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zakázka č. 2015025

K.Vary-Stará Role

Byt 0+1
cena: 409.000,-Kč

zakázka č. 2015028

K.Vary - Rybáře

Byt 2+1
cena: 780.000,-Kč

zakázka č. 2014131

K.Vary - Tuhnice

Zahrádka
cena: 350.000,-Kč

zakázka č. 2015023

K. Vary - Březová

Byt 4,5+1
cena: 1.590.000,-Kč

zakázka č. 2013123

K.Vary - Drahovice

Byt 3+1
cena: 1.450.000,-Kč

zakázka č. 2015026

K.Vary - Olšová Vrata

Rodinný dům
cena: 5.350.000,-Kč

zakázka č. 2015999

K.Vary

Poptávka
cena: 780.000,-Kč

zakázka č. 2015010

K.Vary - Doubí

Byt 1+1
cena: 1.250.000,-Kč

zakázka č. 2014089

Háje u Karlových Varů

Rekreační objekt
cena: 880.000,-Kč

zakázka č. 1111111

Karlovarsko

Rodinné domy
Cena k jednání

zakázka č. 2015000

Okolí do 15ti km od KV

Poptávka
cena: 980.000,-Kč
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Ing. Martin Lojda Makléř: Petra Michlíková

Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Petra Michlíková

Garsonka ve 2.NP panelového domu 
s výtahem. Výhled na západní stranu. 

Vhodná na bydlení i na pronájem. 
Udržovaný stav. UP 18 m².

Byt 2+1 v posledním patře cihlového 
domu s výtahem, ul.Šmeralova. 

V původním stavu. Nízké měsíční 
náklady.  44 m² + balkon + sklep. 

Zahrádka s menší chatkou, pitnou 
vodou, ovocnými stromy. 

V zahrádkářské kolonii. Dobrý 
příjezd, ihned volná. 495 m².

Byt 4,5+1 se zahradou a garáží 
v klidné části Březové. Kompromis 
mezi bytem a domem. Na zahradě 
pergola. UP bytu 98 m². SLEVA

Pro klientku hledáme RD ke koupi v 
dobrém stavu do 2.800.000,-Kč, 

s větším pozemkem. 
Platba ihned!!

Chaloupka v romantickém prostředí 
o vel. malého 3+1 s dílnou, krb, 
vodovod, kanalizace, elektřina,  

udržovaná zahrada 251m², UP 90m².

Nyní v nabídce domy: Olšová Vrata, 
Doubí, Tašovice, Kolová, Loket, 

Jenišov, Stružná, Lesov, Vyhlídka - 
přijďte si vybrat !

Slunný, JZ orientovaný pozemek u 
lesa, MHD cca 200 m, ovocný sad, 
chatka na pozemku.  Klidné místo. 

Cena k jednání. UP 1.210 m².

Byt 3+1 je situován v suterénu vily 
se zahradou. Praktická dispozici 

s jihozápadní orientací.  Koupelna
 s oknem. UP 72 m². 

Zděný  dům ve výborném stavu vel. 
5,5+1, terasa, krb, balkon,  stání pro 
2 auta, zpěvněná příjezdová cesta, 

UP 200 m², pozemek 796 m².

Pro klienta hledáme byt 1-2+1 a 
3+1 v panelovém domě v Karlových 

Varech ke koupi a dále stavební 
pozemky do 1.000,-Kč/m².

Byt 1+1 s balkonem v novostavbě v 
ul.Terezínská. 1.patro, pěkný výhled, 
blízko u lesa. Parkování u domu. UP 

47 m² + balkon. SLEVA

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Staveb.pozemek
cena: 1.150,-Kč/m2

zakázka č. 2222222

K.Vary - Čankov

NYNÍ NÁS MŮŽETE SLEDOVAT I NA FACEBOOKU A YOUTUBE :)
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Vážení spoluobčané,

jsem v politice teprve krátkou dobu a přiznám se, 

že jsem trochu překvapen. Věci, které jsou zcela 

jasné z pohledu řadového občana, se z pohledu 

politika mění v obrovský problém. V restauraci, 

či na chodníku se všichni shodneme na řešení 

problému, jako je společný prostor pro autobusové 

nádraží či sportovní areál v prostoru meandru 

Ohře naproti KV Aréně. Když však přijdete na 

magistrát, scéna se prudce mění. Najednou 

jdou denní starosti a přání karlovarských občanů 

stranou. Zjišťujete, že je mnohem výhodnější 

toto území prodat arabskému šejkovi či ruskému 

oligarchovi. Nechápu to. My, občané tohoto města, 

chceme, aby město sloužilo nám, ne cizincům. 

Vítáme je tu na návštěvě, ale zrovna tak bychom 

byli rádi, aby naše děti mohli vyrůstat v Karlových 

Varech s pocitem, že jsou tu doma. Návštěvu přiví-

táme, pohostíme a taky se s ní rozloučíme. Hnutí 

ANO mi svěřilo jednu z důležitých funkcí ve městě, 

vedení KV ARENA s.r.o.. Přiznám se, že jsem se 

vlastně až po seznámení se sportovní obcí, která 

tento areál navštěvuje, přesvědčil, jak úžasní jsou 

to lidé a kolik námahy je už dosud stálo tento 

areál vybudovat a udržet ho. Prosazuji a budu 

neustále prosazovat myšlenku areálu sportů pro 

karlovarské občany, kde by se slučovaly prostory 

sportovního stadionu Závodu míru, tenisových 

kurtů a dalších sportovišť s již postavenou mul-

tifunkční halou pro zimní sporty a kulturní akce, 

dále bazénovým centrem spolu s dostavovanou 

halou pro míčové sporty. Vidím zde v budoucnu 

novou kuželnu, případně vodní věž pro potápěče, 

nové prostory pro čítárnu a městskou knihovnu. 

Prostě areál oddechu a sportu pro nás, karlovar-

ské občany. To si myslím, že je můj úkol a budu ho 

prosazovat. Držme si palce.

                                          

Vladimír Kvasnička, 
radní města
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 4/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je Miroslava  Šimůn-
ková, účastnice Farmářských trhů. Firma, kterou 
založila maminka, drží  titul Regionální potravina. 
Pod značkou Nebe v hubě nabízejí ovocné čaje 
bez ibišku, nesířenou zeleninu i ovoce a koření bez 
glutamátu.

07 MLADŠÍ SESTRA PLZEŇSKÉ KARTY   
se  má čile k světu. Propojení obou systémů se stihlo 
za šest měsíců a prvních 26 tisíc kusů Karlovarské 
karty slibuje, že čipová dvojčata budou sloužit cestu-
jícím obou měst dobře.  

09 SOUTĚŽ K ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY  
vyhlašuje karlovarský magistrát. Seznámíme čtenáře 
s otázkami a nabídneme lákavé ceny.  

13 KOČIČÍ KRASAVCI OBSADÍ LIDOVÝ DŮM  
o třetím dubnovém víkendu. Na mezinárodní soutěž 
přijede 200 šampiónů všech plemen od něžných 
burmil přes mainské mývalí, siamské,  perské, 
bengálské až po norské a britské kočky.  

15 V SERIÁLU UKÁŽEME ANDĚLSKOU HORU 
jako výletní místo, kam od roku 1899 jezdili rádi  
Karlovaráci a kde si místní založili roku 1988  novou 
letní tradici Slavností princezny Alvíny.  

26 LETOŠNÍ 1/2MARATON SE BLÍŽÍ  
a tak upřesníme, kde budou 23. května dopravní 
uzávěry a v kterých ulicích nezaparkujete.  

28 KV ARENA OSLAVÍ ŠESTÉ NAROZENINY    
galavečerem bojových sportů, mezinárodními turnaji 
v basketbalu a gymnastice, show Lordů   tance, 
Čínským cirkusem a dalšími peckami.    
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SENIORKY CVIČÍ V KNIHOVNĚ MĚSTA JÓGU 
Pravidelným zpestřením činnosti čítárny Městské 
knihovny v ulici I. P. Pavlova je cvičení jógy. Holdují 
jí hlavně stálé čtenářky všech věkových kategorií. 

FARMÁŘSKÉ TRHY ZAHÁJILY UŽ 5. ROČNÍK 
Pořadatelem jedné z nejúspěšnějších akcí na území 
města je KV City Centrum. Tento měsíc se konají 
17. dubna od 11 hodin před Městskou tržnicí. 

SERIÁL Z KRL KARLOVARSKÉ RODINY, 
který vycházel od dubna do prosince 2014, se 
dočkal knižní podoby. Na 168 stranách líčí osudy 
rodiny Puppů, Becherů, Knollů, Mattoni a dalších. 
Knihu lze objednat mailem na serial.kv@seznam.cz. 

LÁVKA NA HORNÍM NÁDRAŽÍ UŽ SLOUŽÍ 
Stačilo 22 pracovních dnů a zkorodované stojny 
lávky z Horního nádraží na Růžový vrch byly 
očistěny a zpevněny betonovými bloky (na snímku). 
Oprava stála město 250 tisíc korun. 

VELIKONOČNÍ TRHY VE SKLÁRNĚ MOSER 
potěší obdivovatele skla 4. dubna. Začínají v 9 hodin. 
Kromě exkurze do sklářské hutě a muzea v 9:30, 13:00 
a 14:30 nabídnou vystoupení dětí ze ZUŠ A. Dvořáka 
a prodej velikonočního pečiva a křišťálu Moser. 

GH PUPP VYBAVIL DĚTEM ZDARMA HERNU 
Částkou 90 tisíc korun přispěl Grandhotel Pupp 
chovancům Dětského domova pro děti do 3 let na 
vybavení nové herny. Příspěvky postiženým dětem 
zasílá hotel každým rokem. Naposledy zaslal 18 ti-
síc korun pacientům krajské nemocnice. 

ZÁSTUPCI EVROPSKÝCH LÁZEŃSKÝCH MĚST, 
nominovaných na seznam světového dědictví 
UNESCO, se sešli v britských lázních Bath. S před-
staviteli lázní Německa, Itálie, Rakouska, Belgie, 
Velké Británie a Francie dohodli společný postup pod 
vedením Karlových Varů i zástupci českých lázní. 

OMEZENÍ DOPRAVY NA ZÁMECKÉM VRCHU 
přinesla od 2. března nová místní úprava provozu 
mezi Jánským mostem a ulicí Pod Jelením skokem. 
Dosud jezdilo přes Zámecký vrch 2 500 aut v obou 
směrech denně. 

SETKÁNÍ EVROPSKÉ ŠLECHTY VYVRCHOLÍ o po-
sledním dubnovém víkendu sedmi dostihy na závo-
dišti ve Dvorech. Nebude chybět sprint s dřevěnými 
koňmi ani soutěž o nejkrásnější dámský klobouk. 
Karlovarská veřejnost má vstup zdarma. 
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• UDÁLOST ROKU

Přípravy na sezonu začaly
Zahájení letošní 657. lázeňské sezóny je 

v plném proudu. Jedna z nejvýznamnějších 

kulturně-společenských událostí v našem 

městě proběhne tradičně o prvním květ-

novém víkendu, tedy od 1. do 3. května. 

Předpremiérou bude pálení čarodějnic na 

Sokolském vrchu 30. dubna. 

Jedním z vrcholů úvodu sezony bude znovu-
otevření zrekonstruovaného Národního domu, 
kde se 1. května uskuteční Slavnostní večer 

s předáváním cen města a čestného občanství 
a vystoupením Karlovarského symfonického 
orchestru. Druhého května vystoupí v Grandhotelu 
Ambassador – Národní dům (jak zní nově úplný ná-
zev této památky) společně s KSO zpěvačka Radka 
Fišarová a vokální uskupení 4TET. Vstupenky na 
večery za symbolické vstupné budou v předprodeji 
od poloviny dubna v pobočkách Infocentra města 
Karlovy Vary a on-line na vstupenky.karlovyvary.
cz. V programu třídenních slavností se na nejrůz-
nějších místech Karlových Varů vystřídají desítky 
umělců. Těšit se můžete na koncerty Petry Janů, 
Marka Ztraceného, Dády Patrasové nebo Dashy, 
v hudebních, divadelních a tanečních programech 
se představí celá plejáda regionálních umělců. Mezi 
lákadla bude patřit audiovizuální projekce na plášť 
budovy Národního domu, dále loni úspěšná hraná 
prohlídka města, představení Činohry Karlovarského 
městského divadla ve Dvořákových sadech a Si-
natrovské slavnosti na Linhartu. Chybět nebudou 
tradiční rituály žehnání pramenům, slavnostní mše 
a průvod družiny Karla IV. městem.
Kompletní program Zahájení lázeňské sezóny 2015 
najdete v KRL č.5, nyní nabízíme výběr z programu:

1.5.2015
14:00 Vzpomínka na Waldemara Matušku – TGM, 
hlavní pošta
17:00 – 22:00 Open Air koncert kapely LIWID – 

hosté: 100˚, O5 a Radeček, Ben Dover – Sokolský 
vrch
19:30 Slavnostní večer města s předáváním cen 
– Grandhotel Ambassador - Národní dům
22:00 PRAMENY KARLOVÝCH VARŮ - HISTO-
RICKÉ MEZNÍKY - audiovizuální projekce na stěny 
budovy Národního domu. Akce bude přístupná 
veřejnosti ZDARMA ve čtvrthodinových intervalech 
během sobotního večera od 22:00 do 24:00 hodin - 
Grandhotel Ambassador - Národní dům.

2.5.2015
10:00 Zahájení slavnostního žehnání pramenům 
– Mlýnská kolonáda
11:00 Slavnostní mše – Chrám sv. Maří Magdaleny
11:30 – 16:00 Food festival Karlovy Vary – před 
LH Thermal
14:00 Petra Janů se skupinou Golem – TGM, 
hlavní pošta

16:00 Dasha s kapelou Pajky Pajk – Mlýnská 
kolonáda
19:30 Hvězdy českého vokálního nebe - 4TET, 
Radka Fišarová, KSO (vstupné 100 Kč) – Grandho-
tel Ambassador - Národní dům
20:00 Kouzelný WESTEND – hraná prohlídka 
města, (vstupné zdarma) – Infocentrum TGM, T.G. 
Masaryka 53 (Becherplatz)

3.5.2015
13:00 – 17:00 Dětské odpoledne – park u Alžběti-
ných lázní, TGM, prostranství u LH Thermal
13:30, 16:00 Dáda Patrasová – prostranství u LH 
Thermal
14:00 Marek Ztracený – hudební vystoupení – 
třída T.G.Masaryka
17:00 Nevěsta pro hastrmana – činohra Karlovar-
ského městského divadla – Dvořákovy sady
18:00 Sinatrovské slavnosti I. – Sv. Linhart 
(vstupné zdarma)

SOUTĚŽ K ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Město Karlovy Vary vyhlašuje soutěž JAK ZNÁŠ SVÉ MÉSTO. 

