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zakázka č. 2015025

Loket nad Ohří

Rodinný dům
cena: 3.890.000,-Kč

zakázka č. 2014128

Otovice

Rodinný dům
cena po slevě: 2.950.000 Kč

zakázka č. 2014121

Lesov

Rodinný dům
cena po slevě: 3.200.000,-Kč 

zakázka č. 2015042

K.Vary - Horní Drahovice

Byt 2+1
cena: 1.280.000,-Kč + garáž.stání

zakázka č. 2015001

K.Vary - Rybáře

Byt 2+1
cena po slevě: 870.000,-Kč 

zakázka č. 2015020

K.Vary -centrum

Byt 3,5 +1
cena: 4.800.000,-Kč 

zakázka č. 2015000

Okolí do 5-ti km od KV

Stavební pozemek
cena: Nabídněte

zakázka č. 2014005

K.Vary - Hory

Stavební pozemek
cena: 600.000,-Kč

zakázka č. 2015040

Boží Dar

Penzion
cena: při osobním jednání

zakázka č. 2015031

Karlovy Vary - Stará Role

Nebytový prostor
Cena: 35.000,-Kč/měs. + energie 

zakázka č. 2015041

Kolová
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P
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Petra Michlíková

Makléř: Regina DostálováMakléř: Mgr.Jiří Brož Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková

Dvojpodlažní dům 4+kk s terasou, 
s vytápěným bazénem na zahradě, 
v podhradí Lokte. Rozlehlá zahrada 

1596 m², UP domu 160 m². 

Dům na okraji obce, nyní užíván 
ke komerčním účelům jako sídlo 

firmy. Udržovaný stav. UP: 210 m². 
Pozemek 720 m².

Dvojpodlažní, zděný dům (možno i se 
dvěma byty), se zahradou,  v klidné 
lokalitě. Na pozemku je dvojgaráž. 

UP 193 m², pozemek 600 m². 

Moc pěkný, slunný byt ve 2.patře 
panel. domu s výtahem, ul. Východní. 
Dům i byt  po rekonstrukci. Podílové 

spoluvlastnictví. UP: 60 m².

Velmi slunný, rovinatý pozemek. Je 
okrajový, přímo sousedí s lesem. 

Slepá ulice, tiché místo.  IS: kanaliza-
ce, elektro, voda. UP: 1251 m².

Penzion se zavedenou restaurací, 
bytem a vlast. parkovacím stáním. 
Výborný stav. Kompletní vybavení. 

UP 500m², pozemek 485m².   

Pronájem skladové haly 
se zpevněnými venkovními plochami 

- 3 minuty od dálnice. Pozemek 
celkem 3.482m², hala 1.500m².

Pronájem rekr. chaty s kompl. 
vybavením, po rekonstrukci z r. 2012. 

Ideální pro milovníky cyklistiky, 
houbaření či zimních sportů.

2.patro cihl. domu, ul. Sokolovská. 
Celý byt je orientovaný do klidného 

dvora. V původním, ale udržova-
ném  stavu.  53 m² + sklep. 

Byt na ul. Krále Jiřího v 1.patře 
dobové vily, s úžasnými prvky dávné 

doby, 2 balkony. K bytu prodej 
garáže za 500 tis Kč. UP: 99 m². 

Hledáme pro mladý pár pozemek 
v KV či blízkém okolí do 1.000 m² 

a pro rodinu s dětmi v dosahu 
MHD do 1,5 mil Kč. S inž.sítěmi.

MAXI SLEVA - rovinatý pozemek 
s výhledem na K.Vary, klidné místo, 
IS: voda a elektrika. Náklady na IS 

cca 100 tis Kč. 1.818 m².

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

Rekreační chata
cena: 8.000 Kč/měs + energie

zakázka č. 2015045

Oldřiš

Nyní nás najdete i na Facebooku a Youtube.

Stavební pozemek
Cena: 1.350,- Kč/m²
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Vážení spoluobčané, 
je tu opět květen, měsíc, kdy lázeňská města v na-
šem kraji slavnostně zahajují svou lázeňskou sezónu. 
Karlovarské slavnosti začnou už tradičním pálením 
čarodějnic posledního dubna večer na Sokolském 
vrchu s krásným výhledem na město. První květnový 
večer bude patřit galavečeru, který letos poprvé hostí 
nově otevřený Grandhotel Ambassador - Národní 
dům. V sále Orpheum v Národním domě bude také už 
tradiční sobotní večerní koncert pro širokou veřejnost 
a nedělní závěrečný večer nabídne mezi jiným třeba 
Sinatrovské slavnosti na Linhartu.
Ale celý ten prodloužený víkend od čtvrtečního odpo-
ledne až do nedělního večera provází opravdu nabitý 
doprovodný program. Jsou v něm koncerty – od 
klasiky přes jazz, rock, stálice české hudební scény, 
až po koncerty pro nejmenší. Jsou v něm výstavy, di-
vadlo, historická představení, dětská odpoledne, trhy, 
nechybí proslulý Food Festival, a samozřejmě sobotní 
obřad požehnání karlovarských léčivých pramenů. 
Snažili jsme se slavnosti zahájení sezóny uspořádat 
tak, aby si na své přišli nejen milovníci všech žánrů, 
ale i ti, kdo se rozhodnou první květnový víkend 
strávit jako „švihák lázeňský“ prostým procházením 
se po městě. 
Letošní sezóna nese pomyslné pořadí 657. Už nyní 
se ale připravujeme na rok příští, především proto, že 
to bude rok spojený s celonárodní oslavou 700. vý-
ročí narození Otce vlasti a zakladatele našeho města, 
Karla IV. 
Jestliže začátek května patří slavnostem, konec 
patří sportu. KV Arena přivítá mezinárodní basket-
balový turnaj žen, Thermal bude hostit mistrovství 
naturální kulturistiky a fitness, a městem se poslední 
květnovou sobotu proženou tisíce běžců karlovar-
ského půlmaratonu. Nepůjde přitom jen o světové 
rekordmany, krása podobných běžeckých podniků 
spočívá v tom, že se jich může zúčastnit kdokoliv, 
rodinný běh absolvují třeba i babičky s vnoučaty. Běh 
je nejuniverzálnější a nejdemokratičtější sport – stačí 
vám vlastně jen boty. Trasa a krásné město budou 
připraveny. 
Těším se na shledanou s vámi v květnu uprostřed 
dění,
 Petr Kulhánek

• EDITORIAL
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 5/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je jedna z mažoretek, 
které budou i letos atrakcí slavnostního zahájení 
lázeňské sezony. Diváci je uvidí v sobotu 2. května na 
Mlýnské kolonádě po Slavnostní mši. 

05 ZAHÁJENÍ LETOŠNÍ 657. LÁZEŇSKÉ SEZONY 
tvoří vedle tradičního žehnání pramenů a průvodu 
družiny zakladatele města Karla IV. také ukázky 
historického šermu a tanců. Přinášíme podrobný 
program všech akcí včetně časového harmonogramu 
a místa konání. 

09 JUBILEJNÍ 20. PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI 
nabídnou o prvním květnovém víkendu na korzu 
u Grandhotelu Pupp ve 23 prodejních stáncích 
porcelán a sklo za zvýhodněné ceny. Ve Slavnostním 
sále bude výstava slavnostních a svatebních tabulí. 

11 MLADÍ PĚVCI Z PEDAGOGICKÝCH ŠKOL sbírali 
vavříny na 38. ročníku hudebního festivalu. Akce, 
kterou uspořádala Střední odborná škola pedago-
gická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary měla velký 
úspěch. 

12 PŘED NAPUŠTĚNÍM KOUPALIŠTĚ ROLAVA 
stihli vyměnit 60 tun písku na pláži, vyvápnit obě 
vodní plochy a další údržbu. Karlovarské radniční 
listy byly u kontroly, jak je volnočasový areál Rolava 
připraven na zahájení letní sezony, které bude 
1. června. 

15 V NAŠEM SERIÁLU NAVŠTÍVÍME BŘEZOVOU 
která byla v historii třikrát součástí Karlových Varů. 
Zmíníme historii Střeleckého mlýna (na snímku) 
i porcelánky, jejíž jídelní servisy našli vedle vraku 
Titaniku na dně Atlantiku. 

26 KARLOVARSKÝ PŮLMARATON OVLÁDNE MĚSTO 
od pátku 22. května a hlavně v sobotu 23. května. 
Kromě hlavního závodu po trase 21,097 km ulicemi 
lázní poběží také dm rodinný běh na tři kilometry 
a rekreační běh na nové trase Free Run dlouhé pět 
kilometrů. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, JUDr. Hana Zemanová, 
Mgr. Jiří Klsák, Jan Kopál, Helena Kyselá
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 445 (info@mediaas.cz)
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• STALO SE / STANE SE

DAROVACÍ LISTINU JANA LUCEMBURSKÉHO ČETLI 
u příležitosti první písemné zmínky o lesích v okolí 
vsi Obora. Role loketského purkrabího Jíry ze 
Senice se ujal náměstek primátora Jiří Klsák(vpra-
vo). Akci u zaniklé tvrze mana Kojaty uspořádaly 
Lázeňské lesy spolu s městem Karlovy Vary

ZPĚVÁK LEGENDÁRNÍ MAĎARSKÉ KAPELY OMEGA 
János Kóbór se v polovině dubna objevil v Kar-
lových Varech. Přijel osobně pozvat fanoušky na 
společný koncert s Karlovarským symfonickým 
orchestrem a skupinou Olympic, který se odehraje 
o Festivalové noci města 8. července v Letním kině. 

KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ VYJDOU V DOTISKU 
Na dotazy čtenářů sdělujeme, že kniha Karlovarská 
předměstí, jejíž náklad byl rozebrán, vyjde koncem 
května v dalším dotisku. Základem knihy byl seriál, 
který vycházel v KRL od dubna 2011 do května 
2012. Knihu lze objednat na: serial.kv@seznam.cz. 

VÝSTAVA O ARCHITEKTUŘE KARLOVÝCH VARŮ 
poutala zájem navštěvníků ve vestibulu krajského 
úřadu celý měsíc duben. Výstava vznikla v roce 
2013 a na její přípravě se podílelo územní pracovi-
ště Národního památkového ústavu v Lokti a Karlo-
varský kraj. Cílem výstavy bylo seznámit veřejnost 
na 28 panelech s vývojem lázeňské architektury 
města Karlovy Vary. 

DUBNOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY VONĚLY JAREM 
Vystavovatelé radili zájemcům, jak pěstovat květiny. 
Objevily se první letošní výpěstky zeleniny a by-
linky. Na odbyt šla domácí marmeláda z farmičky 
Modřinky a kozí mléko a tvaroh pana Kopeckého. 
Další farmářské trhy budou u Tržnice 15. května od 
11 hodin. 

CELODENNÍ AKCE DEN RODIN BUDE NA ROLAVĚ 
16. května od 10 do 18 hodin s bohatým progra-
mem. Připravila jí společnost Náhradním rodinám 
s cílem seznámit veřejnost s možností přijmout dítě 
do rodiny. Společnost nabízí pěstounským rodinám 
pomoc a podporu po celé období, kdy o přijaté dítě 
pečují. 

RODILÁ KARLOVARAČKA KARLA ŠLECHTOVÁ 
navštívila jako ministryně pro místní rozvoj své 
rodné město. Diskutovala se zástupci města 
o podpoře lázeňství, cestovního ruchu a projektech 
na období 2014-2020. Navštívila Císařské lázně, 
na jejichž obnovu chce město i kraj získat podporu 
z evropských fondů. 

PIETA BUDE V DRAHOVICÍCH A U THERMALU 
Tradiční vzpomínkovou slavnost u příležitosti Dne 
vítězství pořádají Město Karlovy Vary a Český svaz 
bojovníků za svobodu 8. května. Od 9 hodin uctí 
památku padlých ruských vojáků na hřbitově v Dra-
hovicích. V půl jedenácté pokračuje pieta u památ-
níku padlých amerických vojáků u Thermalu. 

