi: Pavla Vavříková-saxofon, Tomáš Bursa-trombon

Dále účinkují : Milan Krajíc, Petra Brabencová a M. K. Collective

17. -18.5.  14:30 Hurá do pravěku

USA 2012/82 min., Animovaný/Dabing

17. -18.5. 19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min., Komedie/Drama/Titulky

19. 5.  19:30 Godzilla

USA 2014/119 min., Akční/Scifi /Titulky

20. 5.  19:30 Olga

ČR 2014/87 min., Dokumentární

21. 5.  19:30 Snadný prachy

Švédsko 2010/124 min., Drama/Akční/Titulky

22. 5.   19:30 FK  Cizí oběd  

režie: Ritesh Batra, Indie/Francie 2013, 104 minut

23. -25.5.  19:30 Bony a klid II.

ČR 2014, Drama

24. -25.5.  14:30 Khumba

Jižní Afrika 2013/85 min., Animovaný/Dabing

26. 5.  19:30 X-Men: Budoucí minulost

Akční/Titulky

27. 5. 17:00 Projekce pro seniory: Noe

USA 2014/138 min., Historický/Dabovaný

27. 5.  19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

USA 1994/ 154 min, Krimi/Titulky

28. 5.  19:30 Snadný prachy  II.

Švédsko 2010/124 min., Drama/Akční/Titulky

29.5.  19:30 FK   Cesta do školy  

režie: Pascal Plisson, Francie 2013, 77 minut

30. 5.  19:30 Cesta ven

ČR 2014, Drama

31. 5.-1. 6. 14:30 Khumba

Jižní Afrika 2013/85 min.

31. 5. -1. 6. 17:00 Zloba -Královna černé magie  

USA 2014/135 min., Rodinný/Dabing

31. 5. -1. 6. 19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min., Komedie/Drama/Titulky

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1.-4. 5.    17:00 Rio 2

1.-2. 5.   19:30 Babovřesky 2

3.-4. 5.   19:30 Noe 3D

5.-7. 5.   17:00 Justin Bieber´s  Believe

5.-7. 5. 19:30 Captain America: 

  Návrat prvního Avenger

8.-9. 5.   17:00 Zvonilka a piráti

8.-11. 5.  19:30 Divergence

10.-11. 5.  15:00 Rio 2

10.-11. 5. 17:00 Jedna za všechny

12. 5.        17:00 Bohumil Hrabal "Takže se stalo, že…"

12.-14. 5.  19:30 Doupě

13.-14. 5.  17:00 Amazing Spiderman 2

15.-16. 5.  17:00 Hurá do pravěku !

15.-.18. 5.  19:30 Godzilla 3D

17.-18. 5. 15:00 Hurá do pravěku !

17.-18. 5.  17:00 Godzilla 3D

19.-21. 5.  17:00 Olga

19.-21. 5.  19:30 Ranhojič

22.-25. 5. 17:00 Bony a klid 2

22.-25. 5.  19:30 X-MEN : Budoucí minulost  3D

24.-25. 5.  15:00 Khumba

26.-28. 5.  17:00 Godzilla

26.-28. 5.  19:30 Bony a klid 2

29.5.-1. 6.  17:00 Zloba: Královna černé magie

29.5.-1. 6. 19:30 X-MEN : Budoucí minulost

31.5.-1. 6.  15:00 Khumba 3D

Goethova stezka 6, Karlovy Vary, tel: 353 224 387, 

e-mail: info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz

Otevírací doba:   úterý - neděle: 10 - 17 hodin

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

do 4.5.   Oldřich Tichý 

  - Jedním tahem těsně nad zemí

Tvorba Oldřicha Tichého (1959) staví na fragmentech, znacích,  ar-

chetypálních symbolech a jednoduchých kompozicích, v nichž bývá 

zakódována krajina, historie, touhy, sny, víra i poznání.

 4.5. 16:00 Koncert vítězů Mezinárodní 

  pěvecké soutěže Antonína Dvořáka

Felix Rumpf - tenor, vítěz 1. ceny v kategorii Píseň v roce 2013

Olga Jelínková - soprán, vítězka 1. ceny v kategorii Opera v roce 

2011

prof. Lenka Navrátilová - klavír, Natálie Rothbauerová - violoncello

15. 5.  17:00  vernisáž Diet Sayler (SRN) 

  - fotografi e, koláže, objekty a instalace

Výstava německého výtvarníka Dieta Saylera (1939), vycházejícího 

z obrazného jazyka geometrie a konstruktivismu, z přesných mate-

matických úvah i principu náhody, představí fotografi e, koláže, ob-

jekty a instalace precizně defi novaných linií, tvarů a ploch velmi re-

dukované barevnosti. Výstava potrvá do 22.6.

STÁLÁ EXPOZICE:

0. století a představuje díla klasiků českého moderního umě-

ní i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 

J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Nepraš, M. Rittstein, V. Ja-

noušková, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála aj.  

Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary

tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz

otevírací doba:  úterý - neděle: 10 - 17 hodin;

30.4. Prodloužená provozní doba v rámci  programu zahájení lá-

zeňské sezóny do 19 hodin; 

30.4. - 4.5.2014 Snížené vstupné pro všechny návštěvníky 20 Kč

VÝSTAVY:

do 8.6.    Sto podob a sto let Becherovy vily

Výstava dokumentující vývoj jedné z nejatraktivnějších budov karlo-

varského Westendu z pohledu architektonického, památkového i je-

jího celkového využití v minulosti a současnosti.

DALŠÍ AKCE:

17. 5.   13:00-19:00   Den otevřených dveří ke 

 100letému výročí Becherovy vily

Prohlídka celé budovy, volný vstup do výstavy zaměřené na histo-

rii a architekturu objektu, výtvarné dílny po celé vile i zahradě, toče-

ní na hrnčířském kruhu, divadlo pro děti, vyhlášení výtvarné soutě-

že, a mnoho dalšího v rámci bohatého programu k oslavám 100 let 

rodinné vily Becherů.

27. 5.  17:00 Mozaikový šperk

Výtvarná dílna zaměřená na výrobu šperků z drobné mozaiky sklá-

dané tradičními postupy. Tvorba bude inspirována mozaikami, jež 

zdobí interiéry Becherovy vily.

Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

Výtvarná soutěž

K oslavám výročí 100 let Becherovy vily je vyhlášena výtvarná sou-

těž na téma „Architektura Becherovy vily“. Soutěžní práce libovol-

nou výtvarnou technikou (malba, kresba, grafi ka, objekt) posílejte 

na adresu Interaktivní galerie Becherova vily, označené jménem au-

tora a kontaktem. Práce lze odevzdat do 15. 5. 2014 i přímo v po-

kladně Becherovy vily. Vyhlášení proběhne 17. 5. 2014 během Dne 

otevřených dveří. Více informací najdete na www.becherovavila.cz.

nám. Republiky 1, Karlovy Vary (podchod u Dolního nádraží),

tel.: 774 232 048, www.pro.tebe.cz

otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin

do 27.6.  Equal design

Výstava, kterou musíte vidět dřív, než zestárnete. Přijďte obje-

vit specifi ka designu pro starší a pokročilé. Výstava Equal designu, 

který se primárně zabývá všestranně přívětivým a snadno použitel-

ným designem, vás přesvědčí o tom, že existuje mnoho drobných 

věcí, které starší generaci ušetří spoustu starostí.

Tvůrčí dílny/ celoročně

Přijďte si do galerie vytvořit něco, co potěší nejen vás, ale třeba 

i Vaše blízké. K ruce vám budou naši “dílenští mistři”. S vaším vý-

tvorem se můžete zapojit do letošního ročníku talentové soutěže 

Nenuď se, ukaž se.

Občanské sdružení na záchranu

kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59

Tel: +420 353 563 321, www.kostelsedlec.cz

7.5.    19:00 Gringos hrají Glenna Millera

Největší hity legendy swingu Glenna Millera

Účinkují: Bigband Gringos pod vedením Milana Krajíce

27.5.    19:00  Koncert sboru Cecilian Singers

Program: písně autorů klasických děl – Tallis, Lauridsen, Stanford, 

Byrd, Mendelssohn - Bartholdy, Albioni, Händel, Britten apod.Účin-

kují: Představí se zástupce skvělých sborů z Velké Británie. Tento-

krát to bude smíšený komorní pěvecký sbor Cecilian Singers z ang-

lického Leicesteru pod vedením sbormistra Jeremy Jackmana.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opra-

vu kostela.

Nová louka 23, Karlovy Vary

tel. 353 226 253, email: novalouka@kvmuz.cz

Otevřeno po-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

7. 5.-29. 6.  17:00  Výstava: Obrázky Ivy Hüttnerové

Výstava půvabných obrázků herečky a malířky, jejíž obrazy s osobi-

tým výtvarným stylem jsou součástí stálých expozic naivního umění 

v Paříži a Hamburku. Iva Hüttnerová je jako malířka rovněž zastou-

pena v zahraničních encyklopediích.

14. 5.  18:30 Čtení v muzeu:  Noc literatury

Čtenářský happenig v rámci Noci literatury 2014 se koná již po 

osmé, poprvé však v Karlových Varech. Muzeum je jedním z míst, 

kde se veřejné čtení z knihy vydané v loňském roce odehraje. Titul 

knihy pořadatelé do poslední chvíle tají.

21. 5.  17:00 Přednáška: Řemesla na Karlovarsku

Historik Mgr. Lukáš Svoboda přiblíží klasická řemesla dřívějších 

dob, kterými byly Karlovy Vary a další místa zdejšího regionu zná-

mé. Přímo v lázeňském městě kvetlo puškařství, cínařství, jehlář-

ství, výroba a oprava hodin. Z krušnohorských řemesel byly nejpro-

slulejší především krajkářství a knofl íkářství. Přednášku doprovo-

dí množství obrázků.

STÁLÁ EXPOZICE: 

Historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlo-

vy Vary, příroda Karlovarska - charakteristická fl óra a fauna, ukáz-

ky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regi-

onu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lá-

zeňského města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští léka-

ři a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 

renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemes-

la, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.  Vstupné 

60 Kč, děti 30 Kč.

KINO DRAHOMÍRA 

KINO ČAS

GALERIE UMĚNÍ

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

• KULTURNÍ SERVIS

GALERIE SUPERMARKET WC

KOSTEL SV. ANNY, SEDLEC

MUZEUM KARLOVY VARY
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K Letišti 144, Karlovy Vary

Tel.: 357070595, e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

www.astropatrola.cz

17. 5. 14:00 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče.

V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte daleko-

hledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních ak-

tivit, které jinde nezažijete!

 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE

Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii všech 

věkových kategorií.

Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte!

23. – 25. 5.   POJĎ S NÁMI ZKUSIT POZOROVAT 

  MĚSÍC A PLANETY ANEB KDO NAJDE 

  DALEKOHLEDEM NEJMENŠÍ KRÁTER 

  NA MĚSÍCI

Pod vedením odborného lektora si zavedeme „Pozorovací nočník“. 

Seznámíme se s astronomickou technikou a základy pozorování 

Měsíce a planet Jupiter a Saturn. Pokusíme se tyto objekty kreslit 

a fotit skrze dalekohledy. Poté nahlédneme také do základů zpraco-

vání napozorovaných dat.

každa ST 17.00  ASTRONOMICKÁ ŠKOLKA

Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. třídy základní školy 

spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se zde mají možnost se-

známit se základy jednoduché astronomie.

 18.00  ASTRONOMICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. třídy ZŠ.

Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti ze 

školy.

19.00  ASTRONOMICKÁ UNIVERZITA

Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, středoškoláky 

a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami lhostejné. Program 

klubu můžeš spoluvytvářet i TY sám!

KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ ZA JASNÉ OBLOHY

Pouze po telefonické registraci - denně od 13:00 do 16:00

na čísle 357 07 05 95 - při které se vše dohodne individuelně.

Každý den po registraci individuálně stanovený čas POHLEDY DO 

JARNÍHO NEBE Od 10 let.V případě zatažené oblohy nabízíme zá-

jemcům již během telefonické registrace náhradní program. Ten 

zahrnuje prohlídku hvězdárny, astronomické techniky a seznámení 

s výsledky posledních pozorování.

Náhradní program je také vhodný pro rodiče s menšími dětmi, pro-

tože mohou shlédnout i pásmo astronomických pohádek.

Akademie zdraví - Společenský sál, pořádá Bludiště Karlovy Vary.

Tel. 775 678 928, www.bludistekv.cz

5.5.  Přírodní léčba

15.5.  Vřídelní voda - prameny pro zdraví

22.5.  Manipulace a jak se jí ubránit

Školní XX, Stará Role

agenturavlny@seznam.cz

16.5.   Petr Kolář - speciální akustický koncert

17.5.  Pretty Maids (DK) / Aleš Brichta Project 

 - koncert

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

PŮJČOVNÍ  DOBA:

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO, ÚT 9:00 - 17:00  

ST 9:00 - 14:00

ČT, PÁ 9:00 - 17:00

SO 9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO, ÚT, ČT  13:00 – 17:00

ST 12:00 – 15:00

PÁ   12:00 – 16:00

Pobočky Městské knihovny:

Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový vrch, Sedlecká 4

Stará Role, Truhlářská 19

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ÚT, ČT  9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

ST ZAVŘENO

PÁ 12:00 – 16:00 

11. 4.-11. 5.  COME WITH ME, TO THE WORLD OF FANTASY  

– výstava obrazů mladého karlovarského autora Petra Weise, vý-

stavu najdete v půjčovně 1. p.