Zapojte se s námi a zažijte jedinečnou atmosféru slavnostního večera v nově zrekonstruovaném Národním domě.
Stačí odpovědět na otázku: 

Který z karlovarských pramenů má nejvyšší teplotu?
Správnou odpověď pošlete emailem na radnicnilisty@mediaas.cz nebo poštou na adresu: 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary nejpozději do 14. dubna 2015. 
K odpovědi připojte své jméno, adresu, telefonní číslo a obálku nadepište KRL - soutěž

Ze všech došlých správných odpovědí budou vylosováni 4 výherci.

Soutěžíme o tyto ceny: 
2x 2 vstupenky na Slavnostní večer s předáváním cen města a vystoupením Karlovarského symfonického orchestru a jeho hostů 

v pátek 1. května v Grandhotelu Ambassador - Národní dům
2x 2 vstupenky na koncert Hvězdy českého vokálního nebe, na kterém se v sobotu 2. května v Grandhotelu Ambassador - Národní dům 

vedle Karlovarského symfonického orchestru představí 4TET Jiřího Korna a Radka Fišarová. 
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Jarní trhy letos 
na Becherplatzu

Oslavy příchodu jara s velikonočními trhy 
se pro letošní rok premiérově stěhují 
na opačný konec třídy TGM, k její mu 

křížení s Varšavskou ulicí. Velikonoční trhy 
zahájily 27. března a potrvají do 6. dubna. Vedle 
velikonočních dekorací a proutěných košíků se 
v nabízeném sortimentu objeví například drahé 
kameny, ručně foukané repliky historického 
skla, dřevěné hračky a výrobky, krajky, mýdla 
z kozího mléka, medovina, čokoláda, trdelníky, 
perník apod. Stánkový prodej bude probíhat 
denně od 10 do 18 hodin, v sobotu 4. dubna bude 
prodloužen až do 21 hodin.Do 6. dubna doprovodí 
velikonoční trhy pestrý kulturní program s tradič-
ními dílnami pro děti. krl

Začátky denního blokového čištění jsou stanoveny na 
8:00, nočního mytí začíná ve 20:00. Vozidla bránící 
provádění bloková čištění budou odtažena na parkoviště 
odtahové služby v Západní ulici. Plán blokového čištění 
města v roce 2015 vypracovala společnost AVE sběrné 
suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid 
provádět.

1.4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, Mlýnská

2.4. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská 
- Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, 
Lidická u budovy Policie ČR, nám. Emy Destinové 
pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za 
ubytovnou a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské 
ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova,U Imperiálu, 
Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín 

7.4. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, Ke 
Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. Malkovského, 
Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na 
Vrchu

8.4. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, Souběžná, 
Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, 
U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, Cihelny

 Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, Česká - 
parkovací plocha za panelovými domy 

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

9.4. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, 
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční 

10.4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

 Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 

u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD, 
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi 
domy

13.4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová 

 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, kpt. 
Nálepky (bývalé dětské hřiště)

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

14.4. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská

15.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná (úsek od Drahomířina nábřeží k Prašné), 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

16.4. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid) 

 Parkoviště: Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – 
restaurace U kaštanu

17.4. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská - 
část

20.4. Parkoviště: parkoviště – Dvořákova nové parkoviště 
u dětského hřiště, Severní – nové parkoviště

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

21.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové

22.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská - část

 Parkoviště: ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za 
Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové 
komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové 
komunikace, Západní - u finančního úřadu

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

23.4.  Parkoviště: Západní - u finančního úřadu, Konečná – 
velké parkoviště pod Železniční ulicí

24.4. Komunikace: kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová

27.4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, 
Na Kopečku, Rohová, Ak.Běhounka, Zlatá, Tisová, 
K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, Nad 
Dvorem

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

28.4. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, 
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, K Linhartu

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

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

 Parkoviště: Brigádníků č.3 u věžáku
30.4. Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 

Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušnohorská 
u domu č.2, Čankovská (velké parkoviště u křižovatky 
s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před Severkou vlevo), 
Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního nádraží

Dovolujeme si upozornit držitele řidič-
ských průkazů, jejichž platnost končí 
v měsících dubnu a květnu 2015, že 

v návaznosti na počet výměn provedených 
v roce 2005 se v tomto období očekává značný 
nárůst žádostí o výměnu řidičských průkazů. 
Nároky na výrobu a administrativu spojenou 

s výměnou řidičských průkazů v uvedených 
měsících povedou také k nárůstu počtu klientů 
při vydávání nových řidičských průkazů. Připo-
mínáme řidičům, že termín výměny řidičského 
průkazu si mohou rezervovat na internetových 
stránkách magistrátu www.mmkv.cz v sekci 
„Úřad on-line“. 

Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015
Již páté Fórum města Karlovy Vary 
proběhne 15. dubna od 17 hodin ve 
Společenském sále Alžbětiných lázních. 
Na tuto diskusi naváží besedy pro 
jednotlivé městské části ve dvou séri-

ích. První zahájí 29. dubna diskusním fórem pro  Starou Roli 
a Počerny. Další budou pokračovat v květnu a červnu. Druhá 
série proběhne na přelomu září a října. Termíny a místa konání 
budou zveřejněny v KRL a na webu www.mmkv.cz. 

Blokové čištění a noční mytí komunikací

FÓRUM MĚSTA
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Karta se skvěle ujala
Jen slova chvály zazněla na společné 

prezentaci Karlovarského a Plzeňského 

dopravního podniku. Jejich společný projekt 

na propojení dopravních čipových karet se 

zdařil a dvojčata, jak přezdívají Plzeňské 

a Karlovarské kartě, se mají čile k světu. Od 

1. března mohou cestující v Plzni i Karlových 

Varech používat ve veřejné dopravě pouze 

jednu čipovou kartu. Je to vůbec první pro-

pojení dopravních čipů v Čechách!

Plzeňáci mohou mít na své kartě předplatné 
pro Karlovy Vary a naopak Karlovaráci mohou 
na svou kartu nahrát časový kupon pro ja-

koukoliv zónu v Integrované dopravě Plzeňska. "Je 
to republikový rekord. Za šest měsíců jsme zvládli 
propojení systémů obou měst. Jsme pyšní, že mlad-

ší sestra Plzeňské karty je lepší než ta naše. Karlovy 
Vary mají momentálně nejchytřejší čipovou kartu 
v Česku," zářil nadšením manažer projektu Plzeň-
ská karta Radomír Kozler. První jednání o dvojča-
tech bylo loni v srpnu a v září byla dohoda na světě. 
V Plzni funguje karta již čtrnáct let. Lze jí dobíjet na 
20 místech u bankomatů České spořitelny. V Karlo-
vých Varech bude těch míst zatím osm. "K dispozici 
budou nejpozději do poloviny srpna," slíbil ředitel 
Karlovarského dopravního podniku Pavel Bohánek. 
Podle něho byl splněn cíl I. fáze zavedení karty, když 
si žádost o kartu podalo 26 a půl tisíce cestujících. 
Za dva měsíce provozu měli jen 113 reklamací 
na funkčnost karty. Podnik chce urychleně doplnit 
označovače do autobusů, nové palubní počítače pro 
řidiče a také nezbytné tiskárny. Do roku 2016 to 
přijde na 10-12 milionů korun. Město Karlovy Vary 
to ale až tak moc nepozná, z rozpočtu dá letos na 
městskou dopravu o šest milionů korun víc než loni 
(celkem 75 milionů Kč). Důvodem tohoto navýšení 
jsou připravované změny tarifu MHD od 1.4.2015. 
Nový tarif nabídne důchodcům už od 65 let možnost 

cestovat za 1 Kč denně. Nový tarif dostanou rovněž 
studenti od 15 do 19 let. Očekává se, že tarif využije 
minimálně 3500 pasažérů.  Cílem je, aby šíře uplat-
nění Karlovarské karty dosáhla co nejdříve úrovně 
té Plzeňské. Karta do budoucna má umožnit platby 
parkovného, vstupenek, stravování i jako průkaz do 
knihovny.  (krl) 

Mladší sestra se učí od starší, která slouží 
už 14 let.

Přistavení velkobjemových kontejnerů

11. dubna
Olšová Vrata, Hůrky: 
K Letišti, Pražská silnice, Josefa Lady, Revoluční
Lázeňské území:
Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova, nábřeží Jana 
Palacha 
Drahovice:

Maďarská, Úvalská, Stará Kysibelská, 5. května, 
Palackého náměstí, Mozartova,Vítězná, Drahomířino 
nábřeží, Mattoniho nábřeží, Lidická 
Tuhnice:
Brigádníků, Plzeňská, Krymská/Charkovská, 
Bečovská, Vrázova

18. dubna
Bohatice:
Táborská, Štúrova, Nádražní stezka, Jáchymovská, 
Lomená 
Sedlec:
Merklínská, Merklínská/Ke hřišti
Rosnice:
Ke koním
Čankov:
Na návsi
Stará Role:
Počernická x Zlatý kopeček, Dvořákova, Okružní, 
Borová, 

Školní, Partyzánská (Jedlová), Luční, Dykova, Husova,  
Vančurova, Rolavská, Jabloňová
 
25. dubna
Růžový Vrch:
Plešivecká – roh Plešivecká/Vodárenská, 
Krušnohorská
Rybáře:
Majakovského, Nejdecká, U Koupaliště, Mlýnská, 
Hybešova, Konečná, Sokolovská x Šmeralova, 
Šmeralova
Dvory:
V Lučinách, Chebská X V Aleji
Počerny:
K separaci u rybníčku 
Tašovice
Sopečná, U Brodu, Slovanská 
Doubí
Modenská, U Vesničky SOS, Svatošská, 
K Přehradě, Skalní

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR 
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
10. dubna
Rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO 11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Fordu 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem MARTTEL 13.30 
až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní 14.00 až 
14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary

Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města Karlovy Vary 
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

11. dubna
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50
Studentská, vedle potravin 11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER 12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD 13.30 až 13.50

Holečkova, u restaurace na Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště 14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova 15.00 až 
15.20
Rosnice
Zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci 16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště garáží 18.30 až 
18.50

Po předložení občanského průkazu je možné 
předat následující nebezpečné odpady a vyřazené 
elektrozařízení: lednice, televizory, pračky, 
autobaterie, zářivky, monočlánky, staré barvy, 
lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, 
postřiky.
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Už řadu společných přeshraničních projektů realizuje město 
Karlovy Vary s bavorským Mehlmeiselem. Jde o projekty jako 
Příroda spojuje – sv. Linhart, Branaldova cesta a Život stro-

mů, které byly zahrnuty do operačního programu Cíl 3 Česká repub-
lika – Svobodný stát Bavorsko pro období let 2007 až 2013. Právě 
v Mehlmeiselu se uskutečnilo nedávné pracovní setkání, na něm 
se společné projekty hodnotily a plánovala další spolupráce obou 
měst. Zájem o spolupráci projevily také bavorské lázně Bad Alexan-
dersbad, jehož představitelé prezentovali karlovarským zástupcům 
projektové záměry a vize spolupráce mezi oběma lázeňskými městy 
v rámci nového dotačního období EU 2014-2020. Město Karlovy 
Vary zastupovali na jednání první náměstek primátora a ředitelé 
Správy lázeňských parků a Lázeňských lesů.               
 Richard Štěpánovský   

Na Dobrovolnické centrum INSTAND se loni 
na podzim obrátila sociální pracovnice města 
se žádostí, zda by do pečovatelského domu 
v Severní ulici v Rybářích nezajistilo dobrovolníky. 
Jedna z místních seniorek, aktivní paní Eliška, 
která v pečovatelském domě bydlí již 20 let, 
vyslovila přání, zda by za nimi nemohl někdo 
docházet a ve skupince seniorů si zahrát hry, 
popovídat a chodit na procházky. Kdysi v tomto 
pečovatelském domě společná setkání seniorů 
probíhala, ale v poslední době nic podobného 

neprobíhá. Každý žije za svými dveřmi a společně 
se vídají jen na chodbách. To se nyní změnilo, 
když centrum získalo dvě dobrovolnice z VOŠ 
pedagogické. Začaly pravidelně do pečovatel-
ského domu docházet. Každý týden ve skupince 
5 až 8 seniorů hrají společenské hry, povídají si, 
popíjejí čaj a kávu a až bude hezké počasí, chys-
tají se na procházky, hraní kuželek a petanque. 
Sama dobrovolnice k tomu říká: „Dobrovolnictví 
mě nadchlo, baví mě to. Těší mě, že jsou šťastní 
a vděční za ten čas, který s nimi trávíme.“ 

Dobrovolníci dělají radost seniorům 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Na karlovarských sběrných dvorech proběhne 
od 22. do 26.4. Den Země za podpory kolek-
tivních systémů Elektrowin, Eko-Kom, Asekol, 
Ekolamp a Ecobat. Každý, kdo přinese vysloužilý 
elektrospotřebič, obdrží drobný dárek.
 Druhou fází pokračuje rekonstrukce Americké 
a Rumunské ulice, které byly během výstavby 
pavilonu  nemocnice velmi zatížené dopravou. Bě-
hem opravy, zahájené loni na podzim, byla dosud 
zrekonstruována křižovatka Americké a Bezručovy 
ulice. Úpravou nyní prochází křižovatka Americké 
s Italskou a Jiráskovou ulicí. Práce si vyžádají po-
stupné uzavírky ulic Americká, Rumunská, nám. E. 
Destinové a nám. V. Řezáče. V etapě do 4.5. bude 
rekonstrován 240 metrů dlouhý úsek od začátku 
Americká ulice do poloviny vjezdu na parkovi-
ště nemocnice. Při další etapě od 5.5. do 17.6. 
půjde o úsek z Nám. Destinové, ulicí Mozartova 
až k vjezdu do nemonice.Třetí úsek od 18.6. do 
31.7. zahrnuje úsek Mozartovy ulice až po nám. 
V. Řezáče. Objízdné trasy budou vyznačeny. Vjezd 
ke KKN bude zachován.

Najdou se další dobrovolníci, kteří budou šířit radost mezi seniory?

ZAZNAMENALI JSME
Ve věku 75 let zemřel 
René Achtermann, 
jedna z nejvýraz-
nějších osobností 
spolupráce Karlových 
Varů s partnerskými 
městy. Zasadil se 
o navázání partner-

ství s německým městem Bernkastel-Kues, 
které naše  město stvrdilo v roce 2000. 
O dva roky později založil René Achtermann 
Spolek pro partnerskou spolupráci a partner-
ství. V roce 2003 se stal čestným občanem 
Karlových Varů. Posledního rozloučení s René 
Achtermannem se za naše město zúčastnil 
náměstek primátora Jiří Klsák.

Česko-bavorských 
projektů přibývá

Účastníci pracovního setkání
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KONTAKT NA MOJI ASISTENTKU 
K NALEZENÍ TERMÍNU KONZULTACE

Obchod & marketing
Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary
Michaela Arnoštová, asistentka, od 9 do 17 hodin
  +420 724 254 814
  ob-ma@seznam.cz

NA CO BUDE ASISTENTKA 
VOLAJÍCÍHO PTÁT?