DOBROVOLNÍCI ZACHRAŇOVALI OHROŽENÉ ŽÁBY 
Se zpožděním oproti minulým rokům proběhla ve 
dvou lokalitách města akce na záchranu ropuchy 
obecné a skokana hnědého. U nádrže Na Krachu 
v Olšových Vratech a u jezírka Malé Versailles pře-
nášeli ochránci přírody migrující žáby do bezpečí. 
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Začínají diskusní 
fóra městských čtvrtí
Fórum města Karlovy Vary odstartovalo letošní 
sérii debat o rozvoji a problémech našeho města. 
Na dubnové celoměstské setkání v Alžbětiných 
lázních nyní navazují diskusní fóra pro jednotlivé 
části. Jejich náplní budou setkání s představiteli 
města a otevřená diskuse o tématech, která 
občany zajímají.
KVĚTNOVÁ DISKUSNÍ FÓRA:
6.5., 17:00 BOHATICE 
Místo: jídelna a.s. Karlovarská teplárenská
13.5., 17:00 DRAHOVICE, OLŠOVÁ VRATA 
 A HŮRKY 
Místo: ZŠ J. A. Komenského.

4.5.  Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná, Rolavská, Spojovací

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

5.5.  Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, 
Chodská, Kollárova

6.5.  Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od 
křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května (část 
pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, 
hlavní přestupní stanice MHD

7.5.  Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská, Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na 
Výfuku, K Zahradám, Jezerní, Za kostelem

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

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

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

13.5. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova, 
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská - část

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky, 
Dr.  D.Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova, hlavní přestupní stanice MHD

14.5. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, 
Sládkova, Šumavská, Moskevská - část 

15.5. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná, 
Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská, 
Příkopní 

 Parkoviště: kpt. Nálepky (bývalé dětské hřiště)
18.5. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, 

Divadelní, Moravská 
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky 

19.5. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova, 
Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, 
Železná

20.5. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky, 
Dr.  D. Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova, hlavní přestupní stanice MHD

21.5. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

22.5. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova, 
Slepá 

25.5. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská

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

26.5. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK 
u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA), 
Počerny 

27.5.  Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky, 
Dr.  D.Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova, hlavní přestupní stanice MHD

28.5. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, 
Holečkova, Rybářská, Příčná, Kostelní, Rolavská, V.  
Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací

29.5. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, 
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, 
Chodovská, Starorolská, Cihelní

Kategorie žáci:
Michala Lucie Hanzlíková – Sportovní krasobrus-
lařský klub Karlovy Vary – krasobruslení
Matěj Lucovič – TJ Lokomotiva – šerm – šerm – 
kord 
Kategorie dorost a junioři:
Vendula Dušková – SK KONTAKT KARLOVY VARY – 
plavání tělesně postižených
Filip Litavský – SC Start Karlovy Vary – atlet 
Kategorie dospělí:
Petra Nováková – LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
Tomáš Eber – X-team BaNo Karlovy Vary – terénní 
triatlon 
Kategorie dospělí – masters: 
Jan Kučera - TJ Lokomotiva – šerm – šerm – kord
Kategorie kolektivy:
Družstvo mužů – SK Liapor-Witte Karlovy Vary – 
nohejbal 
Kategorie trenér:

Michal Lazorčík – SKP Hvězda Karlovy Vary - 
kulturistika 
Kategorie osobnost: 
Karolína Malečková – BK Lokomotiva Karlovy Vary 
– basketbal
Martin Zaťovič – HC Energie Karlovy Vary - hokej
Za celoživotní sportovní přínos:
Mikuláš Blašín - TC Gejzírpark Karlovy Vary - tenis

Přehled oceněných sportovců Sportovní unie 
Karlovarska
Kategorie jednotlivci – mládež do 18 let:
Veronika Kubínová - TJ Slovan Karlovy Vary – 
orientační běh
Miroslav Horký - FB Hurrican K. Vary - florbal
Kristina Bernatová -TJ Slavia Karlovy Vary – mo-
derní gymnastika
Nicole Habermannová - SK Kontakt Karlovy Vary – 
plavání tělesně postižených

Michael Nedoma - MOTOR Abertamy - motokros
Kategorie junioři a dospělí:
Petra Nováková - LK Slovan K. Vary – běh na lyžích 
Michal Novák - LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
Martin Rubeš - TJ Lokomotiva - šerm – kord
Vítek Novák, Golf Club Karlovy Vary - golf
Milan Man - SK Kontakt K. Vary – plavání tělesně 
postižených
Kategorie dospělí – masters:
Karel Rouča - TJ Slavia Karlovy Vary - cyklistika 
Kategorie - kolektivy
Družstvo juniorek - Volejbalový klub Karlovy Vary 
Ocenění sportovní osobnost za rok 2014:
Petr Novák - X-TEAM BaNo, LK Slovan K. Vary 

Zvláštní ocenění za celoživotní práci v tělový-
chově: 
Jiřina Polívková - TJ Sokol Toužim
Gerhard Krakl - LK Abertamy

Nejlepší sportovci vyhlášeni
Na plese sportovců v Lidovém domě ve Staré Roli byli v březnu oceněni úspěšní sportovci z Karlovarska. 

Přinášíme přehled oceněných Sportovců Statutárního města Karlovy Vary.

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Diskusní fóra občanů s komunálními politiky
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Kočáry dostaly nové stanoviště
Prostranství před Hlavní poštou se dočkalo 

dlouho očekávané změny. Byla zrušena stání 
pro kočáry s koňmi často kritizovaná nejen 

místními, ale také turisty. Mnohým vadil zápach 
koňské moči v létě a řidičům komplikovalo otáčení 
kočárů na koňských štaflech průjezd. "Kočárové 
stání jsme posunuli o 50 metrů dál před autobuso-
vou zastávku. Muselo být pokáceno několik stromů, 
které ale nahradí jiná zeleň. Přesun stání přišel 
zhruba na sto tisíc korun. Je zde místo maximálně 
pro čtyři kočáry, další čtyři mají vyhrazené místo 
u divadla. Za provoz osmi stání vybere město ročně 
420 tisíc korun," upřesnil I. náměstek primátora 
Čestmír Bruštík. Problém s nevhodnými koňskými 
štafly před Hlavní poštou byl tak po několikaměsíč-
ních odkladech konečně vyřešen. Současně s tím 
chce město udělat pořádek i v pravidlech kočárové 
dopravy ve městě. (krl) 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V naší soutěži JAK ZNÁŠ SVÉ MĚSTO, vyhlášené v KRL č.4, odpovědělo na 
otázku: Který z karlovarských pramenů má nejvyšší teplotu 87 čtenářů. 
Správná odpověď byla: Vřídlo (73,4° C). 
Z došlých mailů a dopisů jsme vylosovali čtyři z vás. 
Dvě vstupenky na Slavnostní večer s předáváním cen města, čestného 
občanství a vystoupením Karlovarského symfonického orchestru s jeho 
hosty (v pátek 1. května v sále Národního domu) získávají: Mája Koutenská 
a Lenka Matysová. 
Dvě vstupenky na koncert Hvězdy českého vokálního nebe, na kterém se 
představí 4TET Jiřího Korna, Radka Fišarová a Karlovarský symfonický 
orchestr (v sobotu 2. května v sále Národního domu) získávají: Zdeněk 
Mrva a Hana Vrbatová.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za velký zájem a výhercům gratulu-
jeme.  (mm)

Z a č a l  s v o z  b i o o d p a d u 
Obyvatelé města mohou opět třídit bioodpad. Speciální nádoby byly 
rozmísťěny postupně od 30. března a 6. dubna proběhl první svoz. Do 
speciálních hnědých kontejnerů lze vhazovat biologicky rozložitelné složky 
odpadu. Svoz bioodpadu je zdarma, probíhat bude jednou týdně podle 
tohoto harmonogramu:

Pondělí: Doubí, Počerny, Stará Role + Zlatý kopeček
Úterý: Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa: Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, obchodně-správní centrum,  
 Tuhnice
Čtvrtek: Sedlec, Rosnice, Tašovice 

Do bioodpadu patří: tráva a plevel, listí, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky 
apod.), sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, skořápky 
od vajec, neznečištěná zemina, pokojové rostliny, květináče z lepenky 
a rašeliny.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, maso, kosti, kůže, uhelný 
popel, uliční smetky, kameny, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých 
zvířat, kočkolit, znečištěné piliny, pytlíky z vysavače, oharky, všechny další 
biologicky nerozložitelné odpady. 
 (mm)

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

problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse 
s občany našeho města konané 15. dubna 2015.

Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za 
nejzávažnější a které by dle Vašeho názoru měly mít 

v řešení přednost před ostatními.

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

Dotazník je uveřejněn k vyplnění na webové stránce Magistrátu města 
Karlovy Vary www.mmkv.cz Vyplněný dotazník je možné zaslat e-mailem 
na adresu v.sekyrova@mmkv.cz. Rovněž ho můžete odevzdat v Infocentru 
na třídě TGM nebo na informačním pultu magistrátu města, Moskevská 21, 
nejpozději do 15. 5. 2015. S výsledky budete seznámeni v Karlovarských 
radničních listech a na webových stránkách magistrátu města.

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

Veterán nešetří humorem
Poslední březnový den oslavil úctyhodné 

pětadevadesáté narozeniny pan Zoltán Sze-
les, živoucí důkaz toho, že věk je jen cifra. 

Milý a usměvavý obyvatel karlovarského Domova 
péče o válečné veterány Bílý kříž oplývá humorem 
a zejména neuvěřitelnou kondicí. Kopce v okolí 
Bílého kříže po něj nejsou žádnou překážkou, 
naopak. Rád se po nich prochází a rád se z těchto 
procházek vrací s plným košíkem. Jeho vášní je 
houbaření. Také proto od svých přátel z domo-
va dostal mimo jiné nové holínky a dort posetý 
marcipánovými hříbky a šípky. Pan Szeles pochází 
z Malých Trakan, což je obec na Slovensku, která 
byla v roce 1939 dočasně přičleněna k Maďarsku. 
Za války byl pan Zoltán odveden k vojsku, v roce 
1944 se přihlásil do legie a byl nasazen v Polsku, 
kde sloužil do konce války. Rok poté se oženil. 
Se svou ženou, Maďarkou, měl tři syny a jednu 

dceru a vedle péče o rodinu zvládal i práci na 
rodinném statku. Musel. „Kdo měl půdu, musel 
na ní pracovat,“ vzpomíná oslavenec. Náročnou 
práci hospodáře později vyměnil za vlak. Se svou 
rodinou přesídlil do Čech a začal pracovat v Ústí 
nad Labem jako strojvedoucí. Ani důchodový věk 
pro pana Szelese neznamenal konec aktivního 
života. Ještě dalších 20 let pracoval „u dráhy“. Na 
ubytovně pro válečné veterány v Karlových Varech 
žije od roku 2009. Prostředí lázeňského města si 
zamiloval. Jen rodina to má za ním daleko, všichni 
včetně vnoučat a pravnoučat žijí na Slovensku. 
On je ale v Karlových Varech podle svých slov 
spokojený. Nezbývá, než mu do dalších let popřát 
neutuchající spokojenost, elán a také stále pevné 
zdraví. „Já k doktorům moc nechodím. A nikdy 
jsem nebyl nemocný. To tam napište,“ kladl nám 
na srdce při malé oslavě svého jubilea pan Zoltán.