13. 5.  17:30 ISLAND

tentokrát od severovýchodu po jihovýchod, možná i dál… cesto-

vatelský podvečer s promítáním a vyprávěním cestovatele a muzi-

kanta Miljo Mileva           

20. 5.  17:00 SRÍ LANKA

ostrov čaji zaslíbený - autorský pořad cestovatelky a fotografky 

Magdalény Radostové o ostrově, který léta zůstával všem cestova-

telům zapovězen, o jeho historii i zkáze tsunami

31. 5. 11:00-16:00 Meandr Ohře 

POHÁDKOVÝ LES S MĚSTSKOU KNIHOVNOU

2. ročník pestrého programu pro děti (pohádky, soutěže, hry, pís-

ničky)

Každý čtvrtek od 14:30 h. Senior klub – posezení nad knihou pro 

seniory – I.P.Pavlova 7

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888, www.knihovnakv.cz

KAVÁRNA DVORY

5. 5.-27. 6. Z CESTOVNÍCH SKICÁKŮ

Výstava kreseb Petra Strnada. 

HALA DVORY

6. 5.-13. 6. MAGIE INDIE

Výstava fotografi í a přírodnin z osmiměsíčního putování Marie Ko-

šařové po Indii v roce 2007. 

POBOČKA LIDICKÁ 

do  2. 5. DO DNA

Výstava fotografi í Jaroslava Mafi ána Durdise.

SÁL DVORY

6. 5. 17:00 Z NOVÉHO SVĚTA

Přednáška Kateřiny Nové, kurátorky Národního muzea v Praze 

na téma symfonie Z nového světa Antonína Dvořáka, která měla 

svou kontinentální premiéru právě v Karlových Varech v Poštov-

ním dvoře.

15. 5.  17:00  VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY

Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 

z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer. Setkání čtvr-

té: Petr Mikšíček 

14. 5. 18:00 NOC LITERATURY

Letos poprvé i v Karlových Varech. Čtecí místa:

Divadlo Husovka, Muzeum Karlovy Vary na Nové louce, Lázně I., 

Galerie umění Karlovy Vary.

Číst budou: Hana Franková - herečka, Václav Balšán – malíř,  Jiří 

Seydler - umělecký šéf Karlovarského městského divadla.

DĚTSKÉ ODD. DVORY

7. 5.  17:00  STŘEDA S POHÁDKOU

Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

2., 9., 16., 23., 30. 5.   15:00   PÁTEČNÍ HRÁTKY

Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

14., 21., 28. 5. 13:00  Středeční VÝTVARNÉ DÍLNÍČKY

pro kluky a holčičky; pro děti předškolního a mladšího školní-

ho věku

Modenská 15, Karlovy Vary

tel. 777 724 869,  www.wlastovka.cz

18.5.  10:00  Otvírání studánek 

  - sraz na parkovišti u sv. Linharta

31.5.  9:00  Ateliér Archa 

  - šití z cyklu Maminka Země. 

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582

mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu

web: www.cirkevbezhranic.eu facebook: Církev-bez-hranic-Ostro-

v-a-Karlovy-Vary

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16

mobil: 737 215 399,  e-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org

web: www.armadaspasy.cz facebook: armadaspasy.kv

PRAVIDELNÉ AKCE:

Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) - 1x měsíčně v pátek (více na 

Facebook CKV)

Bohoslužba - každou neděli od 16:00 hod (Jugoslávská 16).

 Bratrská jednota baptistů

Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112

telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com

web: www.karlovyvary.bjb.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Studium Bible - každou středu od 18:30 hod

Dorost - každý pátek od 16:00 hod

Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49

mobil: 736 541 998, e-mail: martinlindtner@seznam.cz

web: karlovyvary.casd.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A

telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261  

e-mail: karlovy.vary@cb.cz

web: www.cb.cz/karlovy.vary/

PRAVIDELNÉ AKCE:

Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí 

19:00-21:00 hod.

Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou 

středu vždy v 19 hod.

Dětský klub AWANA - úterý 16:30 hod ve sborovém domu

Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod

Setkání mládeže - pátek 18:00 hod

Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)

telefon: 353 221 962, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz

web: karlovy-vary.evangnet.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 9:15 hod.

Církev československá husitská

 Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4

telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, 

ICQ 456105874

e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz

web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 

(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)

telefon: 353 825 624 e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz

web: www.krestsbor-kv.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Studium Bible - středa od 19:00 hod.

Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.

V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb 

podle dohody.

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role

Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1

telefon: 353 549 017 e-mail: vladmu@tiscali.cz

web: www.farnoststararole.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

Karlovy Vary - Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4

telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz

web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod-

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény

telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz

web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.

Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.

Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.

Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.

Bohoslužba - každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

• KULTURNÍ SERVIS

Waldorfská ZŠ Wlaštovka

LIDOVÝ DŮM Stará Role

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

BOHOSLUŽBY
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• SPORTOVNÍ UDÁLOST

Půlmaraton ovládne ulice města

Karlovy Vary prožily úspěšnou běžeckou premiéru tohoto sportovní-
ho svátku již loni. Letos Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary odstartu-
je s dvojnásobným počtem běžců. V sobotu 24. května vyrazí do ulic 

našeho města 4 200 běžců, z toho se 3 000 vydá na půlmaratonskou trať 
a 1 200 se zúčastní dm rodinného běhu na 3 km. Karlovy Vary jim nabíd-
nou jedinečnou trať, která vede po karlovarské kolonádě a nově i kolem 
dostihového závodiště. 1/2 Maraton, který je součástí RunCzech běžecké 
ligy, přiláká profesionální i amatérské běžce z ČR i celého světa. 
Závod pořádaný pod záštitou Mezinárodní asociace atletických federací 

IAAF nabídne oproti loňsku nejen dvojnásobek míst na startu, ale změn do-
zná také trasa, která účastníky povede vnitřním lázeňským územím a dále 
ul. Západní, Plzeňská, Studentská, Doubský most, ul. Závodní a zpět k ob-
chodně správní části města. 
Sportovní svátek si vyžádá dočasné dopravní omezení na trase závodu, 
včetně výluky MHD a vlakového spojení. Organizátoři 1/2Maratonu Karlovy 
Vary zajistili bezplatnou informační linku 800 165 102, která bude v pro-
vozu od čtvrtka 22. května 2014. Podrobný rozpis dopravního omezení je 
uveden na webu www.mmkv.cz v sekci Aktuality.