•	 jméno, příjmení, firma
•	 telefon, email
•	 termín schůzky, adresa schůzky, přibližná 

délka schůzky
•	 diskutovaná témata

MOŽNÁ VÁM MOHU POMOCI NALÉZT ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY

Prodej a nabídka
Jak zvýšit prodej Vámi 
nabízených produktů 
či služeb? Jak sepsat 

co nejefektivnější 
nabídku?

Trh a priority
Jak se udržet na trhu, 
přestože konkurence 

útočí? Co je dnes 
v obchodě, službách 
a reklamě důležité?

Inzerce
Jak a kde nejefektivněji 
inzerovat? Co udělat, 
aby inzerce stála co 

nejméně s co možná 
největším efektem?

Cíle a změny
Hledání firemních, 

pracovních či 
osobních vizí a cílů. 

Jaké změny je potřeba 
zavézt ve Vaší firmě?

Potřebujete pomoci ve vašem obchodu, továrně, restauraci nebo 
výrobně? Mým cílem je najít skutečné praktické – reálné řešení, které 
vyřeší nějakou Vaši potíž či nesnáz s Vaším prodejem, nabídkou, 
reklamou a pod. Pokud nějaké takové řešení spolu najdeme, budu Vás 
žádat o zaplacení mých služeb. Pokud ale nějaké reálné řešení nenajdu, 
můj čas strávený u Vás bude zdarma.

Ing. Roman Doubrava

MOŽNÁ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT ODPOVĚDI NA:

 ■ Jak dnes více prodat? ■
 Jak efektivně propagovat 

své výrobky či služby?
 ■ Jak zvýšit svůj zisk? ■
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VÍCE NA:

Telefon: 603 228 749 

■                                                    ■

Statutární město 
Karlovy Vary již 
tradičně vyzývá 
občany, školy, 
všechny organi-
zace a firmy ke 
spolupráci na 
šestém ročníku 
akce „Chceme 
čisté město“. 
Ukliďte s námi 
nepořádek, 
který na veřejná 

místa nepatří. Akcí se město připojí ke 
kampani „Den Země“, který připadá na stře-
du 22. dubna 2015. Magistrát města (odbor 
technický) poskytne igelitové pytle a jed-
norázové rukavice. Součástí akce je soutěž 
o nejlepší úklid veřejného prostranství. 
Z důvodu koordinace je třeba se zaregist-
rovat prostřednictvím formuláře a nahlásit 
kontaktní osobu. Více informací k akci 
i soutěži naleznete na webových stránkách 
města www.mmkv.cz.

CHCEME ČISTÉ MĚSTO

• JARNÍ AKCE / INZERCE

POMÁHÁME MĚSTU I PODNIKATELŮM

ZNOVU OTEVÍRÁME SERVIS
LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

■ Nabrousíme řetězy, sekací ústrojí
■ Prohlédneme,poradíme,navrhneme opravy
■ Prodej sekacích strun,źacích nožů
■ Zhotovíme řetězy na míru
■ Pomůžeme vám být na jarní úklid a práce na 

záhonech a v parcích připraveni

PILA 18,  TELEFON 353 331 441, 733 479 649
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Vítání občánků města
„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že 
existuje něco důležitějšího, než on sám.“ 
Těmito slovy bylo v červenci 2000 uvedeno 
obnovené vítání občánků v Karlových Varech. 
Byl jsem iniciátorem tohoto aktu a mohu nyní, 
po 15 letech, zavzpomínat. Obřad vítání dětí 
zajišťoval až do roku 1990 Sbor pro občanské 
záležitosti. Mnozí rodiče litovali, že se tato 
hezká tradice v Karlových Varech zrušila, 
zatímco v jiných městech pokračovala. Proto 
jsem v listopadu 1999 na jednání zastupitel-
stva města předložil návrh, aby se vítání dětí 
obnovilo. Návrh získal podporu a byl schválen. 
Hlavní úkol připadl odboru vnitřních věcí ma-
gistrátu města, přesněji jeho oddělení matriky. 
Bylo rozhodnuto, že slavnostní vítání bude 
probíhat v obřadní síni ve Staré Roli, dvakrát
v měsíci, že budou zváni rodiče dětí sta-
rých kolem tří měsíců. Nezapomnělo se na 
zajištění hudebního doprovodu, na dárky pro 
děti, kytičku pro maminky. Předpremiéru jsem 
si s matrikářkami vyzkoušel již 26. května, 
kdy jsem vítal trojčátka Kristýnku, Vendulku 
a Terezku a také chlapečka Vojtíška. Od polo-
viny června 2000 se obřad vítání rozjel naplno 
a obřadní síň byla vždy plná. Od znovuobno-
vení této hezké tradice uplynulo 15 let. Je to 
kus života. Dnes jsem v důchodu a „moje“ 
první děti již mají své občanské průkazy. Po-
hled zpět říká, že jsem děti do života vítal asi 
dvacetkrát, dohromady tedy několik stovek 
nových občanů tohoto města. Odměnou pro 
mne byla spokojenost rodičů i prarodičů, 
nechyběl ani potlesk a poděkování. Dnes 
k vítání občánků slouží obřadní síň na třídě 
Krále Jiřího, obřad se koná jednou v měsíci, 
obměnily se matrikářky. Důležité je, že tento 
slavnostní akt znovu pevně zapustil své 
kořeny. Město tak dává najevo, jak důležité je 
dítě nejen pro blízkou rodinu, ale i pro celou 
společnost. 
 Zdeněk Musil,
 zastupitel města

Náhlá koroze konstrukce lávky
K napsání tohoto postřehu mě inspiroval 
sloupek Co přinese Havlovo místo v březno-
vém Hyde parku. Dávám autorce za pravdu. 

Mám takový pocit, a nejsem sama, že tam, 
kam by peníze měly proudit, tam se nejvíce 
šetří. Co mám na srdci je to, že před loňskými 
volbami se urychleně otevřela nedostatečně 
opravená lávka u Horního nádraží, důležitá 
spojnice pro sídliště Růžový Vrch. Nějak se 
mi nechce věřit, že by odborníci, kteří mají co 
do činění s kontrolou stavu lávky přehlédli, 
tak důležitou záležitost, jako je stav nosné 
konstrukce. Určitě je nutností taková místa, 
důležitá pro obyvatele KV kontrolovat a udr-
žovat častěji a jistě k tomu nebude potřeba 
ani kamerový bod. Stačí jen trocha zodpověd-
nosti a zájmu. Říkám si, co je pro obyvatele 
Karlových Varů důležitější - bezpečná lávka 
nebo Havlova lavička.
 Jiřina Hatašová,
 Karlovy Vary

Snad bude někdy lépe
Chci reagovat na některé články v KRL. Mít 
zde nové haly? Na míčové hry? Vždyť je 
jedna sotva využívaná v Tuhnicích. K čemu 
je tedy KV Arena, také málo využitá? Měla 
být multifunkční a tedy i pro míčové hry, ne? 
Proč se levněji nepředělala hala u Baumaxu? 
Je pravdou, že z celé republiky je v našem 
kraji největší nedostatek pracovních míst, 
jsou zde nejnižší mzdy, relativně vše je v ob-
chodech nejdražší, také tu máme nejméně 
kultury, nejhorší silnice, plné děr a výmolů, 
z hlediska firem a investic tu již dávno měla 
být vybudovaná dálnice až do Prahy a také 
nové železniční hlavní nádraží. Je super, 
že se přestavuje část u dolního nádraží. 
Souhlasím s tím, že by u Tržnice měly být 
veřejné WC, neboť ty postavené u Alžbě-
tiných lázní se nikdy nepoužívaly a asi se 
zbourají, když tam plánují přístavbu budovy.
Také souhlasím s tím, že lidé odtud odchá-
zejí kvůli hledání práce a za lepším životem 
a jsou zdejší situací zhnuseni. Kolik tu bylo již 
afér? A co se vyřešilo? Nová hala, bazén, to 
je fajn, ale co s průmyslovou zónou u Ostro-
va? Co s nezaměstnanými? Na Úřadě práce 
nezaměstnaným podle mé zkušenosti příliš 
nepomáhají. Práci mi nikdy nenašli. Jistou 
úřednici jsem tam nezastihla řadu měsíců. 
Ani rekvalifikaci mi nezajistili. Úřednice s vy-

sokými školami rády chodí po chodbách, na 
kafíčko, přesouvají práci na kolegyně, nebo 
si vyřizují své záležitosti. Tak to vidím já. Na 
pracáku čekáte hodiny a ničeho se nedočká-
te. Také souhlasím s tím, že herny a kasína 
by se měly zrušit nebo počet minimalizovat. 
A zdejší věřící nebo psychiatři? Když jsem 
potřebovala pomoci, tak mě nepomohli. 
Jen samé kecy a pak už se nedivím, když 
někomu ulítnou nervy a něco vyvede. Doba 
je šílená. Kamarádství se nenosí, nikdo vám 
nepomůže. Co s tím? Vše změnit a zlepšit. 
Zkouším to u sebe. Mám několik škol a jsem 
nezaměstnaná a bez známostí a vlivu. Zatím 
jsem narazila na ty nejhorší pracovní nabídky 
za nejméně peněz. Taková je dnes bohužel 
doba, 26 let po revoluci... Snad se to zlepší, 
věřím a přeji hodně zdaru nám všem. 
 Jana Soukupová

Kdo je tady doma?
Po přečtení článku pana Mgr. Petra Caise 
mám dojem, že mi někdo promluvil z duše. 
Karlovy Vary jsou podle mě snad ještě pořád 
české město, nebo snad ne? Co má pojme-
nování ulic po ruských "hrdinech" společ-
ného s českou, svobodnou, demokratickou 
republikou? Nemůze se náš český národ 
konečně od těch Rusů odpoutat? Nenadělali 
nám už dost zla, např. v roce 1968? Karlovy 
Vary jsou přece mezinárodní lázně a žádná 
ruská gubernie, jak se nám mnozí posmívají. 
Jenom proto, že tu pár zbohatlíků z Východu 
vypralo své peníze. Ostatní pacienti ze zbytku 
světa sem přestali kvůli tomu jezdit. Co je tu 
čeká? Lanovka k Imperialu oblepená plakáty 
v azbuce, všude ruské nápisy. Je to prostě 
ostuda! Na karlovarském letišti stojí Gaga-
rin. Ptám se: mají na letišti v Moskvě sochu 
Václava Havla? Rusko je obrovská země, 
proč si nestavějí sochy a domy tam? Jak se 
říká, vezmi Rusa do domu, ukradne ti vlast.
Karlovarští zastupitelé! Přiveďte naše krásné 
město zpátky tam, kde Karlovy Vary byly. 
Ať se nám po kolonádě procházejí Němci, 
Japonci, Francouzi a celý svět. Jak pan 
Mgr. Cais v hyde parku napsal, měl by se tu 
brát ohled na domácí občany.
 L. Hofmann

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu autora 
zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č. 5 je 10. dubna 2015.



11

• INZERCE• INZERCE

Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice

e-mail: moyo@moyo.cz
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• SLEDOVANÉ STAVBY

Meandr Ohře dostane unikátní most
Volnočasový areál Meandr Ohře bude doplněn 
o originální víceúčelovou lávku přes Ohři. Spojí 
areál v Tuhnicích s Rozcestím a čtvrtí Dvory na 
protějším břehu. Lávka z ocelové konstrukce 
bude dlouhá 53,8 metru s povrchem z umělých 
barevných materiálů. Její zvláštností bude hyd-
raulické ovládání lávky, která tak odolá i stoleté 
vodě. Součástí další etapy dostavby areálu Mean-
dr Ohře bude vybudování přístupové komunikace 
od KV Areny a parkoviště pro 50 aut.
Meandr Ohře je unikátem mezi karlovarský-
mi parky. Pouhých pět měsíců stačilo, aby se 
z bývalé zeleninářské zahrady stal přírodní areál 
o rozloze 8,6 hektaru s řadou hřišť, umělým 
vodním kanálem a desítkou atrakcí. Na jihozá-
padním okraji má v bílém štěrkopísku na dvou 
dětských hřiěštích 50 hracích prvků, včetně 
visutého mostu, lanovky, dvou plážových hřišť, 
pěti vrbových altánů a 1 185 metrů dlouhé in-line 
dráhy. Sloužit veřejnosti začal areál Meandr Ohře 
od 1. září 2010. Náklady byly bezmála 23 milionů 
korun, z toho 92,5 % činila dotace EU. Celkový pohled na areál Meandr Ohře

Mostovka nové lávky bude z umělého 
povrchu v kombinaci fialové a světle modré 
barvy. Zábradlí a horní vzpěry budou zelené.

Umělý kanál

Dosavadní most spojující jednotlivá hřiště

Nová lávka udělá areál lépe přístupnější.
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Kočičí krasavci obsadí Liďák
Prostory Lidového domu ve Staré Roli si na 

18. a 19. dubna rezervovali chovatelé ušlech-
tilých i domácích koček. Nejen pro ně, ale i pro 

milovníky těchto mazlíčků bude událostí jara 36. 
a 37. Mezinárodní soutěž koček. Tradiční akci pořádá 
karlovarský Klubu koček a bude pro návštěvníky 
přístupná po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin. 
Mezinárodním posuzovatelům z Francie, Švýcarska, 
Polska a České republiky se představí více než 200 
zástupců prakticky všech uznaných plemen ušlech-
tilých koček, ale i koček domácích. Podle zasílaných 
přihlášek přivítají pořadatelé vystavovatele z celé Čes-
ké republiky, Německa, Rakouska, Nizozemí, Belgie, 
Dánska, Itálie a Polska. Návštěvníci si mohou v klidu 
prohlédnout kdysi hojně zastoupené, v poslední době 
z výstav mizící, kočky perské a exotické. K nejobdi-
vovanějším plemenům patří především „něžní obři 
z Ameriky“ kočky mainské mývalí, britské v celé škále 
barevných variet, „divoké“ bengálské, něžné burmily, 
„nahatí“ sphynxové a „kudrnatí“ rexové. Díky vysta-
vovatelům z Německa se zvýší konkurence i početní 
zastoupení koček norských lesních, siamských a ori-
entálních. Při posuzování koček nebudou mít hlavní 
slovo jen profesionální posuzovatelé. Hlasovat, a to 
po oba dny, mohou i návštěvníci v soutěži o Nejkrás-
nější kočku výstavy, která získá Putovní pohár a cenu 
Klubu koček Karlovy Vary. Hlasuje se uvedením čísla 
klece na platné vstupence. Cena vstupného je pro 
dospělé 50 Kč a 30 Kč pro děti od 6 let. A pro ty, kteří 
si přehlídku kočičích krasavců rozhodně nenechají 
ujít, jedna informace od pořadatelů. Nejvhodnější doba 

k prohlídce přítomných koček, jejich přípravě a po-
suzování je od 10 do 15 hodin. Od 15 do 17 hodin po 
oba dny totiž následuje vlastní soutěž nominovaných 
a prezentace nejúspěšnějších koček. Pro návštěvníky 
je přístupný i balkón, kde je umístěna část výsta-
vy. Omezen je pouze vstup na pódium, na kterém 
probíhá vlastní posuzování a závěrečná show. V celém 

prostoru je povoleno fotografování. Součástí výstavy 
je tradičně i prodej kompletního sortimentu krmiv 
a chovatelských potřeb za zvýhodněné výstavní ceny. 
Velkým lákadlem pro malé návštěvníky je i malování 
„kočičích“ motivů na tvářičky dětí. Pro vystavovatele 
i příchozí je v sále i přilehlé restauraci k dispozici 
i občerstvení.  Klub koček Karlovy Vary