Její zálibou byly knihy
Krásné devadesáté narozeniny oslavila 

na konci března paní Jolana Kavlíková, 
rodačka z obce Vlašky nedaleko slo-

venského Ružomberoku. Na Karlovarsko ji po 
válce přivedla práce jejího manžela. Stejně jako 
ona pracoval v papírnách, ovšem na tři směny 
a musel do práce daleko dojíždět. Když se tedy 
objevila nabídka práce v českém Merklíně, navíc 
ve vedoucí pozici a s bytem, mladí novomanželé 
se rozhodli pro životní krok. I s rodiči manžela 
se přestěhovali do Čech. Zde založili rodinu, do 
které postupně přibyli dva synové, tři vnoučata 
a čtyři pravnoučata. V Karlových Varech žije paní 
Jolana od poloviny 60. let. Když synové odrostli 

a ona se vrátila do práce, změnila obor a z papí-
ren přešla k opravě obuvi. A do stejného oboru ji 
následoval i její manžel. Mezi záliby paní Kavlíko-
vé patřily ruční práce, dnes ráda sleduje televizní 
seriály. A také se pyšní plnou knihovnou, ve které 
najdete pestrou škálu knih od Danielly Steelové 
po Dějiny dobytí Peru. Byt paní Jolany samozřej-
mě zdobí také fotografie vnoučat a pravnoučat. 
A v době naší návštěvy tu také bylo plno květin 
od mnohých gratulantů. Květinou a dárkovým 
košem obdaroval oslavenkyni také náměstek 
primátora Jiří Klsák. Paní Kavlíkové přejeme 
pevné zdraví a pohodu do dalších let.
 Stránku připravila: Helena Kyselá.

ZAZNAMENALI JSME
Dne 19. března zemřel kronikář města, Ing. Tomáš 
Tišler. V Karlových Varech žil od 60. let a lázeňské 
město mu rychle přirostlo k srdci. Stal se karlovar-
ským patriotem. Kroniku města Karlovy Vary vedl 
od července roku 2011. "Odchodem Tomáše Tišlera 
ztrácíme důležitého spolupracovníka a muže, díky 
jehož práci bude dění v Karlových Varech navždy za-
znamenáno a zachováno pro příští generace. Jménem 
představitelů města bych chtěl rodině pana Tomáše 
Tišlera vyjádřit nejhlubší soustrast,“ uvedl náměstek 
primátora města Jiří Klsák.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis Karlovy Vary nabízí ZDARMA pomoc 
v následujících oblastech:

• informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
• výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
• výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
• nácvik chůze s průvodcem
• nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou

Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy 
předem telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte 
(brýle na čtení, lupa). 
TYFLOSERVIS, o.p.s., Mozartova 6, 360 20 Karlovy Vary, tel.: 353 236 068 

 Bezbariérovost
 Centrum inovace
 Koncepce dopravy - řešení centra města
 Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj
 Omezení autodopravy v centru, R6, cyklodoprava
 Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí
 Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů
 Thermal
 Územní plán - řešení centra města
 Veřejné otevřené WC
 Vysoká škola
 Využití letního kina
 Zaměstnanost
 Zvýšení lázeňského poplatku
 Další problém…………………………………

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem
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Přijímáme do péče pacienty pojišťoven: 
VZP, VOZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZPŠ

Špičkové přístrojové vybavení ambulancí i operačních sálů.
 Zkušený tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.

Osobní přístup a jednání na úrovni.

■ Provoz oční ambulance + oční optiky
■ Operace šedého zákalu 
■ Implantace standardních i multifokálních čoček
■ Laserové operace očí – odstranění dioptrií metodou Femto-LASIK, LASIK 

nebo PRK
■ Diagnostika, léčba a operace zeleného zákalu
■ Transplantace rohovek
■ Léčba a operativa sítnice a sklivce
■ Operace očních víček a další drobné estetické zákroky v okolí očí

Oční centrum SOMICH, Závodní 391 / 96 C (areál krajských institucí, budova Nostress- 3. p.), 360 06 K. Vary – Dvory 
E-mail: ocniklinika@somich.cz  |  www. somich.cz

informace a objednávky: 775 556 563  klientská linka: 775 555 350

• SLAVNOSTI / INZERCE

Na obdivovatele porcelánu čekají trhy

Jubilejní 20. Jarní porcelánové slavnosti chystá 
na první květnový víkend společnost Thun 1794. 
Na prostranství před Grandhotelem Pupp mohou 

zájemci nakoupit od 1. do 3. května v 23 prodejních 
stáncích porcelán a také sklo za mimořádně zvýhod-
něné ceny. Po celý víkend bude pro návštěvníky trhů 
připraven doprovodný program - hudba a Porcelánová 
školička pro děti. V nich si mohou děti vyrobit vlastní 
hrneček, který bude na místě vypálen a malí výrobci 
si ho odnesou domů. V slavnostním sále Grandhotelu 
Pupp bude tradičně instalována výstava slavnostních 
tabulí nazvaná "Prostřené stoly". Porcelán na stolech 
vkusně doplní křištálové sklo Moser a dekorace 
karlovarské společnosti Dahlia. Porcelánové slavnosti 
budou i letos součástí oslav Zahájení lázeňské sezony. 

Prodejní doba trhů porcelánu: 
1.května 10:00 - 17:00,
2.května 9:00 - 17:00
3.května 10:00 - 16:00. 
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Proč tolik nenávisti?
Ráda bych zareagovala na články Mgr. Petra Caise 
a L. Hofmann v hydeparku.
Nepřestávám se divit, jak se někteří lidé snaží 
vnucovat ostatním osobní problémy a manipulo-
vat ostatními v okolí i v rodině a mluvit jménem 
občanů tohoto města. To si opravdu myslí, že 
změna názvu ulic je nyní to nejdůležitější pro 
město? Umí si představit, kolik peněz by to město 
stálo? A proč? Ty názvy jsou součástí historie této 
země a tohoto města. A nezáleží na tom, komu 
se líbí a komu ne. Ničit historii je to poslední, 
co by měl stát dělat. A pak, některé návrhy jsou 
až absurdní. Například přejmenovaní ulice I.P. 
Pavlova nebo zničení sochy Gagarina. No jo, co 
udělali akademik Pavlov a kosmonaut Gagarin 
pro Českou republiku? Pro celý svět jejich jména 
hodně znamenají, ale v Karlových Varech se to 
nenosí... jen kvůli tomu, že oba byli Rusové? Žít 
tolik let v nenávisti a přenášet ji na všechny Rusy 
i na ty, co žili do roku 1968 nebo se narodili až po 
něm, to není normální. Chcete tady mít víc Němců, 
Francouzů a Japonců? Ale ani Němci ani ti ostatní 
tu nenechávají tolik peněz a investic. Nekupují 
od vás byty a pozemky za astronomické ceny, 
za jaké je prodáváte Rusům. Vyděláváte na nich 
a přitom jimi pohrdáte. Chci vám připomenout, že 
žijete v lázeňském městě, kde hodně zisků a také 
pracovních míst souvisí s podnikáním Rusů. Právě 
teď jste hodně pocítili, jaké to je, když sem Rusové 
nejezdí. Tržeb ubylo. A Němci ani Japonci vám 
v tom nepomohou. Jsem ta špatná Ruska (u vás 
jsou totiž Rusové všichni, kdo mluví rusky), ale žiju 
tady už dost dlouho a mám ráda toto město i tuto 
zem a mám díky Bohu hodně přátel a kamarádů 
mezi Čechy. Většina lidí, které potkávám, ve mně 
vidí člověka a ne moji národnost. Zamilovala jsem 
se do tohoto města ihned jak jsem sem přijela po-
prvé. Ale vidím hodně změn, které nejsou dobré, co 
se města týče. Bolí mně duše, jak tady začali kácet 
stromy. Ničí se tím krása města a ovzduší, ale 
také okolní flora a fauna. Lidé na to koukají a mlčí, 
prý nemůžou nic dělat. Jsou za tím peníze, stejně 
jako když rozdávali povolenky na výstavbu garáží 
nebo baráků u Imperiálu. Můžou za to také Rusové 
nebo vy Češi? Z jedné strany ti, co to podepisovali 
a z druhé ti, co na to jen koukali a odsuzovali doma 
v kuchyni u šálku čaje. Proč nezaměří kritici svoji 
energii a odhodlání na tyto problémy města? Je mi 
smutno, že to nevidíte a dáváte těmto problémům 

druhořadé místo před tak "důležitou" věcí, jako je 
přejmenování ulic. Proč všude musí být ta politika? 
A co mezilidské vztahy? Proč někteří jsou tak 
závistiví a špatní? Je mi z toho docela zle...
 Mgr. Olga Bulach

Jak dlouho ještě?
Přiznávám, že nejsem častým návštěvníkem 
inscenací v provedení činoherního souboru karlo-
varského divadla už jen z toho důvodu, že vím, že 
celý tento soubor sestává z jediné profesionální 
herečky Lucie Domesové (čirou náhodou zastu-
pitelky za primátorovo uskupení KOA) a další jsou 
buď amatéři, nebo najatí herci z jiných divadel. 
Když mě však přátelé mající přehled o většině 
předních českých scén přesvědčili, že Seydlerovo 
místní zpracování Antonia a Kleopatry si nemohu 
nechat ujít, vydal jsem se na 2. reprízu této insce-
nace. Když opominu jednotlivosti jako je stylová 
nejednotnost celé koncepce představení, nezralost 
herečky na hlavní roli, kterou hraje, včetně vady 
řeči dalšího herce – což by jistě zasluhovalo 
pozornosti odborných divadelních kritiků, nejvíc 
mě zarazila návštěvnost. Hlediště bylo zaplněno ze 
zhruba 15 % své kapacity, a to ještě část diváků 
o přestávce odešla. U vědomí, že na každou 
takovouto inscenaci tohoto souboru je vyčleněna 
částka 1.000 000 Kč z rozpočtu města a při sledo-
vání zpráv o prohraných soudních sporech města 
v řádu mnoha milionů a o hrozícím vracení státní 
dotace ve výši 150.000 000 Kč plus vyměřeném 
penále ve výši dalších 150 milionů se normální 
člověk musí ptát, jak dlouho ještě je možné takto 
hospodařit. Na palubě Titaniku se také netančilo 
donekonečna, a tak se ve Varech naskýtá otázka 
j a k  d l o u h o  j e š t ě ?
 Ivan Šendera

Na toalety město zapomnělo
Aby nedošlo k mýlce. Nemyslím róby a toalety 
dam po letošní plesové sezoně. Ale obyčejné 
veřejné záchody. Dočetla jsem se, že radní města 
se zabývali nedávno dopisem občanky, která si 
na stav a hlavně počet toalet ve městě stěžovala. 
Vůbec se jí nedivím. Něco už pamatuju a vím, že 
ještě v nedávné minulosti byly Karlovy Vary a nejen 
jejich lázeňská část veřejnými toaletami přímo 
poseté. Byl jich dostatek, zejména kolem kolonád, 
kde byly toalety snad po sto metrech, aby lázeňští 
hosté stihli mezi pitnými kúrami doběhnout na tu 

nejbližší. A obešlo se to bez podnikavců, kteří dnes 
neví, jak vysoko cenu nasadit. Kdysi bylo jen na 
trase mezi Mlýnskou kolonádou a Starou loukou 
(údaj z roku 1900) 36!! veřejných toalet a pisoárů. 
Podle orientační a informační příručky, vydané roku 
1959, a sestavené pečlivě Erhardem Švimberským, 
mělo město ještě v 60. letech tucty veřejných 
záchodků. Od letního kina, ke Galerii umění, další 
u divadla, v Křížíkově ulici, ve Dvořákových a Sme-
tanových sadech a poslední u Chebského mostu. 
Další síť tvořily jednoduché otevřené pisoáry, 
jenom na dnešní Sokolovské jich byla desítka, na 
rohu dnešní Celní, další u Keramické školy a další 
na Rozcestí. Kromě toho dbalo město ještě o 70 
lesních záchodků, které byly rozmístěny na lesních 
cestách a u altánů kolem města. A dnes? V lese 
žádné domečky nenajdete a ve městě je mnohde 
místo toalet galerie (jako v podchodu Chebského 
mostu). Těm, co to takhle zredukovali, nepřeju nic 
horšího, než aby jednou nestihli včas doběhnout.... 
 Marie Černá