T.G.Masaryka

Varšavská
most 17. listopadu

nám. Republiky

Dr. Davida Bechera
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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

24. května 2014 | 24 May 2014    18:00 | nábřeží Osvobození

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

18:03 / 18:141

18:06 / 18:222

18:09 / 18:303

18:11 / 18:394

18:14 / 18:475

18:17 / 18:556

18:20 / 19:037

18:23 / 19:128

18:26 / 19:209

18:28 / 19:2810

18:31 / 19:3611

18:34 / 19:4512

18:37 / 19:5313

18:40 / 20:0114

18:43 / 20:1015

18:46 / 20:1816

18:48 / 20:2617

18:51 / 20:3418

18:54 / 20:4319

18:57 / 20:5120

19:00 / 21:0021

km

Start/Cíl | Start/Finish:  
Technické zázemí | Technical area:

nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská (1 km) 
» Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » Slovenská 
(2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Vřídelní » Nová louka  (6 km) 
» I.P. Pavlova (7 km) » Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní 
(9, 10 km) » Kpt. Jaroše » Závodní (11, 12 km) » Studenstská (13 km) 
» Plzeňská (14 km) » Západní (15 km) » Šumavská » Moskevská 
(16 km) » T.G. Masaryka » Zahradní (17 km) » Mlýnské nábřeží » Lázeňská 
» Tržiště (18 km) » Stará louka » Mírové náměstí » Festivalový most 
» Mariánskolázeňská (19 km) » Nová louka » Divadelní náměstí » Vřídelní 
» I.P. Pavlova (20 km) » Karla IV. » I.P. Pavlova » Nábřeží Osvobození 
(21 km)

372 m n.m.

0 km 2.5 km 5 km 7.5 km 10 km 12.5 km 15 km 17.5 km 20 km 21 km

408 m n.m.

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost | aktuální kolo závodu
km distance/ actual race lap

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské expo
Half Marathon Expo

Hledáte brigádu?
Nabízíme lektorování těchto kvalifi kací

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Upřednostňujeme praxi v oblasti personalistiky
Info: tel. 777 260 310, e-mail: info@lbplan.cz

Rozvoj dalšího zdělávání v oblasti lidských zdrojů dle NSK
Reg. číslo: CZ.1.07/3.2.12/04.0024
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• VOLBY

VOLBY DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 2014
Datum a hodiny konání

• 23. 5. 2014 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
• 24. 5. 2014 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin 
(od 14.00 hodin sčítání hlasů okrskovými volebními 

komisemi)

Právo volit

1) Občan České republiky (dále jen „volič“) má prá-
vo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 
(dále jen „volby do EP“) na území České republiky 
za předpokladu, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 

práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popř. 

hlasuje na voličský průkaz. 
2) Občan jiného členského státu EU (dále jen „volič“) 

má právo hlasovat ve volbách do EP za předpokla-
du, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému 

pobytu nebo přechodnému pobytu na území Čes-
ké republiky (tj. nejméně od 9. 4. 2014)

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 
práva a

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Překážkami v právu volit jsou u státního občana ČR 
i u občana jiného členského státu EU:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z dů-

vodu ochrany zdraví lidu 
• omezení svéprávnosti.

Seznamy voličů

Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve 
stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na 
území České republiky, nebo po 13. 4. 2014 svůj zápis 
přímo v seznamu voličů pro volby do EP.
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy voli-
čů pracoviště evidence obyvatel v budově Moskevská 
21. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 
hodin, a od 13.00 do 17.00 hodin. 

Možnosti hlasování v Karlových Varech

1) Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
EP vedeného Magistrátem města Karlovy Vary, hla-
suje ve volební místnosti na území města Karlovy 
Vary, a to podle místa svého trvalého pobytu. Primá-
tor města Karlovy Vary nejpozději do 8. 5. 2014 zve-
řejní na úřední desce magistrátu města, které čás-
ti obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, 
a uvede adresy volebních místností.

 Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou 
jít voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna 
na obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů Magistrát města Karlovy Vary a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
vyšle okrsková volební komise k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, 

hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro 
volby do EP. Při hlasování postupují členové okrsko-
vé volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování.

 Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímají poža-
davky na hlasování do přenosné volební schránky 
Zdeňka Raková, tel. 353 118 220, a Bc. Martina Ko-
šíková, tel. 353 118 223.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na 
území České republiky, pokud hlasuje na voličský 
průkaz.

Voličské průkazy

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je 
u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro 
volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve vo-
lebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
EP v Karlových Varech, může požádat o vydání volič-
ského průkazu písemným podáním opatřeným úředně 
ověřeným podpisem voliče  , doručeným nejpozději do 
8. 5. 2013 do 16.00 hodin na adresu: Magistrát města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (vzor 
žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na 
www.mmkv.cz v rubrice „Volby do EP“).

Osobně podané žádosti přijímají:  

Jan Drobil, kancelář č. 315 (3. patro), 
tel. 353 118 289
Lubomír Kousal, kancelář č. 314 (3. patro), 
tel. 353 118 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h.
úterý a čtvrtek: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 h.
pátek: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h..
V poslední den lhůty ve státní svátek dne 8.5.2014 bu-
dou pouze přijímány žádosti, a to na informačním pul-
tu v přízemí úřadu do 16:00 hod.
Při osobním podání žádosti je volič povinen prokázat 
pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným prů-
kazem. Úřední ověření podpisu voliče se v tomto pří-
padě nevyžaduje.

Voličský průkaz je možné:

1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí 

s úředně ověřeným podpisem voliče1 žádajícího 
o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno 
jeho možnému zneužití, nebo

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu, 
nejdříve 15 dnů předem. (bez dovětku nejdříve 8.5.)

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli 
volebním okrsku na území České republiky.  

Realizace volebního práva pacientů hospitalizova-

ných ve dnech voleb v karlovarské nemocnici 

Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební ko-
mise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, s pře-
nosnými volebními schránkami. Mohou zde volit pa-
cienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště vy-

stavit voličský průkaz 

2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa ne-
mocnice v termínu do 3. 5. 2014 do 16.00 ho-
din k zapsání do zvláštního seznamu voličů. O ten-
to zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy 
je jeho pobyt ve dny voleb v karlovarské nemocnici 
zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsá-
ní voliče do seznamu voličů pro volby do EP v místě 
jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Nebudou zde volit občané hospitalizovaní na infekčním 
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou překážku 
ve výkonu volebního práva.