* * * *SPA HOTEL ZÁMEK LUŽEC 
LUŽEC 1, 362 25 NOVÁ ROLE 

W W W . Z A M E K - L U Z E C . C Z 

HOTEL ◆ KONFERENČNÍ PROSTORY, 
RESTAURACE ◆ BAR ◆ SPA ◆ WELLNESS

V dnešní hektické době mnoho rodičů řeší, kam umístit své 
dítě od jednoho roku. K dispozici je mnoho zařízení nabízejí-
cích hlídání dětí, většina přijímá děti hlavně cizích národností. 
Jazyková bariéra bývá velikým problémem. Mnoho z těchto 
zařízení má i vysoko nastavené ceny, které jsou pro běžně 
pracující rodiče, zvlášť v našem regionu nedostupné. Jednou 
z bílých vran mezi nimi, je Dětské centrum u Balvánků, které 

se zaměřuje na péči o děti (od jednoho roku věku) již čtvrtým 
rokem. Malý rodinný domek se nachází ve Staré Roli, 50 
metrů od hlavní komunikace a přitom v klidové vilové zástav-
bě. Celý prostor centra je řešen bezbariérově. Při vstupu na 
vás dýchne rodinná atmosféra, která na děti i rodiče působí 
velice mile. O děti se stará jak pedagogický tak zdravotnický 
personál. Děti jsou zde vedeny k základům sebeobsluhy, 
s dětmi se každý den cvičí, tančí, učí se jednoduché písničky 
a básničky. Rodiči vítaná je také úzká spolupráce s Hipo-
centrem Pá-Ja ze Stanovic, odkud přijíždí každých 14 dní 
pejsci na canisterapii a v jarních a letních měsících i koníci. 
S  hipocentrem Pá-Ja pořádají Balvánci čtyřikrát do roka zá-
žitková odpoledne.Pokud vás zajímá činnost Dětského centra 
u Balvánků, navštivte webové stránky, FB- Dětské centrum u  
Balvánků nebo se můžete přijít podívat osobně. 
 Vaši Balvánci jsou tu pro vás.

Dětské centrum u Balvánků
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2. dubna: Mimořádný koncert KSO  
Slavnostním Velikonočním koncertem zahájí 
Karlovarský symfonický orchestr 2. dubna poslední 
třetinu své jubilejní 180. koncertní sezony. Půjde 
o koncert mimořádný, neboť jeho program tvoří díla 
významného francouzského skladatele 20. století 
Gabriela Faurého (1845-1924), především jeho nej-
známější Rekviem. V novodobé historii jej karlovarští 
posluchači neměli možnost slyšet, je velkým otaz-
níkem, zda Rekviem kdy v lázeňském městě vůbec 
zaznělo. KSO za řízení svého šéfdirigenta Martina 
Lebela uvede suitu Pelléas a Mélisanda, kterou 
skladatel vytvořil ze své scénické hudby ke stejno-
jmenné hře Maurice Maeterlincka. Vrcholem kon-
certu bude Faurého Rekviem D moll, dílo pro sbor 
a orchestr, které znělo i v roce 1924 na skladatelově 
pohřbu. Původně složil autor Rekviem pro orchestr, 
varhany, smíšený sbor a pro dva sólové hlasy - so-
prán a baryton, s latinským textem. Později skladbu 
rozšířil o dvě věty na celkový počet šest a následně  
Rekviem i upravil pro velký orchestr. Spolu s KSO 
dílo provede Karlovarský pěvecký sbor,  jako pěvečtí 
sólisté se představí barytonista Pavel Klečka a šes-

tiletý Štěpán Petr, který bude zpívat sopránový part. 
Štěpán Petr pochází z karlovarské hudební rodiny, 
oba rodiče jsou hráči KSO - otec Martin je hobojista, 

matka Michaela flétnistka. 

Koncert se koná 2. dubna od 19:30 v Lázních III.

Pouze jediné karlovarské představení dokumentu 
„Adopce: Konkurz na rodiče“ režisérky Alice Nellis 
nabídne 9. dubna kino Drahomíra. Projekce se zúčastní 
i jedna z hlavních protagonistek filmu Margita Šantavá, 
ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči v Terezíně, 
která sama adoptovala čtyři děti. Dokument, který 
vznikal čtyři roky, zachycuje významné okamžiky 
v životě několika rodin, které se rozhodly pro adopci. 
Osvojení dětí ukazuje režisérka, která sama dvě děti 
adoptovala, na příběhu několika manželských dvojic. 
Sleduje jejich osudy za vytouženým miminkem od 
počáteční úřednické fáze, přes proces prověřování 
a příprav se všemi byrokatickými komplikacemi, 
období čekání a prvního shledání s dítětem až po 
postupného sžívání rodiny v nové sestavě. Po skončení 
projekce budou mít návštěvníci možnost besedovat 
s Margitou Šantavou, která své zkušenosti zužitkovává 
v pomoci dalším rodinám.

Uvedení dokumentu začíná v kině Drahomíra 
9. dubna v 17 hodin

9. dubna: Jediná projekce dokumentu

11. dubna: Barevné světy Stanislava Holého  
Obrázky fantazijních krajin plných barev, radosti 
a humoru s originálním a nezaměnitelným vý-
tvarným rukopisem i postavičky nedělního Studia 
Kamarád v čele s Jů a Hele, to je Stanislav 
Holý. Do jeho světa zavede návštěvníky výstava 
„Stanislav Holý - Krajinou pana Pipa do Studia 
Kamarád“ v Interaktivní galerii Becherova vila, 
která potrvá až do 28. června. Výstava vychází 
částečně z interaktivního projektu „Krajina her 
aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi“, 
jehož hlavní motivací byla potřeba odpoutat po-
zornost dětí od konzumního světa a přiblížit jim 
svět pohádkový, imaginární, jemný, působící na 

citlivou dětskou duši a rozvíjející přirozeným způ-
sobem estetické vnímání, směřující k empatii, 
pozornosti a ke skutečnému prožitku potlačo-
vanému v současnosti prožitkem virtuálním. 
Což neznamená, že dospělí nepotřebují totéž. 
Výstava vedle „hravé“ části a ilustrací a grafiky 
Stanislava Holého přiblíží i jeho méně známou 
volnou tvorbu, zejména jeho litografie a sítotisky. 
Stanislav Holý spojil krátkou část svého života 
s Karlovými Vary, když na zdejším učilišti studo-
val malbu na porcelán.

Vernisáž výstavy je 11. dubna v 11 hodin. 
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Obec má dva znaky 
Jen málokteré město nebo obec se může jako 
Andělská Hora pyšnit hned dvěma znaky. Původ-
ní udělil městu roku 1490 Jindřich IV. z Plavna, 
druhý získala obec 4. března 2014. Na prvním je 
v modrém, zlatými hvězdami posetém štítu, stříbrný 
okřídlený archanděl Michael. Má zlatou svatozář 
a zvednutou pravici, ve které drží napřažený stříbrný 
plamenný meč. Levou rukou se opírá o zlatý štít se 
třemi štítky, připomínajícími zakladatele města, pány 
z Plavna. Zlatý s černým ondřejským křížem, stříbrný 
bez figury a černý štítek se zlatým jednoocasým 
lvem ve skoku s červenou korunou a zbrojí. V minu-
losti znak prošel barevnými proměnami. Na jedné 
z verzí se objevuje v pozadí znaku hrad na skále.

Dominantou hrad a kostel
Zdejší hrad byl postaven ze znělcového kamene, 
pouze nárožní kvádry a některé architektonické prv-
ky (ostění) byly zhotoveny z pískovce. Původně stála 
na znělcové skále mohutná zeď s půlkulatou baštou, 
dvě brány a na nejvyšším místě čtverhranná obytná 
věž. Hrad založili koncem 14. století Borešové z 
Rýzmburka, též zvaní páni z Oseka. Vlastnili ho do 
roku 1402, pak se střídali majitelé. O pět let později 
to byl Oldřich Zajíc z Házemburka, po něm od roku 
1414 vlastnila hrad sedm let královská komora. Pak 
Andělskou Horu obsadil husitský válečník Jakoubek 
z Vřesovic, aby zde ukryl kořist ze svých výprav. 
Hrad opevnil a podnikal z něho "spanilé jízdy" do 
Saska a Bavor. Po něm získali hrad roku 1436 Šliko-

vé, jmenovitě Kašpar Šlik, ale než se stihl zabydlet, 
připravili ho o sídlo opět Zajícové a roku 1466 se 
hradu zmocnil míšeňský purkrabí Jindřich z Plavna. 
Po něm Jan ze Štampachu, Mikuláš Hasištejnský, 
Kašpar Colon z Felzu a další. Nejdéle si Andělskou 
Horu podržel mezi lety 1622 až 1734 Heřman 
Černín z Chudenic a jeho rod. Do jejich majetku se 
obec vrátila znovu roku 1868 a Černínům vydržela 
až do roku 1945, než byla zkonfiskována a místní 
Němci odsunuti. Dnes je hrad v majetku obce. V 90. 
letech 20. století měl hrad v pronájmu Mírový klub 
Johna Lennona. Uskutečnil se tu archeologický 
výzkum, byla vyčištěna cisterna, na nádvoří se 
konaly rockové koncerty a promíraly filmy. Druhou 
dominantou náměstí uprostřed obce byl vždy kostel 
sv. Michaela Archanděla. Původně ho jako gotický 
postavil kamenický mistr Eduard Baur z Chebu 

Andělská Hora (dříve Engelsberg, Engelstadt, Engelspurk). Od roku 1869 Engelhaus, 
Englhäus, v latinských textech Angelodomus, podle starých českých pramenů An-
dielska Hora, Angelská Hora, německy Engelstadt, Engelspurg, Engelhaus. Kuže-
lovitý kopec s rozvalinami hradu (713 m/m.), vlastní městečko 663 m/m. Rozloha 
847 hektarů.

Zakladatel hradu pán z Plavna

Andělská Hora ••
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v letech 1487-97. Po dvou požárech v roce 1641 
a 1781 byl kostel obnoven jako barokní. Poslední 
stavební úpravy roku 1890. Znovu byl vysvěcen 
29. září 2001. 

Pohromou byli Švédové
Ještě roku 1681 byl hrad obyvatelný. Přestože 
v pohradí střídala jedna pohroma druhou. V roce 
1608 bylo městečko postiženo morem a zemřelo 
73 obyvatel. Největší ničení přišlo během Tři-
cetileté války, kdy Švédové roku 1635 hrad 
i s městečkem vypálili a vyloupili. Trvalo 46 let 
než byl hrad znovu obydlen a opevněn. Osud 
Andělské Hory pak zpečetily požáry. V roce 1718 
se oheň z domů přenesl větrem na hrad, který 
celý vyhořel. Samotné město lehlo popelem roku 
1887. Pouze díky Josefu Černínovi, který roku 
1889 zakázal rozebírat kamenné zdi na stavební 
materiál, se zachovaly alespoň zbytky hradu.

Městečko plné řemesel
Podhradí bylo založeno Jindřichem III. v roce 
1488. Již za dva roky mělo vlastní kostel 
a 17. června 1497 byla Andělská Hora povýšena 
na město a získala městský znak. Podle farnosti 
spadala pod Olšová Vrata a také pod Sedlečko. 
Kvetl zde obchod i řemesla a dařilo se země-
dělství. Důkazem prosperity byly výroční trhy, 
zavedené od rokou 1500. Na konci středověku 
mělo město 134 domů a téměř osm set obyvatel. 
Nejlépe se jim vedlo mezi lety 1720 a 1790, kdy 
zde žilo na dva tisíce obyvatel. Podle kroniky 
měla Andělská Hora roku 1806 na 30 řemesl, 
o 20 let později přes 80. Zpočátku šlo hlavně 
o tkalce. Haleny z místní manufaktury byly až 
do počátku 19. století na trhu pojmem. Dařilo se 
i dalším řemeslům. Městečko bylo sídlem cechů 

ševců, pláteníků, bednářů, kovářů a brusičů 
vřídlovce. Podle tradice se tu od roku 1571 
konaly každou třetí srpnovou sobotu trhy a poutě.
Na nich byli povyšováni učedníci na tovaryše a ti 
na mistry. Tehdy měla Andělská Hora na tři tisíce 
obyvatel a byla rovněž městem muzikantů. Ještě 
roku 1914 jich žilo v obci 24.

Obec plná svatých
Andělská Hora dělala vždy čest svému jménu. 
V katastru obce je bezpočet soch svatých patro-
nů, kapliček a dalších symbolů víry. Vedle patrona 
obce sv. Archanděla Michaela byla ke kostelu 
přenesena roku 1767 barokní socha
sv. Jana Nepomuckého ze zaniklé vsi Svatobor 
v Doupovských horách. Socha se dočkala obnovy 
v roce 2008. V areálu dalšího kostela Nejsvě-
tější Trojice na parcele č. 854 rostou památné 

• NÁŠ SERIÁL

Kostel sv. Michaela

Původní hostinec

Andělská Hora roku 1905

Střed obec
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lípy srdčité s obvodem kmene od 100 do 479 
centimetrů. Místní je pojmenovali Andělské lípy. 
Nejznámější z nich je Alvínina lípa, kterou "prý" 
jako první vysadila manželka zakladatele hradu 
princezna Alvína. Jako by svatých nebylo v obci 
dost, postavili tu v srpnu 2006 členové zdejšího 

občanského sdružení nedaleko Andělského ryb-
níka kapličku sv. Ludmily. Vedla je k tomu pověst, 
podle níž v těchto místech v 16. století poustev-
ničila dcera zakladatele městečka Jindřicha III. 
Ludmila. A další kapli Panny Marie u Stichlova 
mlýna z roku 1851 opravili místní ještě do roku 

2011, aby názvu Andělská Hora nedělala ruina 
špatné jméno. 

Stichlův mlýn
Připomínkou starých časů je zaniklá lokalita 
Stichlův Mlýn. Nachází se v údolí Dubinského 
potoka na západním okraji Vojenského újezdu 
Hradiště v Doupovských horách. Místo dostalo 
název podle mlynáře Stiechla, prvního majitele. 
Mlýn byl postaven roku 1660. V roce 1932 vyho-
řel a pak již nebyl nikdy obnoven. Dnes z něho 
zbyla jen ruina. V osadě Stichlův mlýn stávala 
černínská hájovna čp. 112, v níž bydlel Josef 
Lange, lesník hraběte Černína. Po odsunu Němců 
nebyla osada dosídlena. 