Bazénu chybí váha
V životě jsem nepsal do novin, nikdy nenapsal 
jedinou stížnost, nejsem žádný kverulant, ale tohle 
mne opravdu dostalo. Jde vlastně jen o postřeh. 
Rozhodl jsem se pro „zdravý životní styl“, a tak 
jsem začal pravidelně navštěvovat nový bazén u KV 
Arény v Tuhnicích. Pominu skutečnost, kolik bylo 
povyku kolem výstavby, předražení, „Karlovarské 
losovačky“, poskytnutým úplatkům, korupci... Tady 
je můj postřeh. Toto velkolepé a neocenitelné dílo 
nemá k dispozici v bazénovém centru osobní váhu, 
aby se člověk mohl před vstupem a při odcho-
du přesvědčit, jak zdatně si v bazénu zaplaval 
a zasportoval. Prostě směšné. Záležitost za 500 Kč 
při nákupu osobní digitální váhy. Můj návrh. Prosím 
oslovte odpovědné činovníky, aby vypsali výběrové 
řízení. Sám se tohoto VŘ za naší společnost zúčast-
ním. Hlavními kritérii bych zvolil nejnižší nabídnutou 
cenu a rychlost realizace. Při tom, jak to v naší 
společnosti funguje, se jistě najde dodavatelská/
vítězná firma, která zakázku vyhraje a dodá váhu 
něco kolem 150.000 až 180.000 Kč, aby zbylo i na 
všimné pro výběrovou komisi. A pokud se soutěže 
nikdo nezúčastní, jsem ochoten váhu jménem naší 
firmy darovat, jako sponzorský příspěvek. A pak už 
jen budu doufat, že se najdou další dvě dodavatel-
ské firmy, z nichž ta první dodá baterky a ta druhá 
je na zakázku vymění.  Jan Kotek

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. 6 je 12. května 2015.
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• ŠKOLY

Mladí pěvci sklízeli ovace

Mimořádný zájem byl o 38. ročník Hudeb-
ního festivalu pedagogických škol, který 
koncem března uspořádala Střední odbor-

ná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy 
Vary. Na známou celostátní soutěžní přehlídku 
interpretů ze středních pedagogických a VOŠ pe-
dagogických z celé ČR přijelo letos 300 účastníků! 
Soutěžili v kategoriích sborový zpěv za účasti osmi 
sborů, sólový zpěv, kam se přihlásilo 31 pěvců, 

malé vokální soubory, kde byla desítka skupin, 
ve hře na klavír a v kategorii komorní a vokálně 
instrumentální. Soutěže probíhaly v hotelu Thermal 
a na karlovarských školách. Za nejlepší dívčí 
pěvecké sbory vyhlásili Datio z Oder, Karlovarský 
dívčí sbor (na snímku) a sbor Amabile z Nové Paky. 
Vavříny v kategorii smíšených pěveckých sborů 
si odvezl Pěvecký sbor Evropská z Prahy a Voice 
Band z Boskovic. Mezi malými vokálními soubory 
bodovalo Duo z Prahy Evropské a Vokální soubor 
3.A z Nové Paky. O první místa v sólovém zpěvu se 
podělila Aneta Ševčíková z Kroměříže s Barborou 
Langovou z Mostu a v klasickém zpěvu Aneta 
Ševčíková s Kateřinou Váňovou z Přerova. Na závě-
rečném koncertu vítězů pak v Thermalu defilovali 

nejúspěšnější interpreti, kteří svým vystoupením 
nadchli publikum v sále. Celý 38. ročník Hudeb-
ního festivalu tak účastníci i posluchači hodnotili 
jako velice zdařilý.

Již druhý ročník výtvarné soutěže pro mateřské 
školy vyhlásilo OC Fontána Karlovy Vary. Desítka 
oslovených mateřských škol dostala maketu ovečky 

o rozměru 1,5 x 1 m. Úkolem dětí bylo během 
několika dní ovečky libovolným způsobem vybarvit, 
polepit či jinak vyzdobit. Každá práce dostala 

pořadové číslo a byla od 30. března do 26. dubna 
ve Fontáně vystavena. V tomto termínu proběhlo na 
webu a facebooku obchodního centra hlasování. Na 
ovečku, která dostala nejvíce hlasů, a také na ma-
teřskou školu, která ji vyzdobila, čeká skvělý dárek. 
Vítězná mateřinka získá výtvarné potřeby v hod-
notě 10 000 Kč. Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní 
školky, protože je třeba odměnit všechny soutěžící. 
Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 9. května 
přímo v obchodním centru Fontána Karlovy Vary za 
přítomnosti Michala z Kouzelné školky. Připravený 
je i doprovodný program v podobě balónkové show, 
malování na obličej nebo třeba kouzelníka, který 
dětem jistě vyčaruje další překvapení.
Do soutěže se zapojily tyto MŠ:

1. MŠ Karlovy Vary, ulice Východní 6
MŠ Ostrov, ulice Halasova 765
2. MŠ Karlovy Vary, ulice Mládežnická 
2. MŠ Karlovy Vary Fibichova
2. MŠ Karlovy Vary Dvory
MŠ Nejdek, Závodu Míru
MŠ Nejdek, ulice Lipová
MŠ Nová Role
MŠ Krušnohorská, Ostrov
2. MŠ Karlovy Vary Sedlec 

Nejlepší kreslíře odmění
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• SLEDOVANÉ STAVBY

Rolavu čeká zahájení sezóny
Kontrola chybějících položek 

a nedokončených úprav na se-

znamu letošní nabídky byla na 

programu kontrolního dne na 

volnočasovém areálu Rolava. 

Sezóna tam začne 1. června 

a skončí až 15. září.

Finiš na Rolavě hodnotila náměstkyně primátora 
Hana Zemanová: "Věřím, že do 1. června se 
tady všechno stihne. Město dá letos Rolavě na 
investice osm milionů korun. Kromě jiného se 
natře oplocení, obě vodní plochy byly vyvápněny 
a přibude další mechanizace k údržbě. V plánu 
na letošek je dokončení břehů velké vodní 
plochy a zakrytí napouštěcího kanálu. Pro-
běhlo výběrové řízení na provozovatele bufetu 
a necháme zpracovat projektovou dokumentaci 
na nový objekt bufetu a zázemí," řekla Zema-
nová. Pracovníci areálu finišují s posledními 
úpravami. "Na pláži zbývá rozhrnout poslední 
kubíky z celkem 60 tun nového písku a 10 tun 
kameniva tzv. kačírku. Čistota vody v nádrži 
bude letos rozhodně lepší než minulé roky. Obě 
vodní plochy jsme vyvápnili, břehy ostrovů mají 
obklad z kamene a rybáři pomohou vysazením 
plůdku, který se živí vodními řasami a drobnými 
živočichy. Chystáme nové hřiště vedle půjčovny 
sportovního vybavení a výběrové řízení na plav-
číky a provozovatele bufetu," vysvětluje jednatel 
KV City Jakub Žikeš. Ani letos se nebude na 
koupališti vybírat vstupné a intenzívně se řeší 
problém s vodním ptactvem. Žádné kachny už 
na Rolavě nehnízdí.
 (krl)

Vodní plochy nabídnou kvalitnější vodu ke koupání.

Náměstkyně primátora Hana Zemanová 
a jednatel KV CITY Jakub Žikeš Oblíbené akce pro děti a maminky budou i letos.

16.5.  10:00-18:00  Den rodin
18.5.-31.8.   Pondělní cvičení pro maminky s kočárky
23. a 24.5.   Kurzy inline bruslení
12.6.  17:00   CODA, KOZATAY a PROMĚNY
20.6.    Den záchranářů
27.6.    Den s městem na Rolavě
2.7.-12.7.   Stanové městečko 50. MFF
13.7.-31.8.   Pondělní cvičení STREČINK
15.7.-31.8.   Středeční cvičení ORIENTÁLNÍ TANCE
16.7.-31.8.   Čtvrteční animační odpoledne pro děti
1.7.-31.8.   Dětské příměstské inline tábory

LETNÍ PROGRAM NA ROLAVĚ
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• NAŠE ZPRÁVY / INZERCE

KSO slibuje dárek k zahájení sezony

Speciální program si připravil Karlovarský 
symfonický orchestr pro slavnostní večer 
k zahájení letošní lázeňské sezony (1. 5.), 

na němž se budou udělovat ceny města, čestná 
občanství a ceny Sdružení léčebných lázní. Sym-
fonici si k němu přizvali hosty, s nimiž každému 
z oceněných věnují hudební dárek. Spolu s KSO 
vystoupí zpěvačky Radka Fišarová s francouz-
skými šansony a Petra Brabencová s jazzovým 
M. K. Collectivem saxofonisty Milana Krajíce, dále 
Dětský pěvecký sbor Zvoneček ZŠ a ZUŠ Šme-

ralova, KSO se představí i samostatně. Koncert 
budou řídit šéfdirigent KSO Martin Lebel a dirigent 
Jan Kučera. Následující den vystoupí s KSO na 
koncertě nazvaném Hvězdy českého vokálního 
nebe 4TET se zpěvákem Jiřím Kornem a dále 
zpěvačka Radka Fišarová. Oba večery se odehrají 
se v sále Grandhotelu Ambassador - Národní dům. 
V neděli 3. května pak KSO vystoupí na Mlýnské 
kolonádě s Prvním promenádním koncertem nové 
lázeňské sezony. 
 Lev Havlíček

Kateřina Walterová
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

SPECIALISTA NA RODINNÉ , MANŽELSKÉ 
A MAJETKOVÉ PRÁVO 

 PRÁVNÍ VZTAHY SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Dr. Bechera 23 , Karlovy Vary
tel: +420 353 541 477, +420 602 239 931,

e-mail: podatelna@akkw.cz
web: www.akkw.cz

HLEDÁ:

ODPOLEDNÍ ASISTENTKU – ASISTENTA

S pracovní dobou  pondělí - čtvrtek  
od  14.00 do 18.00 hodin
(vhodné i pro studenty)
Nástup možný ihned!

POŽADUJEME: 
velmi dobrá znalost práce na PC,  analytické myšlení, 

kreativita, vysoká míra loajality a morálních zásad, 
 samostatnost, zkušenosti z práce s právním zaměře-

ním výhodou 

STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE 
NA UVEDENÝ EMAIL

Hlasujte www.oc-plzen.cz
nebo na facebooku.

Vyhlášení
vítězné MŠ 

Hlasujte www.oc-plzen.cz
nebo na facebooku.

www.oc-fontana.cz

Michal 
Nesvadba

9. 5.
15-17hod.

balonkové dílny | malování tvářiček | soutěže o ceny

Chebská 370, Karlovy Vary

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Statutární město Karlovy Vary nabízí prodej 
těchto objektů: I.P.Pavlova 1381/26, K. Vary, 
s minimální nabídkovou kupní cenou pro 
licitaci v částce 29.001.150 Kč, dále objekt Fr. 
Halase 13/5, Bohatice, s minimální nabídkovou 
kupní cenou pro licitaci v částce 1.350.000 Kč, 
objekt Táborská 375/26, Bohatice, s minimální 
nabídkovou kupní cenou pro licitaci v částce 
1.250.000 Kč a objekt Sokolovská 204/55, 
Rybáře, s minimální nabídkovou kupní cenou 
pro licitaci v částce 2.300.000 Kč. Připravuje-
me také prodej bytových jednotek.Podrobnější 
informace na úřední desce včetně její elektro-
nické podoby, případně u pracovnice odboru 
majetku p. Netíkové, tel.: 353 118 437, email: 
j.netikova@mmkv.cz.