Realizace volebního práva občanů s úřední adre-

sou na ohlašovně

Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední 
adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 
jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku č. 1. 
Volební místností je Základní škola Dukelských hrdi-
nů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města Kar-
lovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky mohou 
voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební místnosti.

Okrskové volební komise

Ve městě Karlovy Vary je 50 okrsků a volebních míst-
ností, ve kterých pracuje 50 okrskových volebních ko-
misí. Minimální počet členů komisí pro zvládnutí prací 
při hlasování a sčítání hlasů ve volbách do Evropského 
parlamentu stanovený primátorem města je 306.
Do 23. 4. 2014 delegovaly zaregistrované politické 
strany, politická hnutí a jejich koalice členy do okrs-
kových volebních komisí. Na zbylá neobsazená místa 
jmenuje primátor města členy z řad občanů a zaměst-
nanců magistrátu města.
Členem okrskové volební komise může být občan Čes-
ké republiky nebo občan jiného členského státu, u ně-
hož nenastala překážka výkonu volebního práva, který 
není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, 
a který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.
Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí 1300 
Kč pro člena, 1600 Kč pro předsedu, z toho je odvádě-
na daň ve výši 15 %. 

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mohou 
hlásit na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 
21, 3. poschodí, kancelář č. 318. 
Případné dotazy zodpovídají:
Zdeňka Raková, tel. č. 353 118 220, 
Bc. Martina Košíková, tel. č. 353 118 223.

Další informace k volbám jsou k dispozici na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.

1 úřední ověření podpisu pro účely výkonu volebního práva je u správních úřadů v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku
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www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!

8.5. 14:00

Den Ohře v Karlových Varech

Program: plavba a závod rodičů s dět-

mi (dvojice – dítě + dospělý) v úse-

ku Dvorský most – loděnice Klubu vo-

dáků Karlovy Vary ( 2 km klidného toku 

WW1). Lodě, pádla a plovací vesty připraví pořadatel. Účastníci ob-

drží v cíli speciální upomínku a občerstvení. Přijeďte ve sportovním 

oblečení ke Dvorskému mostu (KV Aréna). Kanoe budou turistické, 

otevřené, stabilní. Zájemci si mohou všechno vyzkoušet v loděni-

ci (Dolní kamenná 16) každé úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.Pro 

menší děti bude k dispozici raft s instruktorem. V loděnici bude po 

dojezdu možno posedět u táboráku (hudební nástroje vítány). Pro 

děti budou připraveny různé soutěže. Dospělí se mohou zúčastnit 

turnaje v netradičních vodáckých disciplinách. Pořadatel by ocenil 

předběžné přihlášky (alespoň počet lodí) na tel.732 783 001 nebo 

elektronicky na e-mail irena.kosinova@centrum.cz

Každou první neděli v měsíci od 10:00

Organizované procházky po lázeňských 

lesích. Start u NFOCENTRA v Lázeňské 

ulici. Vyznačené trasy podle úrovně ná-

ročnosti s ohledem na převýšení trasy 

a celkovou náročnost:

Lehká: zelená barva A1-A3    

Mírně obtížná: modrá barva B1-B4   

Obtížná: červená barva C1-C4   

Velmi obtížná: černá barva D1-D4

Letošní termíny Walking Vary Tour:

4.5. Lázeňská tour, 1.6. Walking children, 6.7. Festivalová, 

3.8. Prázdninová, 7.9. Zahájení školního roku, 5.10. Tourfi lm, 

2.11. Podzimní a 7.12. Adventní

Vybavení: NW hole, sportovní obuv – limitovaný počet holí lze za-

půjčit v Infocentru města před začátkem vycházky. Startovné zdar-

ma, není požadován žádný registrační poplatek. Na trase bude 

účastníkům poskytnuto bezplatné osvěžení na Axxos Refresh Poin-

tu. V případě účasti na všech vycházkách WV TOUR máte možnost 

získat voucher na ubytování v jednom z hotelů Axxos pro dvě osoby 

na dvě noci se snídaní a vstupem do wellness. Mapy a brožury bu-

dou k dispozici na pobočkách Infocentra.

Klub českých turistů TJ Slovan Kar-

lovy Vary

www.turiste.webpark.cz; fjw@volny.cz

tel.: 603 209 270

8. 5. Doupovskem z Kyselky do Kadaňského Rohozce         
10. 5. V Krušnohoří z Horní Blatné přes Strašidla do Potůčků
17. 5. Veselí n. Lužnicí - podél Nežárky a Lužnice (2 dny)

24. 5.  Křivoklátsko – podél Zbirožského potoka

31. 5. Mariánské lázně – Kosatcová louka

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 

českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici na 

www.fjw.raj–ce.net.

5.5.-30.6.   Tenisová školička

Pořádá Lokomotiva K.Vary v Teni-

sovém areálu Tuhnice

Přihlášky na tel.: 

608344653, 353224771. 

Děti jsou rozděleny kvalifi kovanými trenéry do skupin dle věku, vý-

konnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy budou upřednost-

ňovány děti ve věku 6 až 9 let.

Zájemcům je možné zapůjčit tenisové rakety.

Akce Tenisového klubu TC Gejzírpark:

3.5.  II.liga TCG A – TK Louny /divize dospělí TCG B - Sokol Doud-

levce

 oblastní II.třída dospělí TCG C – Škoda Plzeň D

4.5.  PP ČTS dorostu TCG A - Škoda Plzeň A / oblastní II.třída 

mladší žáci TCG B – TK Skalník Mariánské Lázně / Baby tenis 

TCG A – Loko Plzeň B

10.5. PP ČTS starší žáci TCG A – TK Sokolov A / oblastní III.třída 

starší žáci TCG – LK Klatovy B

11.5. oblastní II.třída dorostu TCG B – Loko Karlovy Vary / PP ČTS 

mladší žáci TCG A – LTK Klatovy / Baby tenis TCG B – TK 

Skalník Mariánské Lázně

17.-19.5. Oblastní přebor Zpč oblasti dorostenců/ Baby tenis TCG 

A – Loko Karlovy Vary A

24.5. II.liga TCG A – TK Loko Plzeň

25.5. PP ČTS dorostu TCG A - TK Sokolov / oblastní II.třída mladší 

žáci TCG B – TK Sokolov B

 Baby tenis TCG B – TK Cheb

31.5. oblastní II.třída dospělí TCG C – Škoda Plzeň C/ PP ČTS star-

ší žáci TCG A – Loko Plzeň

 oblastní III.třída star. žáci TCG – Sokol Planá

Centrum pro mládež a alternativní sporty

Skatepark K. Vary - Bohatice, U trati 9A

Tel: 608 023 047, 608 023 047, 

www.skateparkvary.cz 

facebook: Skatepark K.Vary

Centrum nabízí v určené dny možnost využití klubovny (prostory zá-

zemí), zdravotní první pomoc a odbornou poradenskou službu, ze-

jména pro začínající sportovce. Další informace jsou na určených 

místech v areálu skateparku a na webové stránce viz. výše. Do slu-

žeb se nepočítají dny, kdy nepřízeň počasí neumožní bezpečné vyu-

žití skateparku (déšť, sníh)