Podoba města v roce 1923

Ani kostel Nejsvětější Trojice se příliš neměnil

Patron obce sv. Jan Nepomucký
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Obec cílem výletů 
Andělská Hora bývala v minulosti častým cílem 
výletů karlovarských rodin. Výlety na Andělku 
měly tradici už od roku 1889, kdy hradní ruiny 
nechal upravit tehdejší majitel kysibelského 
velkostatku hrabě Jaromír Černín z Chudenic. 
Romantické zříceniny gotického hradu na 
skalním ostrohu se staly turistickým lákadlem. 
Byly kvůli tomu zpevněny zbytky obou hradních 
bran a části hradního zdiva. Hrad byl v minulosti 
pravděpodobně přístupný z podhradí zděnou 
rampou a dřevěným mostem. Později se chodilo 
po schodišti, vytesaném ve skále na horním 
konci městečka. Mezi výletníky zde nechyběl 
Friedrich Schiller ani básník Johann Wolfgang 
Goethe, který tu roku 1786 oslavil 37. naro-
zeniny. Andělská Hora měla podle turistických 
průvodců z I. republiky přívlastek "nejkrásnější 
ruina v Českém království". 

Samostatná obec 
V roce 1848 byla Andělská Hora součástí 
panství Kysibl a region spadal pod Loketský 
kraj. Po roce 1900, kdy měla Andělská Hora 
953 obyvatel a 134 domů, byla samostatnou 
obcí karlovarského okresu. Od 1.7.1950 do 
23.11.1990 byla městskou částí Karlových Varů, 
od 24.11.1990 opět samostatná. 

Nejnovější tradice
Novou tradicí v obci jsou Slavnosti princezny 
Alvíny, laskavé patronky obce. Konaly se poprvé 
27. srpna 1988, kdy Andělská Hora slavila 
500 let od založení. Od té doby je místní pořá-

dají ve středověkém stylu s jarmarkem, ukázkou 
původních řemesel i turnajem v šermu. Nechybí 
hraná Legenda o princezně Alvíně, kvůli níž si 
většina místních oblékne historické kostýmy 
a zapojí se do průvodu, který projde obcí. Letos 
se bude 22. srpna konat již VIII. ročník Slavností 

princezny Alvíny. Vstupné se nevybírá a pokud 
se prodejem suvenýrů nebo sbírkou něco vybe-
re, půjdou peníze na opravy zřícenin hradu nebo 
kostela Nejsvětější Trojice, v němž obec pořádá 
od roku 2008 obřady a koncerty.
 Jaroslav Fikar

• NÁŠ SERIÁL

Slavnosti princezny Alvíny

Místní škola
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Injekční stříkačky jsou stálá hrozba
Jednou z činností, kterou karlovarští strážníci 
provádějí v pravidelných intervalech, jsou kontroly 
dětských hřišť. V posledních letech je důraz těchto 
kontrol kladen na  výskyt nebezpečného materiálu 
jako injekčních jehel a stříkaček. Přestože bývají 
strážníci nárazově úspěšní, počet nalezeného 
nebezpečného materiálu není nijak vysoký. Čas od 
času narazí hlídka městské policie na jehly i mimo 
pískoviště a dětská hřiště. Významná je proto 
prevence a součinnost s K-Centem. Velmi dobře se 
zachovala v pátek třináctého oznamovatelka z Dra-
hovic, která podobný nález ohlásila strážníkům. Ti 
dorazili na místo a nebezpečný materiál odstranili 
do připraveného boxu. To co mělo být určeno k li-
kvidaci v K-Centru, se tam tedy nakonec dostalo. 
Veřejnost i samotní strážci pořádku oceňují, že 
karlovarská Městská policie dostala na letošní rok 
od magistrátu finanční prostředky na nákup zaříze-
ní k hledání injekčních jehel. Místní strážníci tak již 
nebudou odkázáni na pomoc kolegů ze Sokolova, 
kteří detektor kovů ochotně zapůjčovali.   

Strážníci v Karlových Varech si občas připadají více jako dopravní 
policisté. Velkou část výkonu služby jim zabírá řešení dopravních 
přestupků, parkování aut na chodníku a porušování zákazu vjezdu 
do lázeňského území. K tomu obdržela městská policie úkol přímo 
od zastupitelstva města. Již před několika lety přijali strážníci zónový 
systém řešení dopravy, aby dokázali cíleně působit v místě problému 
a nepřejížděli bezhlavě z místa na místo. To mimo jiné vedlo k větší-
mu postihu přestupců - recidivistů. Mezi řidiči je nemálo těch, kteří 
jsou během jednoho roku řešeni strážníky v deseti a více případech. 
Podíváme-li se na řešení dopravy z pohledu lokalit, pak logicky těmi 
nejvytíženějšími jsou obchodně správní a lázeňské území. Zatímco 
v roce 2012 řešili v lázních 6.319 přestupků, což představovalo 
35,5 % všech dopravních přestupků v roce, v posledních dvou letech 
došlo k mírnému poklesu a to na 30 %. Důvodem je zavedení nové 
systémové kontroly na parkovacích automatech, což přelilo část 
potenciálu do obchodně správního území. Přesto je téměř každý třetí 
přestupek řešen v lázeňském území. 

Městská dopravní policie 

Černých skládek neubývá 
Hitparádu s největším výskytem černých skládek vede 
v našem města tradičně Stará Role. Strážníci tam již 
evidovali 107 skládek, jejichž úklid musel řešit  technický 
odbor magistrátu  formou veřejně prospěšných prací. 
Činili se rovněž v Drahovicích, kde měli 84 černých skládek 
a v Bohaticích 53. Jen málokdy se podaří "skládkaře" zjistit. 

Odcizil invalidní vozík
K řešení hádky mezi nájemníky ubytovny v Teplárenské 
ulici přivolali strážníky. Ti při projednání stížnosti zjistili, 
že v pokoji účastníka hádky se nachází invalidní vozík 
s nápisem Emergency. Spor nájemníků byl vyřešen smí-
rem, zato krádež vozíku skončila pro pachatele uložením 

blokové pokuty. Strážníci pak vrátili vozík do Karlovarské 
nemocnice.  

Na Tržišti řádil sprejer 
Zřejmě fobie z čertů vedla ruku vandala, který postříkal 
sochu bronzového čerta na Tržní kolonádě. Poprvé nastří-
kal na sochu několik šikmých pruhů a piktogram. Očista 
díla  netrvala dlouho. O dva dny později hlásila hlídka ve 
dvě hodiny ráno, že  socha je v pořádku a čistá. Při další 
kontrole však již  nesla stopy neznámého "umělce", který 
čerta opět poničil žlutým sprejem. 

Opilých žen přibývá

Přímo uprostřed ulice Závodu míru zadrželi strážníci 
tančící opilou 29letou ženu z Bečova. V momentě, kdy 
její taneční vystoupení a promenádu touto ulicí strážníci 
ukončili, začala být žena agresivní a to až do té míry, že 
jí musela být přiložena pouta. I při lékařském vyšetření 
ženy, před převozem na záchytnou stanici, museli stráž-
níci i lékařům asistovat pro její agresivitu. Další opilou 
40letou ženu našli strážníci ležet v Drahovicích u autobu-
sové zastávky. Měla tolik alkoholu v krvi, že s převozem 
do Sokolova musela hlídka počkat čtyři hodiny. I po tak 
dlouhé době nadýchala v ordinaci 1,7 promile alkoholu. 
Díky  podobným pravidelným hostům na záchytce, počet 
převozů každoročně stoupá. Zatímco v roce 2011 vezli na 
záchytku 54 opilců, loni to bylo už 64 osob. 

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y

Mapa četnosti dopravních přestupků 9.-15.2. dokládá, že trend pokračuje i letos.
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VLADIMÍR ŠKODA
espace virtuel 
virtuální prostor 

16. 4. – 14. 6. 2015 
Galerie umění Karlovy Vary, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
otevřeno úterý – neděle 10 – 17 hodin
www.galeriekvary.cz

výstava byla podpořena MK ČR

SVĚT VĚDY A TECHNIKY, KTERÝ VÁS UHRANE A NEPUSTÍ.
SVĚT OHROMUJÍCÍCH EXPERIMENTŮ A CHYTRÉ ZÁBAVY !

17. 4. – 30. 4.
interaktivní výuka | originální exponáty | soutěže o ceny

iQ DAYS
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI

WWW.OC-FONTANA.CZ
Chebská 370, Karlovy Vary



22   krl° DUBEN 2015

• KULTURNÍ SERVIS

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

1. 4.  11:00 JAK UTOPIT dr. MRÁČKA 
(Školní představení)
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Pavla Janiššová, Petr Vydarený, Pavel Marek, Jarmila 
Šimčíková, Klára Štěpánková, Eva Navrátilová, Jindřich Kotula, 
Jindřich Skopec, Tomáš Kolomazník, David Beneš, Petr Batěk, 
Vladimíra Vítová, Radmila Urbanová, Diana Toniková, Kamil Prachař, 
Jan Svoboda

5. 4.  19:30 Giacomo Puccini: TOSCA
Divadlo J. K. Tyla
V hlavních rolích: Tosca Ivana Šaková, Cavaradossi Tomáš Černý, 
Scarpia Dalibor Tolaš

8. 4.  19:30 William Shakespeare: OTHELLO
Divadlo Pod Palmovkou
Hrají: Ondřej Veselý, Zdeněk Kupka, Jan Teplý, Jan Hušek/ Jan 
Konečný, Tomáš Dianiška, Ivan Jiřík, Martin Hruška, Jan Konečný/ 
Jan Hušek, Dušan Sitek, Ondřej Volejník, Radek Valenta, Angelika 
Sbouli, Lenka Langová, Ivana Wojtylová, Václav Vostarek, Tereza 
Dočkalová, Filip Bařina, Jáchym Kučera, Martin Vejdělek

9. 4.  19:30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  ČTYŘI DOHODY
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La 
Š´éz

10. 4.  19:30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  PÁTÁ DOHODA
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La 
Š´éz

13. 4.  19:30 Eduardo De Filippo: 
  FILUMENA MARTURANO                         
Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaro-
slava Pokorná, Radka Filásková, František Skopal, Karel Heřmánek 
ml. / Jan Ťoupalík, Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk 
Hruška, Petr Vančura / Václav Legner.

14. 4.  19:30 IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - LOVE IN FLAMES
Taneční soubor MERLIN (SK)

16. 4.  19:30 GLENN MILLER STORY 
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

18. 4.  19:30 Paula Vogel: ZLATÝ ČASY   
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlína Mourková, 
Dagmar Čárová, Hana Sršňová

20. 4.  19:30  William Shakespeare: 
  ANTONIUS A KLEOPATRA
ČKMD
Hrají: Jan Maléř, Josefina Voverková, František Špaček, Lucie 
Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková a Karel Beseda

21. 4.  19:30 Arnošt Goldflam: KOMEDIANTI                 
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Klára 
Issová, Rostislav Novák/ Arnošt Goldflam, Petr Vacek, Věra Kubán-
ková, Michal Kern, Václav Liška

22. 4.  9:00 a 10:30  Na VLNÁCH VŘÍDLA A KUMŠTU 
(Školní představení)   
ČKMD

23. 4.  19:30 Giuseppe Verdi: NABUCCO
Severočeské divadlo
Obsazení: Nabucco Nikolaj Někrasov, Ismael Jaroslav Kovacs, 
Zachariáš Serguei Nikitine, Abigail Valeria Vaygant, Fenena 
Barbora Kadlčíková / Lenka Schützová-Jarolímková, Velekněz Petr 
Matuszek, Abdallo Tomáš Brázda, Anna Anna Klamo, Kněžky Elena 
Mazanova – Simona Christianová / Natalia Vasina – Jana Jandoro-
vá, Vojáci Vladimír Gončarov / Róbert Kiráy / Roberts Skujenieks / 
Milan Bednář / Marek Bobošík / Filip Rybár

25. 4.  15:00 TANEC, TANEC 2015 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE 
A DOSPĚLÝCH

26. 4.  15:00 Ulrich Hub: V OSM U ARCHY 
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Tomáš Kolomazník, Radmila Urbanová, David Beneš, Klára 
Štěpánková, Pavel Marek

Na klavír doprovází Lucie Marková

27. 4.  10:00   William Shakespeare: 
  ANTONIUS A KLEOPATRA  
(Představení pro seniory a studenty)
ČKMD
V titulních rolích Jan Maléř a Josefína Voverková, dále hrají 
František Špaček, Lucie Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková 
a Karel Beseda

28. 4.  19:30   THE BACKWARDS 
Beatles revival z Košic
Účinkují: Dalibor Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara
Miroslav Džunko (Paul McCartney) - basová kytara
František Suchanský (George Harrison) - sólová kytara
Daniel Škorvaga (Ringo Starr) - bicí

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

2. 4. 19:30  Lázně III  
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - VELIKONOČNÍ 
KONCERT
GABRIEL FAURÉ: Pelleas a Melisanda, suita 
GABRIEL FAURÉ: Requiem
Štěpán Petr - soprán, Pavel Klečka - baryton, Karlovarský pěvecký 
sbor, Dirigent Martin Lebel

7. 4. 19:30  Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - GALA OPERETA 
STRAUSS, KÁLMÁN, LABITZKÝ
JOHANN STRAUSS: melodie, písně a dueta z operet Netopýr, 
Cikánský baron a Noc v Benátkách
JOHANN STRAUSS: Lehká krev, Císařský valčík, V Krapfenském 
lese, Na lovu, Kvapík banditů, Na krásném modrém Dunaji
CARL ZELLER: písně a dueta z operety Ptáčník
EMMERICH KÁLMÁN: písně a dueta z operety Čardášová princezna
JOSEF LABITZKÝ: Mariánskolázeňský kvapík
JOSEF LABITZKÝ: Lázeňská polka
Liana Sass – soprán, Josef Moravec – tenor, Dirigent Martin 
Peschík

10. 4. 19:30  Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO B9
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur
ANTONÍN DVOŘÁK: Polednice, symfonická báseň
LEOŠ JANÁČEK: Taras Bulba, symfonická báseň
Jan Šimandl – klavír, Dirigent Jiří Štrunc ml.

12. 4.  15:00  Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - BAVÍME VŠECHNY 
GENERACE
JAROSLAV CELBA: Křemílek a Vochomůrka- Pohádky z mechu a 
kapradí 
JOHN WILLIAMS: Harry Potter
BENJAMIN BRITTEN: Průvodce mladého člověka orchestrem
BEDŘICH SMETANA: Vltava
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“
JOHANN STRAUSS: Na krásném modrém Dunaji
BEDŘICH SMETANA: Proč bychom se netěšili - závěrečný sbor z 
opery Prodaná nevěsta
HANS ZIMMER: Piráti z Karibiku
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

17. 4 19:30  Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO A10
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Divertimento F dur
CAMILLE SAINT – SAËNS: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 
a moll
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 6 D dur
Martin Ondráček – violoncello, Dirigent Jan Kučera

24. 4. 19:30 Lázně III
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonické variance
BOHUSLAV MARTINŮ: Rapsodie - koncert pro violu a orchestr
BOHUSLAV MARTINŮ: Česká rapsodie pro housle a orchestr
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1 C dur
Bohuslav Matoušek – housle, viola, dirigent Petr Vronský 

DIVADLO HUSOVKA

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

1.4.  19:30 Jana Vébrová & Milli Janatková
Dvě osamělé písničkářky české hudební scény spojily svoje síly. 