 Ministerstvo dopravy spustilo novou 
webevou aplikaci, prostřednictvím které si lze 
ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník 
vozidla. Kontrolu lze provést na základě vložení 
čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvr-
zení jsou sděleny informace, zda je registrace 
vozidla dokončena nebo je nutné registraci 
dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému 
datu. Aplikace je dostupná na: www.dokonce-
teregistraci.cz.

Petra Brabencová
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• KULTURNÍ TIPY

3. května: Pohádka Nevěsta pro hastrmana 
Činohra Karlovarského městského divadla přispě-
je k letošnímu slavnostnímu programu Zahájení 
lázeňské sezóny malým dárkem. Nabídne publiku 
rodinnou pohádku Nevěsta pro hastrmana, kterou 
herci zahrají přímo v romantických kulisách Dvořáko-
vých sadů v první květnovou neděli od 17 hodin. 
Hra vypráví o lásce na zemi i pod vodou, o lásce 
mezi lidmi i lásce k hudbě a také o tom, že láska 
se nedá vynutit, ani koupit. Vodníkovi Ivanovi je pod 
vodou smutno. Nejenže mu utekla poslední dušička 
z hrníčku, ale navíc je zakoukaný do krásné Terezky. 
Terezka je zase zakoukaná do rybáře Toníka, jenže 
táta mlynář chce nejdříve provdat starší dceru Madlu. 
Madla má srdce na pravém místě, ale duši v houslích 
zakletou. A zatímco vodník líčí pentličky na Terezku 
a zároveň láká do hlubin ty, kteří milují jenom zlaťá-
ky, venkovští šumaři se chystají hrát na posvícení...
Muziku, která určuje tempo svižné pohádky, složil 
Jiří Šlupka Svěrák, vtipnou scénu a kostýmy vytvořila 
Dana Hávová a režisér Karol Skladan ovládl herce 
přímo pohádkově. Některé z nich už zdejší publikum 

dobře zná - třeba Karla Besedu, Magdalénu Hniličko-
vou, Terezu Pachtovou nebo Petra Richtera. Přidají se 

k nim nové tváře – Martin Jurajda, Michal Šturman, 
Jiří Švec a Miloslav Uhlíř. 

Zpěvák a herec Vojtěch Dyk se představí o druhé 
květnové sobotě v rámci svého turné Deska Tour 
2015. V Karlovarském městském divadle bude chtít od 

19:30 nejen svým fanouškům dokázat, proč je jednou 
z nejvytíženějších domácích hereckých a hudebních 
osobností. Od působení v kapele Nightwork, přes 

muzikálové role v inscenacích Obraz Doriana Graye 
a Dáma s kaméliemi v divadle Ta Fantastika, v Horáč-
kově lyrikálu Kudykam (nominace na cenu Thálie) nebo 
sarkastických Pornohvězdách, či v inscenacích Cirk La 
Putyka a Up End Down v divadle La Fabrika, se odrazil 
k samostatné hudební kariéře. Od roku 2010 spolu-
pracuje s orchestrem B-Side Band, s nímž absolvoval 
v roce 2012 velké turné. Na něj navázala letní open air 
tour a Komerční banka Christmas Tour 2013, kdy se 
představil na společných koncertech s Kurtem Ellin-
gem. Ten je považován za nejlepšího jazzového zpěvá-
ka současnosti. V roce 2012 získal Vojta Dyk hudební 
cenu Anděl pro nejlepšího zpěváka roku. Letos v únoru 
odstartoval turné, nazvané Deska Tour 2015, na němž 
se představí se zcela novým repertoárem, který pro 
zpěváka a kapelu vytvořili přední domácí autoři a nyní 
vychází na studiovém CD Deska. Také v Karlových 
Varech zazní v podání Vojtěcha Dyka Dvořákovo Largo 
v aranžmá Borise Urbánka. Bude první skladbou, kde 
si zpěvák vyzkoušel i dirigování.

9. května: Vojtěch Dyk a B-Side Band

15. a 16. května: Výstava o kultuře bydlení 
Prostory hotelu Thermal se stanou na dva dny 
místem zajímavé stavební výstavy Stavíme, 
bydlíme Karlovy Vary. Jejím pořadatelem je a. s. 
Omnis Olomouc. "Přicházíme letos s touto no-
vinkou, která sleduje rozšíření stavebních výstav 
v regionu Karlovarského kraje," říká k akci ma-
nažerka výstavy Ing. Veronika Povýšilová. Podle 
ní poskytne výstava možnost nabídnout své pro-
dukty a služby nejen stavebníkům a investorům 
z Karlových Varů, ale také z dalších měst a obcí 
celého regionu. Výstava tak má oslovit potenci-
ální zájemce v kraji, kde veletržní typ prezentace 
chybí. Během akce získají návštěvníci kompletní 
informaci, přehled výrobků, technologií i slu-
žeb souvisejících se stavebnictvím a bydlením 

i možnost porovnání. Neocenitelná bude možnost 
konzultací stavebních záměrů s odborníky. 
Návštěvníci zde najdou nabídku stavebních 
materiálů, plastových i dřevěných dveří a oken, 
podlah, podlahového vytápění, garážových vrat, 
výrobků a služeb souvisejících s instalacemi 
vody, plynu a topení, topných těles, kotlů, regu-
lačních systémů, finančních institucí i bytových 
doplňků (tapety a bytový textil). Pro náročnější 
je připravena nabídka specifičtějších záležitostí 
jako např. bazény a jejich příslušenství. Výstava 
bude zahájena 15. května v 9:00 a návštěvníkům 
budou prostory Thermalu otevřené až do 18:00. 
Druhý den 16. května bude výstava otevřena od 
9:00 do 17:00. Více na www.mnis.cz.
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• OKOLNÍ OBCE

Název podle mlýnů
První písemná zmínka o obci je z roku 1543. 
Tehdy byla ves v majetku rodu Štampachů ze 
Štampachu. Záznamy z bečovské kroniky roku 

1615 a 1713 uvádějí, že kolem byly jen lesy 
a samoty. Po třicetileté válce se zde střídali 
majitelé panství. V roce 1732 vlastnil Březovou 
Johann Franz Turba, po něm dědicové knížecího 

rodu Auersperků. O názvu kolují dohady. Podle 
historiků byl odvozen od dvou mlýnů a tří hamrů, 
ležících na Teplé. Nejstarší hamr vlastnil kovář 
Pirker. Podle něho vzniklo jméno Pirkerhammer 
(Pirkerův mlýn). Hamr, který stával v místě 
dnešní přehrady, byl zničen povodní, a tak 
později postavil Pirker o něco níže nový mlýn, 
tzv. Pirkermühle. Ten byl v místech dnešního 
Starého mlýna (dříve Schützenmühle). V jednom 
z kovářských hamrů ukoval car Petr Veliký při 
své návštěvě Karlových Varů roku 1711 podkovu 
a železnou tyč. Po odsunu Němců vznikl český 
název Březová záměnou překladu s původním 
názvem, tj. Pirken za Birken (bříza), odtud 
Březová.

Březová (dříve Pirkenhammer) mezi lety 1880-1890 ještě pod názvem Dorf Hammer, 
1900-1945 již Pirkenhammer. Obec v nadmořské výšce 408 m/m. Spojitost s Karlo-
vými Vary měla Březová ze všech okolních obcí tradičně největší. Jezdil sem měst-
ský autobus i kočáry, Puppové zde měli hotelové zahradnictví a garáže, přehrada na 
Teplé chránila město a místní sem jezdili rybařit i na koupaliště. Ačkoliv jde o jednu 
z nejmenších okolních obcí s rozlohou jen 159 hektarů.

Znak obce Březová

Březová ••

Garáže GH Pupp v Březové 

Březová ••
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Vesnice plná řemesel
Vesnice Dorf Hammer měla podle katastrální 
mapy z roku 1755 již celé ulice. Osídlení sahalo 
od ústí Lomnického potoka k papírně v čp. 38, 
kterou vlastnili manželé Schielhablovi, až k údolí 
vedoucímu do Hájů. Navzdory neúrodné půdě 
bylo ve vsi pět zemědělských usedlostí. Roku 
1886 zde byla založena spořitelna a pošta. 
V obci působili lékař, krejčí, holič, kominík, švec, 
kovář, puškař, sedlář, klempíř a další profese. 
Byla zde cukrárna, řeznictví, autoopravna, 
fotograf, kino Olympia, desítka obchodů, několik 
hostinců a hotel. Místní čtyřtřídní škola byla 
postavena v letech 1880 až 1890, předtím jako 
škola sloužila část budovy obecního úřadu. 
Škola měla v roce 1936 celkem 143 žáků. Obec 
žila bohatým spolkovým životem, v roce 1843 
zde byl založen divadelní spolek, který měl 
vlastní divadelní sál v místech dnešního kostela. 
V roce 1862 zde existoval také mužský pěvecký 
a tělocvičný spolek, o deset let později vznikl ha-
sičský sbor. V roce 1890, když byla dokončena 
železnice z Karlových Varů do Mariánských lázní, 
dočkali se místní zastávky Aich – Pirkenham-
mer (Doubí – Pirkenhammer). Nové pracovní 
příležitosti se zde nabídly, když 25. března 1879 
zakoupili rozsáhlé pozemky bývalé papírny bratři 
Puppové a zřídili zde hotelové zahradnictví. 
Postupně zde vybudovali dům pro zahradníka 
a jeho personál, tři skleníky a velkou zahradu. 
Na protějším břehu Teplé byly garáže grandho-
telu Pupp.

Známé výletní místo
Již v 19. století začal místní okrašlovací spolek 
Březové rozvíjet cestovní ruch a propagovat 
obec jako výletní místo. Zajížděly sem často 
kočáry s lázeňskými hosty z Karlových Varů. 
Nejstarším hostincem v obci byl Martins-Gast-
haus, jehož součástí byl velký ležácký sklep. 
Vchod do sklepů je dnes již zavalený, ale byl 

viditelný ve zdi u domu na křižovatce u kostela. 
V obci vzniklo několik restaurací a hotelů jako 
Kempf-Restaurant, později Linderhof (dnes St. 
Michael), dále Hotel Habsburg, později Sonne 
(dnes Slunce) a Gaststätte Kraus - Luxemburg. 
U Starého mlýna stával pomník obětem 1. světo-
vé války, postavený roku 1936, a bronzová busta 
básníka Theodora Körnera z roku 1889, který 
napsal o Březové mnoho básní. Na jeho počest 
byla pojmenována Körnerova výšina ve skalách 
nad školou a byl zde postaven altán.

Střelecký (Starý) mlýn
Počátkem ledna roku 1898 zakoupil karlovarský 
střelecký spolek od majitele březovské porce-
lánky Rudolfa Fischera starý Labitzkého mlýn 

z 18. století, nazývaný Grundzimmermühle. Za 
25 tisíc zlatých získali také mlýnský poze-
mek na soutoku Teplé a Lomnického potoka. 
Rozhodli se zde vybudovat novou střelnici, která 
by nahradila parcelu ostrostřelců na Franz-
-Josef-Strasse (dnešní TGM) v centru Karlových 
Varů. Na schůzi střeleckého spolku 25. května 
1898 si stavbu střelnice za 16 tisíc zlatých 
odhlasovali. Spolkový dům Střelecký mlýn měl 
sloužit i jako restaurace. Přestavbu zchátralého 
mlýna na kuchyň a hostinské pokoje i restauraci 
ve stylu hrázděného statku projektoval chebský 
stavitel Haberzettl. Práce vedl karlovarský 
stavitel Emmanuel Grimm a stavební dozor měl 
poručík ostrostřelců Rudolf Richter. Již 23. října 
1898 byla slavnostními střelbami nová střelnice 
u Schwarzenberského mostu pokřtěna. V hale 

• NÁŠ SERIÁL

Centrum obce tvořil kostel Panny Marie, postavený roku 1893.