1. FC Karlovy Vary

Lidická 448/14, Karlovy Vary-Dra-

hovice

e-mail: info@fotbalkv.cz

http://www.fotbalkv.cz

Klub pořádá nábor do přípravek i pro družstva žáků. Rodiče mo-

hou přivést své děti na tréninky přípravek a využít možnost vést je 

ke sportu pod odborným trenérským vedením. Jedinými podmínka-

mi náboru je mít rád fotbal a dokázat mu leccos obětovat, mít při-

měřenou dávku talentu a dostavit se ve sportovní výstroji na trénin-

ky, které probíhají na hřišti ve Dvorech každé pondělí, středu a pá-

tek od 17.00 do 18.30 hodin. 

TJ Slovan Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1009/18

Karlovy Vary

Tel.: 353 227 443

e-mail: tjslovankv@email.cz

Rodiče s dětmi (vedoucí Jindrová) každé pondělí na ZŠ Poštovní od 

17.00 do 18.00 hodin, roční poplatek 650 Kč.

Předškolní děti (vedoucí Štěpánková ml.) každé pondělí na ZŠ Poš-

tovní od 18.00 do 19.00  hodin, roční poplatek 500 Kč.

Mladší žactvo (vedoucí Gigal) každou středu na ZŠ Svahová od 

16.30 do 18.00 hodin, roční poplatek 500 Kč.

Žákyně (vedoucí Prchalová, Kadeřábková) každé pondělí a čtvrtek 

na ZŠ Dukla od 17.30 do 19.00 hodin, roční poplatek 550 Kč.

Ženy I. (vedoucí Jindrová) každé pondělí a čtvrtek na ZŠ Dukla od 

19.00 do 20.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.

Ženy II. (vedoucí Látová) každé úterý na ZŠ Dukla od 19.30 do 

21.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.

Ženy III. (vedoucí Píšová, Vondrašová) každou středa na SPgŠ od 

20.00 do 21.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) a 400 (D) Kč.

Starší ženy (vedoucí Krausová) každou středu na SPgŠ od 19.00 do 

20.00 hodin, roční poplatek 600 (Ž) nebo 400 (D) Kč.

Muži mladší (vedoucí Trnka) každá středa na ZŠ Poštovní od 18.00 

do 19.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo 400 (D) Kč.

Muži starší (vedoucí Tišer) každá středa na ZŠ Poštovní od 19.00 

do 20.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo 400 (D) Kč. 

TJ Slavia Karlovy Vary

Lidická 40, Karlovy Vary

Tel.: 602 495 191

www.gymnastika-kv.cz

Děvčata mezi 5 a 9 lety můžou přijít na 

trénink přípravky, který je každé úterý a čtvrtek od 17:00 ve velké 

tělocvičně SPgŠ Karlovy Vary Drahovice.

TRiATLET Karlovy Vary

www.triatletkv.estranky.cz. 

Tel. 734 321 414; 736 650 327

Spojení na trenéry: 

Lucie Markusková, tel. 734 321 414, mladší skupina do 10-12 let

Oldřich Dvořák, tel. 736 650 327, skupina starší mládeže od 12 let

Sportovní lezení Crux

T. G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary

Tel.: 725 727 395, www.stenacrux.cz,

facebook: Crux lezecká stěna v Karlo-

vých Varech

e-mail: kakibara@seznam.cz

Lezení pro veřejnost každý den:

PO až ČT: 16.00 až 22.00 h., PÁ až NE: 16.00 až 20.00 h.

VODÁCTVÍ

NORDIC WALKING  

TURISTIKA

TENIS

SKATEBOARDING

ATLETIKA

CVIČENÍ

FOTBAL

MODERNÍ GYMNASTIKA

SPORTOVNÍ LEZENÍ
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Cyklodoprava v Karlových Varech
Už před nástupem do 
funkce cyklokoordiná-
tora jsem věděl, že ře-
šit cyklodopravu ve 
městě nelze samostat-
ně. Že nelze prosazo-
vat pouze změny, zlep-
šující pohyb cyklistů po 
městě, bez toho, aby 
to nevyvolalo omezení 
pro jiné. Každého urči-
tě napadne, že přesně 

takhle se do teď řešila ostatní doprava a na cyklis-
ty se vůbec nemyslelo. To ale neznamená, že teď 
se bude cyklodoprava řešit silově, protože mají ko-
laři "na městě" svého zastánce. I já, jako cykloko-
ordinátor, se musím dívat na cyklodopravu v kon-
textu ostatních způsobů dopravy. Domnívám se, že 
jedině integrované pojetí dopravy zajistí, aby pro-
blematika cyklistické dopravy byla vnímána rovno-
cenně s ostatními druhy dopravy. Kola a  auta by 
spolu neměla ve městě soupeřit, ale vzájemně se 
doplňovat a pomáhat si. Spolu s pěší a veřejnou 
dopravou by ve fungujícím městě měly být v rov-
nováze. Já vím, že se nestaneme v řádu let měs-
tem cyklistů, tak jako je jím Hradec Králové. To je 
město přívětivé pro cyklisty především svým reli-
éfem a také vizionářstvím architekta Gočára. Hen-
dikep příliš náročného terénu v našem městě ale 
bude za pár let setřen možností pořídit si levné 
elektrokolo. A na tuto budoucnost bychom měli pa-
matovat při projektování všech rekonstrukcí ulic 
a parků. I těch, které se nám dnes, z hlediska jejich 
strmosti, zdají být pro cyklisty zcela nevhodné. 
 (Libor Šembera)