Zpěvačka a akordeonistka Jana Vébrová je známá nejen svojí 
spoluprací s Pavlem Zajíčkem a DG 307, Milli Janatková, zpívající 
portugalsky i česky, účinkovala v našem klubu v loňském roce s 
vokalistkou Ridinou Ahmed.

3.4.  19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí   
Komedie o tom, že není Peklo a není Nebe – je jen Podnebí. Co 
si píská Ježíš ráno při holení, jak kanibal vaří boršč, po čem touží 
muži v ženském těle a proč nikdo nechtěl kamarádit s Hitlerem? 
Skandální odhalení v rámci odhodlaného vstupu do nové sezóny 
zašeptají svým divákům do ouška členové Divadelního studia D3.

9.4.  19:30 J.H. Krchovský & Krch–off band
Slavný básník J.H. Krchovský zatoužil svoje verše nejen psát a 
číst, ale také zpívat. A protože se k té příležitosti obklopil samými 
dobrými muzikanty, vzešla z tohoto nápadu velmi populární kapela, 
která se do Husovky vrací po 3 letech. 

16.4.  19:30 Traband 
Populární dechno kapela, která patří ke kmenovým účinkujícím v 
našem klubu, vás přijede seznámit s tím, co je nového ve světě 
dvoutaktní hudby a pochlubit se svým novým CD Vlnobeat.

17.4.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu    
 V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr 
Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva 
Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Lucie Krajčová.

18.4.  19:30 In the Shadows & St. Age 
Regionální kapela, která se zaměřuje na žánr progressive-trash. 
St.Age je crossover rocková partička z Karlovarska. Dvě kytary, 
basa, bicí, ženský zpěv a volume doprava.
  
23.4.  19:30 Zrní jsou žánry fuk 
 Jejich projev je stejný jako jejich muzika. Osobitý, hypnotický, 
hutný, energický, uvěřitelný. Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví.

INFOCENTRUM

Lázeňská 14, Karlovy Vary
tel. 355 321 176, infocentrum@karlovyvary.cz

5.4. 10:00  Společná vycházka NORDIC WALKING 
Účastníci sejdou v INFOCENTRU v Lázeňské 14, odkud se spo-
lečně projdou přes Smetanovy sady, Linhart, Zámecký vrch zpět 
k infocentu (trasa C3).  Délka procházky je 15,8 km, převýšení 
trasy 508 m.

16.4.   17:00   ZA TAJEMSTVÍM KARLOVÝCH VARŮ 
Přednáška Běly Janoštíkové
S autorkou knížky Za tajemstvím Karlových Varů po cestách 
méně známých vstříc zdejšímu géniu loci.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. 4.  19:30   Ghoul
Horor/Titulky

2. 4.  19:30   Fénix
Filmový klub 

3. 4.  19:30 Rychle a zběsile 7
4. 4.  17:00   Rychle a zběsile 7
Akční/Titulky

4. - 6. 4. 14:30   Konečně doma
Animovaný

5. -  6. 4. 17:00   Čarovný les
Muzikál,Fantasy/Titulky

KMD karlovarské městské divadlo
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4. 4.  19:30   Vybíjená
Komedie

5. 4.  19:30   Padesát odstínů šedi
Drama/Romantický/Titulky

6. 4.  19:30    Oscar 2015   Ida
Drama/Titulky

7. -  8.  4.   Vybíjená
Komedie

7. 4.  17:00   Kód Enigmy
Projekce pro seniory
Drama/Životopisný/Titulky

9. 4.   17:00 Konkurz na rodiče
Projekce dokumentárního filmu Alice Nellis

9. 4.   19:30 Ozvěny MFF Karlovy Vary
Filmový klub  

10.  4.   19:30 Febiofest - Talisman vlků
Dobrodružný/Titulky, uzavřená projekce

11.-12. 4. 14:30 Konečně doma
Animovaný

11. 4.   17:30 Febiofest - Dva výstřely
Drama/Titulky

11. 4.   20:00 Febiofest - Hon na lišku
Drama/Titulky

12. 4.  17:30   Febiofest - Talisman vlků
Dobrodružný/Titulky

12. 4.   20:00    Febiofest - Druhý báječný hotel Marigold
Komedie/Titulky

13. 4.  19:30   Oscar 2015 - Birdman
Drama/Komedie/Titulky

14.-15. 4. 17:00   Vybíjená
Komedie

14.-15.4. 19:30 Kobry a užovky

16. 4.  18:00   Galerie
Milan Kundera - Monology

16. 4.  19:30  Divoké historky
Filmový klub

17. 4. 19:30, 18. a 19.4.  17:00   Neutečeš
Horor/Titulky

18. - 19. 4.   Oscar 2015 - Velká šestka
Animovaný/Rodinný/České znění

18.-19. 4. 19:30   Noční běžec
Krimi/Titulky

18. 4.   21:30   Kavárna
Bernard Blues Band -   koncert

20. 4. 19:30 Talisman vlků
Dobrodružný/Titulky

21. 4.  19:30   Holub seděl na větvi a rozmýšlel 
  o životě 
Komedie/Titulky

22. 4.  19:30   Noční běžec
Krimi/Titulky

23.  4.  19:30 Velkolepé muzeum
Filmový klub

24. 4.  19:30 Whiplash
Drama/Titulky

25.-26. 4. 14:30   Konečně doma
Animovaný

25.-26. 4. 17:00   Králova zahradnice
Romantický/Titulky

25. 4.  19:30  Padesát odstínů šedi
Drama/Romantický/Titulky

26. 4.  19:30 Vybíjená
Komedie

27. 4.  19:30 Pestrobarvec petrklíčový
Drama/Titulky

28. 4.  17:00   Padesát odstínů šedi
Projekce pro seniory, Drama/Romantický/Titulky

28. 4.  19:30 Pořád to jsem já
Drama/Titulky

29. 4.  19:30 Fotograf
Komedie/Drama

30. 4.  19:30  Kukuřičný ostrov
Filmový klub

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
V pondělí velikonoční 6. 4. 2015 bude hlavní budova galerie 
mimořádně otevřena od 13 do 17 hodin. Návštěvníci s pomlázkou 
mají vstup zdarma.
V rámci zahájení lázeňské sezóny 30. 4. - 4. 5. 2015 je vstupné 
20 Kč 

VÝSTAVY:
do 6.4. Jiří Patera – Dotknout se povahy světa 
Výstava přiblíží tvorbu plzeňského autora Jiřího Patery (1924-
2003), kterou charakterizuje vytříbený cit pro barvu, kultivovaný 
malířský přednes či užívání kolážovaných a asamblovaných prvků 
v malbě.

16. 4. 17:00 Vladimír Škoda – Virtuální prostor
vernisáž  
Sochař, grafik a kreslíř působící ve Francii představí originální 
uměleckou instalaci připravenou pro konkrétní prostory karlovarské 
galerie – obvykle v kovu a nejčastěji prostřednictvím kulovitých 
tvarů sděluje svou fascinaci kosmem.
(potrvá do 14. 6.)

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-
ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 
Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 
K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.  

DALŠÍ AKCE:
1. 4.  17:00 O Jiřím Paterovi
Vzpomínkové setkání přátel, kolegů, žáků a kunsthistoriků 
připomene vzácnou osobnost malíře a pedagoga Jiřího Patery. 
Účast přislíbili např. V. Malina, M. Maur, I. Neumann, J. Samec, Z. 
Ponicová-Paterová, E. Milka, J. Hrubý

10. 4.  19:30 Trojka Zuzany Homolové (SR)
Známá slovenská folková zpěvačka a kytaristka, vynikající houslista 
Samo Smetana a multižánrový kytarista Miloš Železňák propojují 
folk, blues, jazz a folklór v zajímavou world music směsici okořeně-
nou i zvuky mandolíny, tamburín, kalimby či brumlí.

MĚSTSKÉ GALERIE 

 Stará Louka 26, Karlovy Vary
tel: 353 223 641, www.mgkv.cz 
otevírací doba : denně 10:00 - 18:00

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz  
otevírací doba:  úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

6. 4. mimořádně otevřeno od 13:00 do 17:00 
Návštěvníci s pomlázkou mají vstup zdarma.
30. 4. je prodloužena provozní doba do 19:00
30.4. - 4.5. je v rámci zahájení lázeňské sezóny vstupné 20 Kč 
pro všechny.  

VÝSTAVY:
do 6.4.     Jiří Valenta – Malíř fotografem
Cestu významného představitele českého informelu Jiřího Valenty 
od malířské tvorby k fotografické během života v Německu v  
sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století prezentuje výstava 
rozdělená do několika tematických okruhů.

11. 4.  11:00   vernisáž  Stanislav Holý 
  Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád
Výstava představí ilustrace, grafické cykly i interaktivní objekty 
autora, jehož osudy byly krátce spojené s Karlovarskem, a který 
svou nebývalou fantazií a oblíbenými televizními postavami Jů a 
Helé přináší radost dětem již více než třicet let. (Výstava potrvá do 
28. 6. 2015)

DALŠÍ AKCE:
5. 4. 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Valenty
Prohlídku výstavy Malíř fotografem slovem doprovodí autor projektu 
PhDr. Zdenek Primus.

14. 4. 17:00 Pohádkové krajiny – Malba na porcelán a sklo
Výtvarná dílna Lenky Sárové-Malíské pro děti i dospělé inspirovaná 
výstavou Stanislava Holého. 

30. 4. 15:00 - 18:00 Čarodějnická výtvarná dílna
Příchozí zájemci si mohou průběžně mezi 15 a 18 hodinou vyrobit 
čarodějnické klobouky a jiné kouzelné doplňky. 

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

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

do 30. 4. 2015  JAN KAVAN
Výstava představuje výběr z děl akademického malíře a grafika 
Jana Kavana. Tento mistr svého oboru se ve své profesionální praxi 
zabývá zejména volnou uměleckou grafikou, kresbou, ilustrací, 
tvorbou exlibris a návrhy poštovních známek. Těžištěm jeho tvorby 
je kresba a volná umělecká grafika. 

16. 4. 18:00 POEZIE & JAZZ:
  Milan Kundera - Monology
Pokračování cyklu Poezie & Jazz představí nepříliš známou bás-
nickou tvorbu česko-francouzského spisovatele Milana Kundery, 
žijícího od roku 1975 v Paříži, který patří mezi nejznámější a 
nejpřekládanější české spisovatele. Vydal básnické sbírky Člověk, 
zahrada širá (1953), Poslední máj (1955) a Monology (1957). Účin-
kuje Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit.

KV CITY

Provozní kancelář:
Volnočasový areál Rolava - budova správce 
Karlovy Vary, Třeboňská
www.kvcity.cz 

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA
Třeboňská ulice, Karlovy Vary,
DENNĚ: otvírací doba 6:00 – 22:00 hodin, 
provozní doba 8:30 – 17:00 hodin, 
vzduchová trampolína je mimo provoz

FARMÁŘSKÉ TRHY
17. dubna před Městskou tržnicí. 
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VELIKONOČNÍ TRHY
27. 3. – 6. 4. na křižovatce Varšavské ulice a třídy T. G. M. 
(před Becherplatzem)

LETNÍ KINO
Slovenská 2003, Karlovy Vary. Uzavřené.

MUZEUM KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
www.kvmuz.cz          

8. 4.  17:00  přednáška: 
  První světová válka na Karlovarsku
Přednášející historik Jan Nedvěd představí válečné časy v 
Karlových Varech a v menší míře v dalších místech v kraji - od 
počátečního nadšení přes vystřízlivění až k naprosté deziluzi 
obyvatel. Ukáže pád Karlových Varů ze svého vrcholu prosperity, 
nazývaného „zlatý věk“, do reality válečného zázemí a chaosu, 
válečných trampot místního obyvatelstva, které se s prodlužujícím 
se světovým konfliktem měnily v humanitární katastrofu. Přednáška 
ukáže i válečná nasazení jednotek c. a k. armády na frontách 
Velké války a vznik Československa, jak jej přijímalo německé 
obyvatelstvo Karlovarska.

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. Přednášky se 
budou v muzeu konat do konce 1. pololetí.

Knihovna Muzea Karlovy Vary 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní. E-mail: knihovna@kvmuz.cz . 
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 
18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy 
ohlaste na tel. 353 224 433.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz
tel. 353 221 365

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO     9:00 - 17:00 
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 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00    12:30 – 17:00
ST  ZAVŘENO
PÁ  12:00 – 16:00 

14. 4.  17:30 DIVY ISLANDU
Cestovatelský podvečer s promítáním a vyprávěním muzikanta a 
cestovatele Miljo Mileva
 
21. 4.  17:00 ČESKÝ DIV SVĚTA 
  aneb O ZNAČKÁCH A ZNAČKAŘÍC
Beseda RNDr. Jana Křivance o fenoménu turistického značení v ČR 
a obnově turistických tras

28. 4.  17:00   METODA VĚDOMÉ STOPY POHYBU
  VÝTVARNÉ PROJEKTY S DĚTMI
Přednáška akademické malířky Táni Svatošové  o komplexní 
metodě na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí, výtvarných 
inspiracích a projektech s dětmi.

30. 4.    Končí výstava obrazů Heleny Fejtové 
ve Staré Roli, Truhlářská 19

Leden - květen 2015  ČTU, TEDY JSEM 
Soutěž pro děti 2. – 5. tříd ZŠ

Každý čtvrtek SENIOR KLUB 
Posezení nad knihou pro seniory od 13:30
 I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY 
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:30 

Každé úterý od 13:45 do 14:30  HRAJEME SI POHYBEM 
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je 
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: 
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Telefon: 353 502 888, e-mail: knihovna@knihovnakv.cz

2. 3. – 28. 4.  HEDVÁBÍ 
Výstava hedvábných obrazů Ivany Sedláčkové.

HALA
24. 3. – 10. 4.  VELIKONOCE SVÁTKY JARA 
Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary.

30. 3. – 28. 4.  JARO V 1945 V KARLOVÝCH VARECH
výstava dobových fotografií, kurátor výstavy Stanislav Burachovič.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ
1. 4. – 28. 5.  NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ 
Výstava  je příběhem Čechů, kteří odešli do ruské Volyně za půdou.  

VSTUPNÍ CHODBA DVORY
do 29. 4. STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Fotografie nejlepších staveb a informace o anketě.
 A-KLUB
do 30. 4.   STŘEDOASIJSKÉ PŘÍBĚHY
Výstava o Afghánistánu a střední Asii. 