Hostinec Adolf Martin majitele Rudolfa Smitka

Střelecký (Starý) mlýn
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• OKOLNÍ OBCE

byly vystaveny malované terče z 18. a 19. 
století. Na jaře 1899 přibyl Café-restaurant 
Střelecký mlýn, v němž vedle stylové restau-
race bylo muzeum s ukázkami lidového umění 
a výroby z regionu. Ve Střeleckém mlýně se 
konaly slavnosti a vítání významných návštěv, 
zapsaných do návštěvní knihy. Patřil mezi 
ně arcivévoda Karel, pozdější poslední císař 
Rakouska-Uherska, který zde byl ubytován roku 
1910, ministři zahraničí, filmoví herci, operní 
pěvkyně, profesoři a básníci. Hosty obsluhovaly 
dívky v chebských krojích. Po roce 1945 převzal 
objekt stát, do roku 1989 byl rekreačním objek-
tem než se dočkal privatizace.

Počet obyvatel kolísal
Roku 1869 měla Březová 1287 obyvatel a 94 
domů. V roce 1900 měla již 124 domů, v nichž 
žilo 1639 obyvatel, do roku 1910 přibyly tři 
domy a počet obyvatel se zvýšil na 1807 osob. 
Šlo pouze o Němce, žádní Češi v obci nežili. Prv-
ních 14 Čechů a jejich rodin zde zaznamenalo až 
sčítání roku 1930. Tehdy klesl počet obyvatel na 
1726 osob, kteří žili ve 143 domech. Při dalším 
sčítání roku 1939 žilo v obci bezmála dva tisíce 
německých obyvatel, pak se počet snižoval. 
V říjnu 2006 měla Březová jen 560 obyvatel.

Zdejší porcelán byl pojmem 
Slavnou kapitolou historie Březové byla zdejší 
porcelánka. Šířila značku Pirkenhammer od za-

ložení roku 1803. U zrodu stál sasko-výmarský 
obchodník Friedrich Höcke. Tip k založení továr-
ny mu dala durynská rodina Greinerů. Zakladatel 
ale v továrně na kameninu a hlavičky dýmek 
dlouho nevydržel, po třech letech pronajal 
porcelánku podnikatelům Ferdinandu Cranzovi 
a Friedrichu Brothäuserovi. Po smrti jednoho 
z majitelů koupil továrnu roku 1811 obchodník 
z Erfurtu Johann Martin Fischer. Přizval k podni-
kání mladého učence, znalého chemie a fyziky, 
Christopha Reichenbacha. Společně zavedli od 
roku 1812 výrobu velmi kvalitního porcelánu. Po 
deseti letech získali z Vídně jako první továrna 

v Čechách zemské privilegium k dekoraci mědi-
tiskem. O dekoraci porcelánu, považováno tehdy 
za nejlepší v Čechách, se přičinil vynikající malíř 
Alois Korb, který vedl malírnu až do roku 1853. 
Od roku 1846 vlastnil továrnu Martin Fischer, 
který ji roku 1853 předal svému zeti Ludvíku 
von Miegovi. Porcelán z Březové zdobila řada 
medailí. Roku 1835 dostal bronzovou medaili ve 
Vídni za vysokou kvalitu glazury a dokonalost 
malby. Dvakrát v roce 1839 z Vídně a roku 1878 

z Paříže si odvezl zlaté medaile. Roku 1958 zís-
kal Velkou cenu v Bruselu a 1966 v Montrealu. 

Porcelánka v Březové

Velkou módou byly od roku 1840 ručně 
malované portréty.
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Od roku 1803 značil majitel Friedrich Höcke svůj 
porcelán logem s dvěma zkříženými kladívky 
a císařskou korunkou, od roku 1811 do roku 
1918 přidali jméno Fischer a Pirkenhammer. Od 
roku 1920 do roku 1945 znak EPIAG, pak nápisy 
Starorolský porcelán (1945-1958) a Karlovarský 
porcelán (do 1994). Po privatizaci 29. dubna 
1992 mělo zboží signaturu Artporcel nebo Origi-
nal Porcelan Fabrik Březová.

Přehrada na Teplé
Nutnost postavit v Březové přehradu vyvolaly 
povodně, které opakovaně Karlovy Vary ničily. 
Poslední kapkou trpělivosti karlovarských rad-
ních byla velká povodeň roku 1890, při níž za-
hynul i starosta města Eduard Knoll. Březovská 
přehrada na Teplé byla postavena v letech 1931 
až 1935. Sloužit začala od roku 1937. Může za-
držet i stoletou vodu. Vodní nádrž je dlouhá dva 
kilometry, zabírá plochu 76,8 hektaru a zadržuje 
5,687 milionů m3 vody. Samotná betonová hráz 
má délku 229 metrů a výšku téměř 25 metrů.

Porcelán pro Titanik
Nečekanou tečku za zdejší tradicí výroby 
porcelánu udělal nález talířů na dně Atlantiku 
v hloubce 3784 metrů. Po 1. září 1985 se při ob-
jevení vraku Titaniku mezi vylovenými předměty 
nalezly stohy talířů s logem zdvojených kladívek, 
korunkou a nápisem Pirkenhammer. Podle 
smlouvy, podepsané 14. února 1912 v Chebu, 
objednala anglická firma Royal Crown Derby, 
která vybavila jídelnu Titaniku, část porcelánu 
z Březové. Byly to talíře, servírovací podnosy, ká-
vové servisy, rybí mísy a další luxusní porcelán. 
Celkem 10 tisíc kusů. Ačkoliv doklady byly v 50.
letech zničeny, talíře u vraku (na snímku) pro-
kazatelně pocházely z Březové. Jeden šálek si 
z jídelny odnesla na památku Evelina Hustedová, 
která potopení lodi přežila.

Samostatná obec
Březová byla dlouhá léta samostatnou obcí. Po 
vzniku I. republiky byla 14. dubna 1920 poprvé 
sloučena s Karlovými Vary. Podruhé to bylo roku 
1950 a potřetí roku 1961, kdy se Březová stala 
městskou částí Karlových Varů. Samostatnou 
obcí se stala opět 24. listopadu 1990. 
  Jaroslav Fikar

(Překlady z němčiny a www.pirkenhammer.de 
Zuzana Černíková)

• NÁŠ SERIÁL

Základy budoucí přehrady

Při poklesu hladiny se objeví starý silniční most 

Koupaliště na přehradě bylo oblíbeným místem
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Prodej Hotelu PALATIN, Lázeňská ul., Karlovy Vary  
 

• Luxusní hotel v centru lázeňského 
města 

• Potenciální kapacita ubytování je 35 
lůžek v 15 pokojích 

• Celková výměra podlahových ploch 
hotelu cca 834 m²  

• Celková plocha pozemků 390 m² 
• Pronajatá obchodní jednotka 

v přízemí budovy 
• Reprezentativní hotelové salonky 

pro pořádání prezentací a seminářů 
• Energetická náročnost budovy – 

třída D, 105 kWh/(m2.rok)   
• Movitý majetek (vybavení) je 

součást prodeje 

Výběrové řízení, termín ukončení 12. 6. 2015 do 17:00 hod. Bližší informace o předmětu prodeje je 
možno obdržet na stránkách  www.knightfrank.cz, na tel. č. 224 217 217 nebo e-mailu: 
david.sajner@cz.knightfrank.com  

Prodej Hotelu PALATIN, Lázeňská ul., Karlovy Vary  
 

• Luxusní hotel v centru lázeňského 
města 

• Potenciální kapacita ubytování je 35 
lůžek v 15 pokojích 

• Celková výměra podlahových ploch 
hotelu cca 834 m²  

• Celková plocha pozemků 390 m² 
• Pronajatá obchodní jednotka 

v přízemí budovy 
• Reprezentativní hotelové salonky 

pro pořádání prezentací a seminářů 
• Energetická náročnost budovy – 

třída D, 105 kWh/(m2.rok)   
• Movitý majetek (vybavení) je 

součást prodeje 

Výběrové řízení, termín ukončení 12. 6. 2015 do 17:00 hod. Bližší informace o předmětu prodeje je 
možno obdržet na stránkách  www.knightfrank.cz, na tel. č. 224 217 217 nebo e-mailu: 
david.sajner@cz.knightfrank.com  

www.hollandia.eu

Tradiční výrobky nově v pekařství a cukrárně
REPRE, ul. T. G. Masaryka 29, Karlovy Vary
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Náš MOBIDIK je nejlepší v ČR
Skvělé vavříny si odvezla z vyhlášení celostátní 
soutěže o nejlepší preventivní projekty měst, kraje 
a obce karlovarská městská policie. Jako vítězný 
projekt byl vyhlášen karlovarský mobilní dětský 
interaktivní klub, známý jako MOBIDIK. Jeho "du-
chovní matkou" byla manažerka prevence kriminality 
Kamila Hofmanová a Městská policie ho realizovala 
společně s Policií ČR, Armádou spásy a Dopravním 
podnikem Karlovy Vary. Projekt byl zaměřen na děti 
ve věku od šesti do patnácti let. Mobilní zařízení 
typu nízkoprahového klubu, na které byl přestavěn 
vyřazený autobus, umožňuje pracovat s dětmi přímo 
na vytypovaných stanovištích. Nabízí dětem smys-
luplnou náplň volného času, učí je nové dovednosti, 
přispívá ke zlepšení komunikace v komunitě i mimo 
ni a pomáhá tak docílit snížení výskytu sociálně 
nežádoucích jevů a projevů rizikového chování. Oce-
něný projekt má význam nejen v prevenci kriminality 
a práci s dětmi, ale ukazuje možnosti projektové 
spolupráce více různorodých partnerů, městských 
institucí, policie i neziskových organizací. Projekt po-
mohl k rozhodnutí vedení města podpořit vybudování 
stálého nízkoprahového centra pro děti.

Nové výchovně vzdělávací akci, zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dětí a prevenci rizikového chování dali preventisté karlovarské 
městské policie a Policie ČR název "Žijeme zde spolu". Navazuje na 
stejnojmennou výtvarnou soutěž, vyhlášenou Karlovarským krajem 
a výborem pro národnostní menšiny, která je tematicky zaměřena 
na soužití dětí různých národností, odlišných kulturních podmínek 
i rozdílných sociálních vrstev. Pro realizaci projektu si strážníci 
a policisté zvolili Základní a střední školu Karlovy Vary, která je 
integrovaným zařízením škol pro děti a žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, tj. žáky se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Do akce obou 
policií a zároveň i do výtvarné soutěže se zapojily všechny třídy této 
školy ve Svahové ulici. Strážníci a policisté si za cíl vytyčili zábavnou 
formou dětem přiblížit práci obou bezpečnostních sborů. Na sedmi 

stanovištích měli žáci možnost na „vlastní kůži“ vyzkoušet uniformy 
státní i městské policie, pochopit rozdíl v závažnosti některých 
trestných činů a přestupků, zopakovat si pravidla bezpečného 
pohybu v silničním provozu, prohlédnout si a „osahat“ policejní 
výstroj a výzbroj, nebo si prohlédnout služební vozidla. Důležitou 
úlohu zde sehráli také civilní zaměstnanci městské policie na pozi-
cích asistentů prevence kriminality, kteří na svém stanovišti hovořili 
o své práci, která spočívá především v komunikaci a v předcházení 
konfliktů mezi obyvateli města v rizikových lokalitách. Stěžejní 
význam akce spatřují její pořadatelé především v možnosti ukázat 
dětem význam spolupráce a vzájemné pomoci mezi kolegy různých 
organizací. Strážníci, policisté i asistenti prevence kriminality chtějí 
být dětem vzorem a pozitivně ovlivňovat jejich vzájemné vztahy 
a společenské hodnoty. Kamila Hofmanová

A k c e  Ž i j e m e  z d e  s p o l u 

Ocenění za MOBIDIK převzali z rukou prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka 
autorka projektu Kamila Hofmanová (první zleva), Kateřina Čopová (Armáda spásy), 
velitel městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák a Blanka Bláhová (PČR). 