Cyklostezka na sídliště Čankovská

Lávka na cyklostezce ve Dvorech

Představujeme sportovní kluby města: Šerm 
Sportovní šerm v Karlových Varech loni oslavil še-
desát let a ačkoli není masovým sportem, patří za 
ta léta mezi sporty tradiční a také úspěšné. Vždyť 
každý rok jsou zdejší šermíři vyhlašovaní mezi nej-
lepšími sportovci Karlových Varů. 
"Patříme dlouhodobě v republice k nejúspěšnějším 
klubům s největším počtem mládežnických repre-
zentantů," říká Martin Rubeš, trenér Lokomotivy 
a dodává: "V současnosti máme nejsilnější kadet 

ky, juniorky a juniory a probouzejí se nám mladší 
žáci, trochu slabší jsme v žácích a kadetech. Když 
jsem se stal v roce 2006 předsedou našeho oddí-
lu, přebral jsem dlouhodobě republikově úspěšný 
oddíl a mým hlavním cílem bylo tento trend udržet. 
S odstupem těch osmi let mohu říct, že se nám to 
nejen podařilo, ale že jsme klub posunuli úplně do 
jiných dimenzí.To že umíme sbírat republikové ti-
tuly je pěkné, ale poprat se s evropskou a světo-
vou konkurencí byla výzva a od roku 2007 nechy-
běl člen našeho oddílu na světovém ani evropském 
šampionátu kadetů či juniorů. Tato náročná ces-
ta (hlavně fi nančně) přinesla první vlaštovku v po-
době stříbrné medaile z ME družstev 2008 do 17. 
let (kde jsme měli závodníka), zlomovým rokem byl 
rok 2010 a MS kadetů v Azerbajdžánu, kde závod-
níci našeho oddílu skončili na 7. a 8. místě a ná-
sledně se nominovali na 1.Olympijské hry mláde-
že do Singapuru. V následném roce jsme přivez-
li z MS v Jordánsku 18. místo. Začali jsme objíždět 
dostupné turnaje světového a evropského pohá-
ru a v roce 2012 a 2013 náš závodník skončil  cel-
kově na 2. místě. Vrcholem našeho snažení, byla 

zatím bronzová individuální medaile z ME kadetů 
2013 z Budapešti." 
Klub sídlí od roku 1975 v Krušnohorské ulici na 
Růžovém Vrchu, kde před lety vznikla unikátní a do 
této doby jediná specializovaná šermírna v repub-
lice, která v posledních letech prošla výraznou re-
konstrukcí a v současné době splňuje veškeré po-
žadavky k vrcholovému sportu. Má v současnos-
ti tři trenéry. Členská základna je za ty roky veliká, 
hodně přes sto šermířů. Pokud jde o ty aktuální, do 
domácích pohárových soutěží zasahuje zhruba 35 
dětí a dalších dvacet je v přípravce. 
Již pátým rokem má kloub od šermířského svazu 
udělen statut "sportovního centra mládeže" Klub 
také patří k tradičním pořadatelům šermířských 
turnajů, každoročně pořádá řadu domácích pohá-
rových soutěží, včetně fi nálových soutěží MČR. Vr-
cholem je podzimní mezinárodní Lázeňský pohár 
seniorů, letos bude již 46. ročník. 
A co vzkazují případným zájemcům o šerm? Do 
přípravky bereme děti od 8-9 let. Stačí jim jenom 
věci do tělocvičny. Nejlepší je navštívit naše webo-
vé stránky, kde jsou veškeré informace.

(Zleva) M. Rubeš, K. Saligerová, O. Novot-

ný a M. Rubeš junior, současní nejlepší 

šermíři oddílu
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• AKCE PRO DĚTI/INZERCE

KV ARENA 

PRO DĚTI

KV Arena ve spolupráci s Magistrátem měs-
ta Karlovy Vary připravila na pátek 30.5.2014 pro 
všechny děti bohatý dopolední a odpolední pro-
gram. Na malé návštěvníky čeká kromě tanečních 
vystoupení a neuvěřitelných exhibicí také velká 
spousta soutěží se sladkou odměnou. Už nyní se 
můžete těšit na představení divadla Hnedle vedle, 
kostýmované taneční vystoupení malých i velkých 
tanečníků v rytmu moderní hudby – Rytmus crew, 
skákací boty show a půjčovna skákacích bot, ma-
lování na obličej, modelování balónků, dětský kre-
ativní koutek a mnoho dalšího. Nebude chybět 
ani autogramiáda A-týmu HC Energie, která  po-
těší všechny malé i velké hokejové fanoušky. Od 
15:00 hodin si budete moci ulovit vzácné podpi-
sy svých idolů. Vstup na akci je vchodem SEVER 
- PLOCHA pro všechny zdarma. KV Arena

Pohádkový les s Městskou knihovnou 

V  sobotu 31. května proběhne na meandru 
Ohře již 2. ročník Pohádkového lesa s Měst-
skou knihovnou Karlovy Vary. Cestu do pohád-

ky pomyslně odemkneme v 11 hodin dopoledne. 
Pro děti jsme připravili, stejně jako vloni, spous-
tu pohádkových stanovišť, kde se setkají se známý-
mi pohádkovými postavami -  s princeznami, čer-
nokněžníkem, hloupým Honzou, vodníkem, čaroděj-
nicí, s jezinkami a dalšími bytostmi z pohádek, které 
budou dětem pomáhat plnit zábavné úkoly a odmě-
ní je drobnými pozornostmi. Mezi jednotlivými úko-

ly si děti budou moci nechat namalovat obrázky na 
obličej, svézt se na lanové atrakci nebo nakouknout 
pod pokličku hasičům či záchranářům. V cíli bude 
připraven bohatý kulturní program, který bude začí-
nat před 12. hodinou a bude nás doprovázet až do 
ukončení v 16 hodin. V cíli se děti mohou těšit na 
opékaní buřtů s loupežníky, každou hodinu bude-
me také losovat zajímavé ceny. Srdečně tímto zve-
me všechny malé i velké, s dobrou náladou a raději 
i s pláštěnkou.  
  Kolektiv Městské knihovny Karlovy Vary

POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

maloobchod - velkoobchod
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Autodíly KV

   |   www.autodilykv.cz

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-330018/07

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

MUDr. PETR ŠVÁB
PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKÁ PRAXE

V KARLOVÝCH VARECH

Praxe MUDr. Romana Koupila

PO a ST  8:00 – 15:00 hod.

353 392 073

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

Vodárny a kanalizaceVodárny a kanalizace 
Karlovy VaryKarlovy Vary, a.s., a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce přípojek

» Laboratorní rozbory

» Projektování a výstavba
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

OSEMENÍ,
REMAR,
SINTR

SOUTĚŽ
V

RYCHLOSTI
ZÁLUSK

JEDNOTKA
HLASITOSTI

ZVUKU

CHEM.ZN.
POLONIA

STŘÁDÁNÍ
PENĚZ

NĚKDY
POZDĚJI

MUŽSKÉ
JMÉNO
(16.11.)