KURZY PRO VEŘEJNOST 
Sál, vzdělávací středisko Dvory

Duben 16:00 – 19:00 POŽÁRNÍ OCHRANA

7. 4.  HZS Karlovarského kraje 
 – členění, struktura, představení jednotlivých úseků
14. 4. Činnost jednotek požární ochrany při řešení 
 specifických mimořádných událostí. Debata na téma 
 „Jak se chovat v případě mimořádné události“.
21. 4.  Exkurze do Hasičské stanice C2 
 - Karlovy Vary, Sokolovská 108A, Rybáře

PRO VEŘEJNOST 
Společenský sál
1.4.  17:00  DEN PRO BEČOVSKOU 
  BOTANICKOU ZAHRADU
„Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize“, vypráví RNDr. Václav 
Větvička, přední český biolog.

16. 4.  17:00  VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY…
Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih z 
našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer

23. 4.  17:00  JARO 1945 V KARLOVÝCH VARECH
Přednáší Milan Augustin – ředitel Státního okresního archivu 
Karlovy Vary .

28. 4.  16:30  SKUTEČNÉ DŮVODY UPÁLENÍ 
  MISTRA JANA HUSA
Přednáší ThDr. Martin Chadima

A-KLUB
7. 4.   17:00   ŽIVÁ KNIHA
Stanislav Kabeš (záchranář horské služby)  

ODD. PRO HANDICAPOVANÉ
22. 4.  14:00  ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. 
Richard Bach: Jonathan Livingstone Racek, čte Jitka Tichá

POBOČKA LIDICKÁ
1., 15. a 29. 4. 17:00 ČTENÍČKO MUČENÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

7., 16. a 21. 4. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Táňa 
Pačísková

ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
1. 4.  16:00 LETEM SVĚTEM POHÁDKOU
pro děti od 5 let
10. 4.     15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY
pro děti od 7 let
15. 4.     16:00  KLUBÍK
pro děti od 5 let
24. 4. 15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY
pro děti od 7 let
   
POBOČKA LIDICKÁ:
9. 4., 23. 4. 10:00  LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

12. 4. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE 
  Třeskem to začalo
První část: volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti. 
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče (cca 
25 min).Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny 
věkové kategorie (cca 35 min). 

Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 19:00
   180 MINUT ASTRONOMIE
Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 .Program vhodný 
pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty. 

Sobota 
Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické 
techniky.
Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější 
vysvětlení a informace k relevantním  tématům, na které není v 
čase běžného programu dostatečný prostor. Po setmění lze spojit s 
pozorováním noční oblohy.

Každou noc po registraci  
NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 
Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické 
registraci.Denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 777 95 34 21 -

Pondělí - pátek  8:30, 10:00, 11:30    EXKURZE PRO KOLEKTIVY

RADIOKLUB OK1KVK

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 
elektronických zařízení, radioamatérský sport.

Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu
nepravidelně odborné semináře pro dospělé na Blatenském vrchu.

AKADEMIE ZDRAVÍ

Centrum vzdělávání Dvorana, 
Chebská 73, Karlovy Vary - Dvory 

8.4.  17:00  PŘEDNÁŠKA MILOŠE MATULY
Náš známý spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent i 
duchovní učitel bude přednášet o ekvádorských šamanech, o filo-
zofii přírody a také jak eliminovat nedostatek...Budete mít příležitost 
zažít a vyzkoušet si techniky staroegyptských a jiných mysterijních 
chrámových škol.Pořádá o.s. Bludiště Karlovy Vary, www.bludistekv.
cz, informace na telefonním čísle 77567898

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz 

7.4.  17:00  přednáška norský pedagog Godi Keller 
společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary - Dvory

11.4.  9:00  Ateliér Archa 
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Slevy • Dárkové šeky za nákupy

Karikaturisté • Fotokoutek • Workshopy • Stan & Tony Revival • Venkovní atrakce

Tanečky s Honzou Onderem • Umělecká vystoupení • Míša Nosková
Moderuje Petr Čimpera

 
Změny vyhrazeny.

www.varyada.cz

rukodělné tvoření z přírodních materiálů, hlaste se na 603 113 983, 
lektorka Dagmar Kuncová

19.4.  16:00  Koncert pro Wlaštovku 
kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

KLUB TURISTŮ

Slovan Karlovy Vary, www.turiste.webpark.cz
Akce jsou přístupné i pro nečleny klubu 

4. 4. Z Aše do Bad Elster podél Bílého Halštrova     
6. 4. Oloví – rozhledna Cibulka                                      
11. 4. Toulky v okolí Hor u Karlových Varů 
18. 04. K. Vary - Jarní setkání turistů na Dianě 
25. 04.  Cesta sv. Víta u Třech Seker  

KVZPRAVY.CZ

Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete 
sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech. 
Z archivu můžete vybrat  záznamy  jako byl únorový Bálfestival 
v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.
CZ  nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples 
harmonie a další akce.

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary – Růžový Vrch, Sedlecká 582 
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu 
web: www.cirkevbezhranic.eu 
Bohoslužba – neděle jednou za dva týdny od 10:00 

Armáda spásy 
Karlovy Vary, Jugoslávská 16 
mobil: 737 215 399
e-mail: pavol_kristof@czh.salvationarmy.org 
web: www.armadaspasy.cz 
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek 
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (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 
Dorost každý pátek od 16:00 
Bohoslužba každou neděli od 9:30 

Církev adventistů sedmého dne 
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49 , mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz 
web: karlovyvary.casd.cz 
Dětský klub Pathfinder – každou neděli od 10:00 
Seňority – každou středu od 16:00 
Studium Bible – každou středu od 17:00 
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30 
Mládež – každý pátek od 17:00 
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 

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/ 

Poradna v pondělí 19:00 – 21:00 
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu 
Biblické večery ve čtvrtek 19:00 
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod. 
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30. 

Církev českobratrská evangelická 
telefon: 724 152 480
e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz 
web: karlovy-vary.evangnet.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:15 
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00 

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

Křesťanské sbory 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624 
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz 
web: www.krestsbor-kv.cz 
Studium Bible ve středu od 19:00 
Bohoslužba každou neděli od 14:00 

Římskokatolická církev 
Farnost Stará Role 
Kostelní 341/1, web: www.farnoststararole.cz 
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00 
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
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1/2 maraton zůstává na stejné trase
Nejen sportovní ale také společen-
skou a kulturní událostí letošního 
jara bude Mattoni 1/2Maraton. Jeho 
účastníci poběží 23. května ulicemi 
našeho města už potřetí. Závod se 
koná se stříbrnou známkou kvality za  
pořadatelství, bude v online přímém 
přenosu, zato však na stejné trase. 

Trasa 1/2 maratonu prošla velkou proměnou loni. 
Ta letošní, která vede nejen po Mlýnské  kolo-
nádě, ale také kolem dostihového závodiště ve 
Dvorech, byla navržena tak, aby zvládla pojmout 
stále rostoucí počet běžců a byla na ní zachována 
ty nejkrásnější pohledy na naše město. Švédský 
běžec a novinář Anders Forselius, který už má na 
kontě 135 maratonů a ještě více půlmaratonů ve 
46 zemích světa, prohlásil, že Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary je nejhezčí půlmaraton, jaký kdy 
běžel. „V Karlových Varech jsem byl poprvé a do 
tohoto starého lázeňského města jsem se doslova 
zamiloval. Příští rok už raději nepřijedu. Hrozilo by, 
že bych tady už zůstal,” dodává s nadsázkou.

Kudy tedy trasa povede : 
1-2 km: Mlýnská kolonáda - 3. km: Grandhotel 
Pupp - 6. km: Kostel svaté Máří Magdaleny - 11. 
km: Dostihové závodiště - 19. km: Festivalový most 
podruhé - 20,5 km: Cíl

Program je na celý víkend. Začíná v pátek 22. 
května 1/2Maratonským Expem, kam si běžci 
chodí vyzvednout svá startovní čísla a tašky. Stejně 

jako v předešlých letech bude v Lázeňském hotelu 
Thermal a otevřeno bude od 14:00 do 18:00,  v zá-
vodní den od 10:00 do 16 :00. hodin. Oblíbenou 
součástí 1/2 Maratonu se stal dm rodinný běh.  
Je určen pro všechny, kdo si chtějí aktivně užít 
květnovou sobotu se svou rodinou či přáteli nebo 
na celý půlmaraton nemají ambice Nenáročnou 
tříkilometrovou trať zvládne každý, v cíli navíc na 
všechny běžce čeká za odměnu medaile. Startuje 
se  v 16 hodin z nábřeží Osvobození. Registrace 

jsou na www.runczech.com . Kdo si troufne na 
celý půlmaraton, čeká ho 21,0975 km těmi nej-
krásnějšími místy Karlových Varů. Kdo ještě nemá 
natrénováno nebo má spíše týmového ducha, 
může sestavit čtyřčlennou (3x5 + 1x6km) nebo 
dvoučlennou štafetu 2Run (10 + 11 km) a užít si 
půlmaraton se svými kolegy nebo přáteli. Hledáte-
-li chybějícího člena do týmu, využijte Run Blue. 
Spoluběžce neboli běžeckou seznamku. Kapacita 
závodu bývá naplněna dlouho dopředu. 

Den závodu 23. května si kromě sportovních zážitků 
vyžádá drobné nepříjemnosti spojené s dopravními 
omezeními. Všechna omezení budou jen na nezbytně 
dlouhou dobu a dopravu bude koordinovat policie,” 
slibuje Václav Skřivánek, ředitel závodu.
Zákaz parkování se vztahuje 23.5. od 8:00 do 22:00 
na celou trasu závodu. Tedy: Divadelní náměstí, Dr. 
Davida Bechera, Festivalový most, Horova, I. P. Pavlova, 
Karla IV., Kpt. Jaroše, Lázeňská, Mariánskolázeňská, 
Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, Most 
17. listopadu, nábřeží Osvobození, Náměstí Republiky, 
Nová Louka, Plzeňská, Sadová, Slovenská, Stará 
Louka, Studentská, Šumavská, Tržiště, T. G. Masaryka, 
Varšavská, Vřídelní, Zahradní, Západní, Závodní.
Lokalita Tuhnice – Vjezd do oblasti nebude od 17:00 
do 19:30 hod. umožněn. Výjezd z oblasti Tuhnic bude 
možný od 19:30 hod. po trase Krymská, Charkovská 
a Západní směrem k Chebskému mostu. 
Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd z centra LÚ 
bude možný pres ulice Krále Jiřího – Dr. Davida Bechera 
(příčný přejezd na pokyn policie) – Jaltská – Dr. Engla 
(příčný přejezd na pokyn policie) – Západní – Chebský 
most. 
Lokalita Závodní – uzavírka ulice Závodní a Kpt. Jaroše 
(v úseku Závodní – Dvorský most) v době 17:00–20:30. 
Po celou dobu bude zachován vjezd/výjezd do OC 
Varyáda z ulice Chebská pres ulici Kpt. Jaroše. Do 
oblasti Dvory bude možnost vjezdu/výjezdu ulicí 1. 
máje. Ke krajskému úřadu a okolním budovám nebude 
možnost vjezdu/výjezdu. 
Lokalita Plzeňská, Studentská – V době 17:00–20:30 

nebude možný vjezd/výjezd z ulic Plzeňská, UPodjezdu, 
Pod Lesem, Novotuhnická, od KV Areny a ze Studentské 
(od Doubského mostu směrem do KV + z ulice Strmá). 
Provoz pres Doubský most bude zachován kyvadlově. 

ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC 
pátek 22.5. 18:00 - sobota 23.5. 22:00  Nábřeží 
Osvobození
sobota 23.5. 15:30 - 22:00  I. P. Pavlova, Jánský most, 
Karla IV. ,Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Most 17. listopadu, 
Sadová, Tržiště, T. G. Masaryka, Vřídelní, Zahradní, 
17:00 - 22:00 Divadelní náměstí,Dr. Davida 
Bechera, Festivalový most,Horova , Kpt. Jaroše, 
Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Moskevská, 
Náměstí Republiky, Nová Louka, Plzeňská,Slovenská, 
Stará Louka , Studentská, Šumavská, Varšavská, 
Západní, Závodní

VÝLUKA MHD 
Od pátku 22. 5. 20:00 do soboty 23. 5. 23:59 nebude 
obsluhován úsek Tržnice – Lázně III – Tržnice.
V sobotu 23. 5. 2015 dojde k omezení provozu MHD, 
které se bude týkat těchto linek:
• č. 1: po celý den nepojede v úseku Tržnice – Lázně 

III – Tržnice a dále v době od 17:00 do 21:00 bude 
vúseku Sklárská – Globus jezdit objízdnou trasou 
pres Jenišov.

• č. 2: v době od 17:00 do 19:00 hodin nebude jezdit 
v úseku Libušina – Divadelní náměstí, v době 
od 19:00 do 21:15 hodin nebude jezdit v úseku 
Richmond – Divadelní náměstí a u Richmondu bude 

zastavovat v zastávce linky c. 7, v době od 17:00 
do 21:00 bude vúseku Tržnice – OC Varyáda jezdit 
objízdnou trasou pres zastávky Rozcestí u Koníčka 
a Moser a dále spoje, které pokračují od OC Varyáda 
do Tašovic, pojedou objízdnou trasou pres Jenišov.

• č. 3: v době od 17:00 do 21:00 bude v úseku Tržnice 
– Rozcestí u Koníčka odkloněna pres zastávky Elite, 
Pivovar a Keramická škola.

• č. 4: po celý den nepojede v úseku Tržnice – Lázně 
III – Tržnice a dále v době od 16:57 do 21:00 bude 
zcela mimo provoz.

• č. 6: v době od 17:00 do 21:00 bude v úseku Tržnice 
– Doubí odkloněna po průtahu I/6. Od 20:00 hodin 
bude zajíždět do zastávky Dolní nádraží.

• č. 7: spoje v 17:00 od Tržnice do Březové a v 17:40 
z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou pres 
Doubí. VBřezové budou zastavovat v protisměrných 
zastávkách oproti běžnému stavu.

• č. 23: v době od 17:00 do 21:00 bude v úseku 
Tržnice – Rozcestí u Koníčka a zpět odkloněna po 
průtahu I/6.

VÝLUKA VLAKU
V době závodu bude v úseku Karlovy Vary – Březová 
– Karlovy Vary dolní nádraží zavedena náhradní 
autobusová doprava. Omezení se týká spoje 7110 
z Mariánských Lázní a 7113.
Autovláček
Celý den bude jezdit pouze v úseku Březová, Resort 
Poppy – Lázně I a zpět, a to do 16:53, kdy bude provoz 
autovláčku ukončen.