Dřevo je příliš nezahřálo 
Dvojici mužů ruské národnosti nachytali strážníci v lázeň-
ských lesích ve chvíli, kdy pobertové nakládali dřevěné 
špalky do kufru auta. Nebylo to pod rouškou tmy, ale odpo-
ledne, což potvrzuje, jak zloději byli otrlí. Ani se nenamáhali 
předložit strážníkům doklad o nákupu dřeva. Oba cizinci 
dostali blokové pokuty a dřevo putovalo z auta zpět do lesa.

Jízdy před Tržiště
Ani zákaz vjezdu neodradil některé řidiče od toho, krátit 
si cestu přes Tržiště. Strážníci tam proto od dubna zavedli 
častější kontroly. Hned první dva dny přinesly 62 dopravních 
přestupků, přičemž pouze ve dvou případech je strážníci 
řešili domluvou. V 59 případech uložili blokové pokuty od sto 

do 500 korun. Jeden případ skončil postoupením ke správ-
nímu orgánu, neboť tohoto řidiče zde strážníci už chytili 
více než padesátkrát. Při poslední kontrole namítal, že ho 
nikdo nebude v krácení cesty omezovat. Kontroly budou dál 
pokračovat, namátkově také v noci, jak už na své peněžence 
poznali dva neukáznění řidiči.

Pes dostal spacák
Večer před 22. hodinou obdržela městská policie informaci 
z jednoho karlovarského obchodního řetězce, že tam u vcho-
du zůstal uvázený pes. Strážníci, kteří dorazili na místo, 
zjistili, že se jedná asi o roční štěně křížence, které bylo 
dehydrované, vystrašené a podchlazené. Podle personálu 
obchodního domu byl tam pes uvázaný již od 13 hodin.
Zasahující strážník poskytl psovi spacák na zahřátí a umístil 

ho do městského útulku. Naleznec dostal od prodavaček 
ještě konzervu na posilněnou. Pokud se dostaví majitel psa, 
musí počítat s tím, že tento případ bude řešit správní orgán. 

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y
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Karlovy Vary slaví dlouhodobě úspěchy 
v soutěži staveb, kterou pořádá Regionální 
stavební sdružení. V loňském 14. ročníku 

soutěže o titul Stavba Karlovarského kraje zazářily 
mezi 27 stavbami a šesti projekty akce, provádě-
né na území našeho města. Nejvíce, 1020 hlasů 
od veřejnosti získala rekonstrukce Smíchovského 
pavilonu. Mezi projekty pak Národní dům, který 
dostal 1246 hlasů. Čestné uznání za zvelebení 
staré zanedbané průmyslové části Dvorů získala 
trojice projektantů Frühaf, Trnka a Rödig za Areál 
Dvorana na Chebské ulici. Ve 13. ročníku soutěže 
získala 1. místo sledovaná stavba pavilonu akutní 
medicíny Karlovarské krajské nemocnice a 3. 
místo karlovarský Becherplatz. Rok předtím bo-
dovala v soutěži za město Karlovy Vary obnovená 
Becherova vila a její interaktivní galerie. Všechna 
ocenění jsou o to cennější, že je město získalo 
v tvrdé konkurenci. Vždyť za minulých 14 ročníků 
se zde prezentovalo 371 staveb a projektů.
Letošní 15. ročník soutěže o NEJ Stavbu Karlovar-
ského kraje bude opět součástí Dnů stavitelství 
a architektury 4. a 5. června. Letos mají Karlovy 
Vary v soutěži rekonstrukci MŠ Mozartova a stav-

bu nové lávky na Meandr Ohře. Přihlásit bylo 
možné stavby, které jsou zkolaudovány a byly 
uvedeny do provozu od 1.1.2014 do 20.4.2015 
a dále projekty za období minulých pěti let. 
Přihlášené stavby a projekty budou od 12. května 
prezentovány na www.stavbykarlovarska.cz, kde 

má probíhat hlasování veřejnosti. Zároveň tyto 
webové stránky představí zachráněné památky 
Karlovarského kraje. V loňském roce se veřejného 
hlasování zúčastnilo téměř 15.000 lidí. "Jsme 
rádi, že se nám každoročně přihlašují nejen velké, 

ale také menší stavby z celého kraje. Protože 
i v každé malé obci se staví nebo rekonstruují za-
jímavé stavby s rozmanitým využitím," řekla před 
letošní soutěží manažerka Regionálního stavební-
ho sdružení Karlovy Vary Ing. Anna Vlášková. 

• SOUTĚŽ STAVEB / INZERCE

Město boduje v soutěži staveb

22. 5. 2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Rosnice 63, Karlovy Vary

Mícháme barvy a omítky na počkání. Máme otevřeno v sobotu i v neděli. Půjčujeme stavební techniku a lešení. 
Poradíme vám, jak zvládnout stavbu co nejrychleji a nejlépe.

Více informací na: www.karlomix.cz

Restaurace Smíchovský pavilon

Becherova vila

ZŠ Mozartova

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

2. 5.  16:00 JINOZNĚNÍ – Zahájení lázeňské sezóny
4. 5.  19:30 JINOZNĚNÍ – Zahájení lázeňské sezóny

4. 5.  9:00  JINOZNĚNÍ – představení pro školy
Nový projekt KMD a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, na kterém se společně 
podílí všechny čtyři obory ZUŠ. Představení je pokusem o rozeznění 
hudebních nástrojů, hraček a vlastních hudebních výtvorů jako 
cesty do světa fantazie, rytmů a hudebních ploch, které mohou nás 
lidi k sobě vzájemně přiblížit. 
Účinkují: Naďa Pajánková, Gleb Androsov nebo Vojtěch Přiklopil, 
zpěv: Karolína Žišková nebo Klára Markofová, flétna: Magdaléna 
Horychová, sbor Zvonek a Chlapecký sbor – sbormistryně Mirosla-
va Lendělová a Karolína Kučerová

3. 5.  17:00  NEVĚSTA PRO HASTRMANA
Představení bude uvedeno v Dvořákových sadech v rámci progra-
mu Zahájení lázeňské sezóny 
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

5. 5.  19:30  KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

6. 5.  19:30  LIJAVEC
Divadlo Járy Cimrmana
Účinkují: Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta/ Bořivoj Penc/ Marek Šimon, 
Marek Šimon/ Václav Kotek, Petr Brukner/ Jaroslav Weigel, Miloň 
Čepelka/ Genadij Rumlena

7. 5.  19:30  HRDÝ BUDŽES
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková / Marcela Šiková, Libor 
Jeník

9. 5. 19:30  VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND 
V návaznosti na vydání prvního studiového CD zpěváka Vojtěcha 
Dyka a B-Side Bandu s bandleaderem Josefem Buchtou na jaře 
roku 2015 probíhá velké turné Deska Tour 2015.

12. 5.  19:30  POLSKÁ KREV
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Účinkují: Tomáš Bartůněk/ Dalibor Tolaš, Anna Klamo/ Radka Se-
hnoutková, Jaroslav Březina/ Josef Moravec, Tomáš Kořínek/ Juraj 
Nociar, Barbora Polášková/ Jana Foff Tetourová, Venuše Dvořáková, 
Hana Spinethová, Roman Krebs, David Cody/ Josef Jordán, Josef 
Dušek/ Jan Fraus, Miro Bartoš/ Martin Borovský, Kamila Burdová/ 
Ivana Klimentová, Dagmar Kordová/ Adéla Lučanská, Jiří Langma-
jer, sbor opery DJKT, balet DJKT, orchestr DJKT.

14. 5.  19:30  DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Divadelní společnost Háta
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, 
Pavel Nečas/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/ 
Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrnská, Filip 
Tomsa, Zbyšek Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga 
Želenská, Jana Zenáhlíková/ Vlasta Žehrová

17. 5.  19:30  LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ 
ČKMD 
Hrají: Strážný anděl Bára Štěpánová, Jack Cameron Karel Beseda, 
Susie Cameronová Lucie Domesová, Simon Willis Radek Bár, Flic 
Willisová Alexandra Ptáčková, Mark Webster Viktor Braunreiter, 
Marcia Bradshawová Jarmila Šimčíková 

19. 5.  9:00 a 10:30 NEVĚSTA PRO HASTRMANA 
ČKMD – představení pro školy 
 Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

20. 5.  19:30  GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

22. 5.  11:00  CEJCH 
Představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Jindřich Skopec, Eva Navrátilová, Jan Jedlinský, Jarmila 
Šimčíková, Pavel Marek, Radmila Urbanová, David Beneš, Pavla 
Janiššová, David Depta, Vuk Čelebić j. h., Petr Batěk, Libor Stach, 
Michal Švarc, Petra Štíbrová, Radek Bár j. h., Daniela Šišková

26. 5.  19:30  GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
  A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

28. 5.  19:30  SEX PRO POKROČILÉ
Studio DVA, hrají: Jana Krausová a Karel Roden, ve videoprojekcích 
Tonya Graves

31. 5.  15:00  SAXANA DĚTEM
Hraje a zpívá: Petra Černocká a Jiří Pracný

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

1. 5.  19:30 Národní dům
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZONY 
Radka Fišarová, Petra Brabencová, Milan Krajíc & MK Collective, 
Dětský sbor ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Karlovarský symfonický orchestr

2. 5.  19:30 Národní dům
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZONY KARLOVY VARY 2015
HVĚZDY ČESKÉHO VOKÁLNÍHO NEBE
Jiří Korn & 4TET, Radka Fišarová, Karlovarský symfonický orchestr

3. 5.  15:00 Mlýnská kolonáda (Lázně III)
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZONY 
W. A. MOZART: Figarova svatba, předehra
JOHANNES BRAHMS: Uherské tance č. 1, 2, 11, 14, 20
JOHANN STRAUSS: Pizzicato polka
ANTONÍN DVOŘÁK: Furiant z České suity
GIOACCHINO ROSSINI: Italka v Alžíru
JOSEF LABITZKÝ: Karlovarský valčík
JOHANN STRAUSS ST.: Radeckého pochod

7. 5.  19:30 Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO B11
KONCERT BEZ DIRIGENTA
OTTORINO RESPIGHI: Staré tance a árie
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Koncert pro harfu a orchestr B dur
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Serenáda pro smyčce C dur
Dana Suchanová - harfa

14. 5.  19:30 Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO A11
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Král Štěpán, předehra
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Klavírní koncert B dur č. 27
JOSEPH HAYDN: Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“
Arta Arnicane – klavír 

19. 5.  19:30 Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO M20
GALA OPERETA STRAUSS, LABITZKÝ, KÁLMÁN, ZELLER
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
Luisa Albrechtová – soprán
Josef Moravec - tenor

22. 5.  19:30 Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO B12
AD HONOREM JOSEF HERCL
ALEXANDR BORODIN: Ve stepích střední Asie, symfonická báseň
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro housle a orchestr D dur
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ: Obrázky z výstavy, suita
Jakub Sedláček – housle

29. 5. 19:30 Lázně III
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO A12
JOHANN SEBASTIAN BACH: Orchestrální suita č. 3 D dur
JAROSLAV KRČEK: Romance o Ječmínkovi, suita z baletu
JIŘÍ ANTONÍN BENDA: Ariadna na Naxosu
Jitka Molavcová, Alfréd Strejček - recitace