SPORY PORÉZNÍ
HORNINA

MPZ 
BÝVALÉHO

SSSR
ARMÁDNÍ
BARVA ODTRPĚT ČAJOVÁ

RŮŽE
JINAK
ZVANÝ STÝSKÁNÍ

ZNOVU ADRESNÍ
ZKRATKA

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ

PLODNOSTI
BRIT

ZKRATKA
AKCIOVÉ
SPOLEČ-

NOSTI

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

NĚMECKY
DĚDEČEK

CHEM.
ZN. ARZENU

1. DÍL 
TAJENKY

ELIŠKA
DOMÁCKY

BRNĚNSKÝ
SPISOVATEL

EVROPANÉ
(SLOVEN-

SKY)

SPZ
LITOMĚŘIC
TŘINECKÉ

ŽELEZÁRNY
(ZKR.)

DŮVOD
TRESTU

BLANITÝ
OBAL 

SEMENE
ROSTLIN

CHOD KONĚ

NETEČNOST

RUSKY
Z

POSVÁTNÁ
SLABIKA

BUDDHISTŮ

PROJEKTIL

BICYKL

OBRATNÉ
KOUSKY

ÚŽAS
(KNIŽ.)

OSOBNÍ
ZÁKMENO

OPRAVNA
LODÍ

ČESKÝ
CHOREO-

GRAF

CHLAD

NEBEZPEČÍ

SPORTOVNÍ
KLUB

JMÉNO 
HEREČKY

JANOUŠKOVÉ

DÍLENSKÝ
STŮL

VZDUCH
BOHATÝ

NA KYSLÍK
OTVOR
VE ZDI

STARÉ
VZTAŽNÉ

ZÁJMENO+

BÝVALÝ
PODNIK

ZAHRANIČ.
OBCHODU

KORÁLOVÝ
OSTROV

POTŘÍS-
NĚNÍ

TEKUTINOU
TATÍNEK

PÁDOVÁ
OTÁZKA

KRÁLOVÉ
ZVÍŘAT

ŽENSKÉ
JMÉNO

DYLANOVO 
JMÉNO

KOCOUR 
(NÁŘEČNĚ)

DĚVČE
(NÁŘEČNĚ)

PODPIS
ANONYMA

AVŠAK

ABSENCE
ZÁBAVY

OSLAVNÉ
ZVOLÁNÍ

ČIN
(KNIŽNĚ)

SPZ 
VSETÍNA

ŘÍMSKY
501

OZNAČENÍ
MOUKY

PŘESNĚ

SPZ
OLOMOUCE

A SICE

ŽENSKÉ
JMÉNO

KONZER-
VOVAT

KOUŘEM
NĚMECKY

STRÝC

STRANA
ÚČETNÍ
KNIHY

PRUDKÉ
HNUTÍ
MYSLI

OLYMPIJSKÁ
ZKRATKA

V MENŠÍ
VZDÁLE-

NOSTI
ČÁST 
PAŽE

ŠVÉDSKÁ
SKUPINA

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ

ÚSTŘIC

OPATŘENÁ
OSIVEM

PASTE-
VECKÁ
BOUDA

PLAVIDLA

DOMÁCKY
EDUARD

SVÁTEČNÍ
VYSTROJENÍ

MRAK
MUŠKETÝR

JITŘENKA

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ

SESTRA

SCHEMA-
TICKÝ

NÁKRES
TENISOVÝ

ÚDER

HLUK

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

SYMETRÁLA

DOMÁCKY
SIDNEY

INICIÁLY
HEREČKY

KINSKÉ

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

BOXERSKÁ
PORÁŽKA

POHYB
VZDUCHEM

INICIÁLY
ZPĚVÁKA

LINKY

SYN 
DAIDALŮV
EVROPAN
(SLOVEN-

SKY)

NÁZEV ZN.
LITRU

DĚTSKÉ
CITOSLOV.
ODPORU

HLUBOKÝ
VÝSTŘIH

2. DÍL 
TAJENKY

MALÁ 
ÁRIE

HLINÍKOVÁ
FÓLIE

SPOJOVACÍ
ČÁRKA

MUŽSKÉ
JMÉNO
(30.10.)
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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

353 118 0, Moskevská 21

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

Odbor strategií a dotací
Bc. Jiřina Chmelová
353 118 348, Moskevská 21
j.chmelova@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

Odbor památkové péče
Bc. 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
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Karlovy VARY°

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

V jejich okolí se nalézá největší hadcové území v Čechách. To se rozkládá v místech zvaných Dominova skalka, Vlček a Pluhův bor. Rostou na něm mimořádně vzác-
né rostliny, např. vřesovec pleťový, zimostrázek nízký či vrtička měsíční. Nachází se zde také kriticky ohrožené rostliny, jakými jsou svízel sudetský, především pak 
ale endemit rožec kuřičkolistý. Řeč je o jedné z největších zajímavostí Slavkovského lesa, k jejímuž vzniku existuje hned několik legend. Původně se nedaleko mís-
ta nacházela také čtvrť města Prameny, zvaná Větrný vršek. Ta však postupem věků zcela zanikla. Navzdory počtu legend se zdá, že tato zajímavá památka stojí na 
svém místě na skále od roku 1849 (nikoliv od roku 1859, jak se někdy mylně uvádí). Podle všeho jde o společné dílo několika místních šikovných kameníků. 
Mimochodem, na YouTube si můžete poslechnout slavnou stejnojmennou píseň v podání Jiřího Helekala, kterou místo klipu ilustruje právě jejich fotografi e...





HH U D EE B N Í  S K U P I NN Y ,  S O U T Ě Ž E  P R OO  D Ě T I ,  TT O M BB O L AA

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

www.moser-glass.com
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P R O  N Á V Š T Ě V N Í K Y  J E 
P Ř I P R A V E N  B O H A T Ý  P R O G R A M : 
  prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii 

 a výrobě křišťálu

  prohlídka sklářské hutě s odborným výkladem (poslední 

 prohlídka ve 14:30)

  Prezentace mistra rytce, ruční zlacení křišťálu, brusičská expozice

  prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny

  bohatý zábavný program pro děti i dospělé 

 s bavičem VLLÁĎOU HRRONEM

  občerstvení a parkování zajištěno

SSLAAVNNNOOSTNÍ OOTTTEVVŘŘENNÍ 
NOVVÉ PRROOODEJNÍ GGAALLERIIE 

AA KKAAAVÁRNYY MMMOOSERR. 
NNÁVŠTĚĚVVVNICCKKÉ 

CEENNTRUMM MMOOSSER 
V NOOVVÝÝCCH MODDEERRNÍCH 

PROSSTTOORRECCHH.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SKLÁRNY MOSER