D O P R A V N Í  O M E Z E N Í
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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

23. května 2015 | 23 May 2015 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: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození

Trasa závodu | List of street
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská 
(1  km) » Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » 
Slovenská (2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka  » Divadelní 
náměstí » Vřídelní (6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) » 
Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše 
» Závodní (11, 12 km) » Studentská (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) » Cíl | Finish

372 m n.m.
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TECHNICAL
AREA

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

23. května 2015 | 23 May 2015 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: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození

Trasa závodu | List of street
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská 
(1  km) » Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » 
Slovenská (2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka  » Divadelní 
náměstí » Vřídelní (6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) » 
Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše 
» Závodní (11, 12 km) » Studentská (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) » Cíl | Finish
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23. května 2015 | 23 May 2015 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
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18:17 / 18:556
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19:00 / 21:0021
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Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození

Trasa závodu | List of street
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská 
(1  km) » Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » 
Slovenská (2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka  » Divadelní 
náměstí » Vřídelní (6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) » 
Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše 
» Závodní (11, 12 km) » Studentská (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) » Cíl | Finish
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
10

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

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

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

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

SC-331569/02

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

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

ZELENÉ
POTRAVINY

Regenerační centrum, Varšavská 13, Karlovy Vary
tel. 353 236 605   www. regeneracnicentrum.cz 

AKCE
1+1

ZDARMA

chlorella ■ spirulina
ječmen ■ kopřiva              

REKVALIFIKAČNÍ  KURZY

  MASÉR    SANITÁŘ    KOSMETIKA    
    MANIKÚRA    PEDIKÚRA  

kurzy hrazené ÚP – formulář vám vyplníme

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary 
tel. 353 236 605         www.agenturarafael.cz
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KV Arena slaví šesté narozeniny 
Nejlepší oslavou šesti let činnosti KV Areny bude 
nabídnout návštěvníkům programové lahůdky 
a nové služby. V současné době je ve výstavbě 
hala pro míčové sporty (basketbal, volejbal, 
florbal, házenou atd.) a to jak pro trénink, tak 
i pro soutěžní utkání s hledištěm pro  560 diváků 
a venkovní bazén. Oba tyto objekty budou ještě 
v letošním roce v provozu. KV Arena se tak stane 
jedinečným areálem nabízejícím komplexní spor-
tovní i kulturní služby pro veřejnost i odbornou 
sportovní veřejnost.
KV Arenu navštívilo v loňském roce 118 033 
diváků, do Bazénového centra zavítalo 133 532 
plavců. Jedná se tak o rekordní návštěvnost 
celého areálu od otevření KV Areny v roce 2009. 
KV Arena tímto děkuje všem svým příznivcům 
a návštěvníkům.

Letošní velké  akce v KV Areně 
18. dubna   Mythology Fight Night
9. května  Dětská show
27.-29. května Mezinárodní basketbalový 
 turnaj žen
13. června   Mezinárodní závody 
 v moderní gymnastice
19. září   Snap! - Fun Factory - 
 Mr. President + Verona
3. listopadu    Lord Of The Dance
15. prosince   Čínský národní cirkus

Aktivity v KV Areně pro veřejnost
Veřejné bruslení  ■· Centrum sportovní medicíny
Fitness studio  ■· Pizzerie u Areny
Plavecká škola  ■· Fanshop HC Energie
Relax klub masáže  ■· Fyzioterapie

Galavečer 
bojových sportů 

V dubnu budete v KV Areně svědky skvělého ga-
lavečera, jehož choreografii a program vymýšleli 
profesionálové z oboru celé tři roky. Teď můžete 
vidět show na vlastní oči. Vše je propracované 
do posledního detailu, počínaje historickými kos-
týmy, maketami zbraní, pamětními medailemi, 
až po vystoupení Noida, který perfektně doplní 
celý večer. Během galavečera bojových sportů 
Mythology Fight Night uvidíte nejlepší bojovníky 
a bojovnice z Česka a Slovenska, kteří se utkají 
v ringu proti špičce ze zemí bývalého sovětské-
ho svazu v bojových sportech. Česko-Slovensko 
budou reprezentovat taková jména jako Jan 
Holec, Lucie Mudrochová, Vladimír Idranyi, Petr 
Ondruš a Luboš Šuda, který ač již nechtěl v ČR 
bojovat, si tento souboj nechce nechat ujít a po-
staví se opět do ringu. Hlavním lákadlem akce je 
příjezd legendy Muay-Thai Buakawa Bancha-
meka, který bude s celým večerem úzce spjat.  
Buakaw Banchamek, dříve bojující pod jménem 
Buakaw Por. Pramuk, je profesionální zápasník 
stylů muay thai (thajský box) a kickbox ve velte-
rové váze. Je považován za jednoho z nejlepších 
borců ve své váhové kategorii a je znám tvrdými 
kopy a nátlakovým stylem. Galavečerem budou 
provázet Nikol Trojanová a Robert Rosenberg.

Plavecká škola začíná
Poslední plavecká školička začíná 6. dubna a končí 
před začátkem letních prázdnin, během kterých 
se kurzy nekonají. Další nás čekají až s nástupem 
dětí do školy, tedy v září. Příjem přihlášek do 
dubnového kurzu je již uzavřen, ale už od května 
bude na našich stránkách vyvěšen nový formulář 
s přihláškou a potřebnými informacemi ohledně 
kurzu zářijového. Základní poplatek za výuku činí 
1.500 Kč za 10 lekcí (včetně vstupného). Vyberte si 
svůj termín lekce včas!

Rozpis plavecké školy

Pondělí 16:00 – 17:00 děti (6-10let) skupina A (pokročilí)

Úterý 14:45 – 15:45 děti skupina A´ (začátečníci)

16:00 – 17:00 děti (10-15let) skupina B (začátečníci)

19:30 – 20:30 dospělí skupina C´

Středa    15:30 – 16:30 děti skupina B´ (začátečníci)

Čtvrtek 16:00 – 17:00 děti (6-10let) skupina C (pokročilí)
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Čtenáři nám píší: 
Ztratil jsem důvěru
Jako motorista protěžuji celý život vozy značky 
BMW. Její výrobky mě nikdy nezklamaly svojí 
spolehlivostí ani kvalitou. Také s přístupem 
pracovníků servisu, kam pravidelně jezdím, 
jsem byl dosud spokojený. Poslední zkušenost 
však všechno změnila. V roce 2014 jsem si koupil 
vůz BMW X5 od známého, který krátce před tím měnil 
ve voze řídící jednotku. Práce mu provedl autorizo-
vaný servis BMW v Jenišově. Řídící jednotka se však 
po několika měsících rozbila a já jako nový majitel 
vozu jsem využil svého práva k uplatnění reklamace. 
Domníval jsem se, že na provedenou práci i materiál 
se vztahuje podle občanského zákoníku záruka. Na-
vštívil jsem proto stejný autorizovaný servis. K mému 
překvapení přístup pracovníků servisu byl odmítavý. 
Sdělili mi, že není možné další výměnu řídící jednotky 
řešit a že na jejich práci ani materiál se žádná záruka 
nevztahuje. K mému údivu se mnou jako s letitým 
zákazníkem a obdivovatelem značky BMW jednoduše 
vyběhli. Nebo si spíš hráli se mnou jako kočka s myší? 
Po několika peripetiích řídící jednotku nakonec vymě-
nili, ale opět odmítli poskytnout záruku. Na další díly 
prý už žádnou záruku nedají. Zklamáním pro mě 
byl také pohrdavý způsob, jak se mnou v tomto 
autorizovaném servisu jednali. Rozhodl jsem se 
tedy, že se budu svých práv zákazníka domáhat 
soudní cestou. Ztrátu důvěry v tento autorizo-
vaný servis to však už nezmění. Svůj příběh 

vám zasílám jako varování dalším zákazníkům, 
kteří by chtěli autorizovaný servis v Jenišově 
navštívit. 
 Váš čtenář 

Dopis do redakce: 
Nebezpečné stromy v lázních
Při procházce Dvořákovými sady nelze přehlédnout 
povážlivě nahnutý jehličnan, který by za pár let mohl 
ohrozit Sadovou kolonádu. Podobně si pozorný chodec 
při zastávce ve Skalníkových sadech povšimne lípy, 
která se jednou zřítí přímo na Mlýnskou kolonádu. 
Nedávno spadl nedaleko statný strom jen pár metrů 
od Skalního pramene. Navrhl bych pokácení těchto 
nebezpečných stromů, ale je to ale jen nepatrná špička 
ledovce. Další strom nebo možná dva spadne v bu-
doucnu na Dorotin altánek. Přikládám fotografie těchto 
nebezpečných stromů.
  Zdraví Libor Huml

Z redakční pošty:
Kam s odpadem?
Vážená redakce Karlovarských radničních listů. S vel-
kým zájmem sleduji od prosince loňského roku psaní 
a dění okolo třídění odpadu. Letos proskočila tu a tam 
v různých zprávách sdělení o tom, že se bude třídit 
kovový odpad už od ledna 2015 a bioodpad povinně 
od března. Zajásala jsem, že konečně budu vědět, kam 
s plechovkama. Naivně jsem se domnívala, že ke čty-
řem základním barvám kontejnerů přibude pátá, právě 
na ty plechovky. Bohužel jsem to asi špatně pochopila, 
protože kovovým odpadem je míněn železný šrot, který 
se má vyvážet do sběrných dvorů. Odpad třídím již 
od doby, kdy bylo třídění v naší republice zavedeno. 
Byla jsem velmi dobře vycvičená okolními vyspělými 
státy, kde je třídění odpadu již dovedeno k dokonalosti 
a kde jsem někdy musela i chvíli zapřemýšlet, kam 
co odložit - zejména v Rakousku. Většinou jsme jezdili 
soukromě, takže nabýt vědomosti ohledně třídění byla 
nezbytnost. A také se mně velmi líbí, že například PET 
lahve jsou tam zálohované a vrací se zpět stejným 
způsobem a do stejného stojanu, jako lahve skleněné. 
Podívat se na to lze i nedaleko, hned vedle v Německu. 
Také se u nich nikde nepovalují plastové lahve. Pokud 
ovšem nepocházejí od cizinců. Ale ráda bych se vrátila 
k tomu - zřejmě jenom mému - problému. Pokud se 
v kterémkoliv obchodě, neb supermarketu rozhlédnete 
po regálech, uvidíte řady potravin, které jsou baleny do 
plechu. Jsou to masa, paštiky, rybičky, ovoce i zelenina. 
A různé velikosti plechovek. Také pivo je v plechu. Je 
to množství jistě cenného materiálu a jistě je přece 
také recyklovatelný. Nevím však na koho se s tímto 
dotazem obrátit, aby se konečně začalo uvažovat 
o komplexnějším třídění. Pokoušela jsem se již dvakrát 
dát podnět v místě bydliště. Píšu tedy prostřednictvím 
Karlovarských radničnch listů vzkaz na magistrát, 
protože v únorovém čísle byl o třídění odpadu rozhovor 
s I. náměstkem primátora panem Bruštíkem. Jenže on 
sám jistě nemá na starosti pouze třídění odpadu... A tak 
se s důvěrou obracím také na redakci. Třeba si budete 
lépe vědět rady, než já. Kam s plechovkama...
 Srdečně zdravím. Olga Kodlová, Dalovice.

LISTÁRNA KRL

Děkujeme za vaše dopisy, ohlasy, připomínky 
a náměty, které zasíláte na naši redakční
e-mailovou adresu: radnicnilisty@mediaas.cz.
Redakční uzávěrka příštího čísla je 10. dub-
na 2015.

Největší výběr pracovních rukavic, 
oděvů a obuvi v KV kraji

670 Kč

685 Kč

916 Kč52 Kč

135 Kč 26 Kč

Studentská 78/25, Karlovy Vary - Doubí  TELEFON: 353 362 040, OTEVŘENO: Po- Pá 7-16 

Každý 3. pár rukavic 
z 385 druhů na skladě 

ZDARMA 
Akce platí  pouze s tímto 
inzerátem do 30.4.2015

517 Kč126 Kč/100 ks
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

Nachází se v nadmořské výšce 777 metrů nad mořem, jen pár kilometrů od Horního Slavkova, a patří mezi nejpodivuhodnější stavby svého druhu v České republice. Může za to její neob-
vyklý tvar, přesněji vnější schodiště, které se jako spirála vine po obvodu této stavby. Její tvar navrhl akademický sochař, zdejší rodák Willy Russ, který se prý nechal inspirovat orientálními 
stavbami, zejména pak Babylónskou věží. Architekt Fritz Hoffmann potom ke stavbě připravil projekt.
Tato nevšední stavba se začala stavět v roce 1933. Poté, co zdejší lidé a místní spolky shromáždili potřebné množství peněz. Protože peněz bylo málo, veškerý materiál na stavbu se sháněl 
v těsném okolí stavby, aby odpadly náklady na dopravu. Kameny, kterých bylo použito velké množství, se tahaly z okolí kopce. Přesto peníze vystačily jen do října roku 1933, pak byla 
stavba pro nedostatek peněz přerušena. Nastalo období dalších sbírek, stavba byla dokončena v roce 1935. 
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PŘEZUTÍ PNEU 
 3+1 ZDARMA

EUROMASTER – Největší síť  
certifikovaná společností Michelin

NOVÉ LETNÍ  
PNEUMATIKY 
 PRO VÁS 

Pneuservis 
s ON-LINE rezervací na
www.prezutipneumatik.cz/karlovyvary

ON-LINE
rEzErvacE

Platnost akce 30. 3. – 3. 4. 2015 pouze s tímto letákem.

EUrOMaSTEr – PNEUcENTrUM KarLOvY varY
Fričova 27,  353 339 418
www.prezutipneumatik.cz/bohatice

Sportovní 1,  353 230 498
www.prezutipneumatik.cz/drahovice
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Exkluzivně v síti EUROMASTER

195/65 R 15
cena pneu 

990 Kč
Platnost akce od 30. 3. do 30. 4. 2015. cena uvedena včetně DPH.

JSTE v DOBrÝcH rUKOU

euromaster.cz

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

EUROMASTER
EUR_14_6914_Euromaster_GB_Logo-flag_Quadri
28/07/2014

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 80 %

CYAN 100 % JAUNE 100 %

JAUNE 100 %Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

Réserve blanche

Staňte se našimi fanoušky na  
www.facebook.com/pneumatiky.servis.Euromaster
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den otevřených dveří
sklárny moser
sobota 16.5.2015, 8-15 hodin

www.moser-glass.com

kpt. Jaroše 46/19, 360 06 karlovy vary - dvory,t: 800 166 737, +420 353 416 242

e: customerservice@moser-glass.com

m o s e r ,  a . s .

hudeBní skupiny, animační tým 
s písničkami i soutĚŽemi pro dĚti, tomBola

Hlavní Host: známý herec a muzikálový zpěvák Roman vojtek, 14:00

 Prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii a výrobě křišťálu  Prohlídka sklářské hutě 
s odborným výkladem (poslední prohlídka ve 14:30)  Prezentace mistra rytce, ručního zlacení křišťálu, 
brusičská expozice  Prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny  Bohatý zábavný program 

pro děti i dospělé  Občerstvení a parkování zajištěno  