Kolonádní koncerty
15. 5.  13:00 - 18:00 Mlýnská kolonáda
CANTATE CARLSBAD 2015
mezinárodní přehlídka pěveckých sborů

16. 5.  15:30 Mlýnská kolonáda
COLLEGIUM VOCALE KARLOVY VARY
vystoupení komorního ženského sboru pod vedením Jiřího Štrunce st.
24. 5.  13:00 - 18:00 Mlýnská kolonáda
MUSICFEST CARLSBAD – MARIENBAD 2015
mezinárodní přehlídka dechových hudeb

KINO DRAHOMÍRA

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

1., 2. a 3. 5. 14:30  Zvonilka a tvor Netvor
1. - 3. 5. 17:00 Avengers: Age of Ultron
1. a 2. 5.  20:00  Avengers: Age of Ultron
3. a 4. 5.  20:00  Avengers: Age of Ultron

5. a 6. 5.  19:30 Je prostě báječná
7. 5.   19:30  Hledání Vivian Maier 
8. a 9. a 10. 5. 14:30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
8. 5.  17:00 Diplomacie
8. a 9. 5.  19:30  Avengers: Age of Ultron
9. a 10. 5.  17:00  Avengers: Age of Ultron
10. 5.  19:30 Divočina
11. 5.  19:30 Kód Enigmy
12. 5.  17:00 Teorie všeho
12. 5.  19:30 Velká nádhera
14. 5.  19:30 Čtyřikrát 
15., 16. a 17. 5. 19:30 Šílený Max: Zběsilá cesta
16. a 17. 5. 17:00  Šílený Max: Zběsilá cesta
16.-17.5. 14:30  Konečně doma
18.-19. 5. 19:30 Ladíme 2
20. 5.  19:30 Zabijáci
21.5.  19:30 Okno do dvora 
22.-23. 5. 17:00 Země zítřka
22.-23. 5. 19:30 Život je život
23.-24. 5. 14:30 Hurá na fotbal
24. 5.  19:30 Koncert v kině 
Temowo Femi /GB/ - vyhledávaný studiový hráč a dvorní kytarista 
nigerijského původu předčasně zesnulé britské soulové zpěvačky 
Amy Winehouse.
25.-26. 5. 19:30 Poltergeist
26. 5. 17:00 Vybíjená
27. 5.  19:30 Život je život
28. 5.  19:30 Proti přírodě
29.-30. 5. 19:30 Dítě číslo 44
30.-31. 5.  14:30 Píseň moře
30.-31.5. 17:00 San Andreas
31. 5. 19:30 Život je život

KINO ČAS

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

1. 5.  14:00 Avengers: Age of Ultron
1.-3. 5.  17:00 Avengers: Age of Ultron 3D
1.- 3. 5.  20:00  Avengers: Age of Ultron
2.- 3. 5.  15:00  Zvonilka a tvor Netvor
4.- 6. 5.  17:00  Je prostě báječná
4.- 6.  19:30  Ex Machina
7.- 8. 5.  17:00  Dejte mi pokoj!
7.- 8. 5.  19:30  Avengers: Age of Ultron 3D
9.- 10. 5.  15:00 Popelka
9.- 10. 5. 17:00  Avengers: Age of Ultron 3D
9.- 10. 5.  20:00  Avengers: Age of Ultron
11.-12. 5. 17:00  Ex Machina
11.-12. 5. 19:30 Avengers: Age of Ultron 3D
13. 5.  17:00  Cesta na Měsíc
13. 5.  19:30  Diplomacie
14. 5.  17:00  Paříž - Manhattan
14.-20. 5. 19:30 Šílený Max: Zběsilá cesta 3D
15. 5.  17:00 Sbohem jazyku 3D
16.-17. 5. 15:00 Pírkovo dobrodružství
16. 5.  17:00 Velký závod
17. 5. 17:00 Láska na první boj
18.-20. 5. 17:00 Ladíme 2
21.-24. 5. 17:00 Země zítřka
21.-24. 5. 19:30 Život je život
23.-24. 5. 15:00 Hurá na fotbal! 3D
25.-27. 5. 17:00 Život je život
25.- 27.5. 19:30 Poltergiest 3D
28.-29. 5. 17:00 Divoká dvojka
28.- 31.5. 19:30 San Andreas 3D
30.-31. 5. 15:00 Hurá na fotbal! 3D
30.-31. 5. 17:00 Avengers: Age of Ultron

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)

VÝSTAVY:
do 14. 6.   Vladimír Škoda – Virtuální prostor
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.

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:
16. 5.  19:30  Kieslowski 
Akustická kytara, piano a dva výrazné hlasy v křehkých výpovědích 
o vztazích, láskách, hledání, nejistotě. Kritikou ceněné akustické 

KMD karlovarské městské divadlo
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duo oživující škatulku alternativního folku tentokrát s novými 
písničkami z alba Mezi lopatky.

22. 5.  19:00 Zdeněk Lukeš – Mé oblíbené stavby II
Přednáška známého historika architektury bude druhou částí 
pokračovat v představování staveb různých stylů, různého stáří 
a z různých zemí, které si Zdeněk Lukeš oblíbil.

23.5.  15:00 Výtvarná dílna 
Program pro rodiče s dětmi od 8 do 12 let k výstavě Vladimíra 
Škody nazvaný Od kuličky ke kosmu.

MĚSTSKÉ NA OCHOZU 

Otevřeno denně 10.00 – 18.00 hod
www.charliegallery.cz, tel: 602 576 963

do 31.5.2015  výstava „Přírodní léčivé zdroje 
  Karlových Varů“

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

7. 5. - 30. 6.  EVA HAŠKOVÁ
Výstava představuje výběr z děl ilustrátorky a grafičky Evy Haškové. 
Absolvoventka Vysoké školy uměleckoprůmyslovou v roce 1974 
u profesora Zdenka Sklenáře má dnes na svém kontě desítky gra-
fických listů velkých i malých a ilustrace k několika desítkám knih. 
Její ilustrace i volné grafické listy získaly na různých výstavách 
několik cen a ocenění.
Vernisáž 6. 5. 17:00

21. 5.  18:00  POEZIE & JAZZ: 
  Jaroslav Seifert – Býti básníkem
Pokračování cyklu Poezie & Jazz představí sbírku Býti básníkem 
velkého českého básníka, jediného českého nositele Nobelovy ceny 
za literaturu z roku 1984 a jednoho z prvních signatářů Charty 77 
Jaroslava Seiferta, jehož dílo bylo vždy lidsky upřímné a umělecky 
přesvědčivé.
Účinkuje Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz 
Apetit.

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

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 se-
dmdesátých a osmdesátých letech 20. století prezentuje výstava 
rozdělená do několika tematických okruhů.

do 28.6.    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. 

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

20. 5.  16:00 - 18:00 Šperk ve stylu Art deco
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové pro širokou veřejnost zaměřená na 
výrobu vlastního šperku, jehož podoba bude inspirována stylem 
Art deco. 

KV CITY CENTRUM

Moskevská 21, Karlovy Vary
www.kvcity.cz 
VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA, 

TŘEBOŇSKÁ ULICE, KARLOVY VARY 
otvírací doba  6:00 – 22:00, 
provozní doba  7:00 – 21:00, 
půjčovna   po – pá 12:00 – 21:00, 
  so – ne – st. svátky 9:00 – 21:00,
vzduchová trampolína je mimo provoz

16. 5.   Den rodin
23. a 24. 5.  Kurz inline bruslení

FARMÁŘSKÉ TRHY: 15. května opět před Městskou tržnicí. 

ŘEMESLNÉ TRHY - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY: 29. 4.-3. 5. 
Na třídě TGM před Hlavní poštou

LETNÍ KINO, SLOVENSKÁ 2003, KARLOVY VARY. Uzavřené.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

13. 5. 17:00 Zázraky a osudové okamžiky v životě Karla IV.
Přednáška u příležitosti 700. výročí narození nejslavnějšího pa-
novníka Čech. Přednášející Bohumil Vurm, známý pražský badatel 
a publicista, autor řady knih a významných výstav, zakladatel 
společnosti Praga Mystica a znalec díla Hieronyma Bosche přinese 
dosud zcela nevšední úhel pohledu na osudy Karla IV. Seznámí 
s neznámými aspekty jeho biografie, jejím těžištěm bude ezoterické 
osvětlení Karlovy osobnosti v kontextu doby a připomene rovněž 
založení Karlových Varů. Přednášku doprovodí bohatá obrazová 
prezentace. 

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.

AKADEMIE ZDRAVÍ

Centrum vzdělávání Dvorana, 
Chebská 73, Karlovy Vary - Dvory 

12.5.  15:00  WORKSHOP BOHUMILA VURMA
Známý pražský spisovatel Vás naučí rozumět karetnímu systému 
tarot. Porozumíte jeho symbolům a způsobům vykládání ve světle 
psychologie C.G.Junga a obrazů Hieronyma Bosche. Tento odborník 
je autorem první české encyklopedie tarotu. Během 4-hodinové 
akce najdete jedinečnou příležitost ponoření do sebe sama a hle-
dání cesty k porozumění světu. Doporučujeme předem rezervaci 
míst. Pořádá Bludiště Karlovy Vary, www.bludistekv.cz, informace na 
tel.775 678 928.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO, ÚT, ČT, PÁ  9:00 - 17:00 
ST   9:00 - 14:00
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 

PŮJČOVNA

5. 5. – 5. 6.   PETR WEISS 
Výstava fantasy obrazů (půjčovna, 1. p.)
 13. 5.  17:30 USA ZÁPAD
Přednáška cestovatelky a fotografky Magdalény Radostové

19. 5.  17:00  DO TEMNOTY
zpověď českého vojáka v Afghánistánu
Beseda s autorem knihy nadpraporčíkem Pavlem Stehlíkem 

1. - 29. 5.  VOLNÁ TVORBA VE SVĚTĚ BAREV

Výstava kreseb a olejomaleb Kateřiny Krieglsteinové
Pobočka MěK, Truhlářská 19, Stará Role

ČTU, TEDY JSEM – soutěž pro děti 2. – 5. tříd ZŠ

Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro seniory 
od 13.30 hod.
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová

Každé úterý JÓGA pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 
14.30 hod.

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

13. 5.    Noc literatury v srdci města 
Již podruhé se letos Krajské knihovna Karlovy Vary připojuje 
k celoevropské akci NOC LITERATURY.
V půlhodinových intervalech začne, na všech místech současně, 
čtení úryvku ze zajímavé knihy – novinky od evropského autora. 
Letos bude pět čtecích míst v obchodním centru města, kolem 
Třídy TGM. Více na www.knihovnakv.cz.

KAVÁRNA
4. 5.-26. 6.  Výstava Fotoklubu FOS Sokolov 
Výstava fotografií na volné téma představí výběr z tvorby členů 
fotoklubu za poslední dva roky.
Vernisáž výstavy 4. 5. od 16:30 hodin.

HALA
4. 5.-28. 5.  CESTOVÁNÍ NAŠÍ KRÁSNOU ZEMÍ 
Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary.
Vernisáž výstavy 4. 5. 15:30.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ
1. 4.-28. 5.  NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ 
Výstava je příběhem Čechů, kteří odešli do ruské Volyně za půdou. 
K výstavě je plánována přednáška:

SPOLEČENSKÝ SÁL
6. 5.  17:00 Podíl volyňských Čechů na vzniku 
  a obnově Československa
Přednáší: Mgr. Dagmar Martinková, předsedkyně Historicko-
-dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 
a současně doktorandka Karlovy Univerzity v Praze.

14. 5.  17:00 VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY…
Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 
z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer.
Setkání osmé: Pavel Andrš
Proč henleinovcům slušní lidé v Nejdku nešli na ruku jako jinde 
v Sudetech?

ODD. PRO HANDICAPOVANÉ
27. 5.  14:00  ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. 
Stephen Leacock „Literární poklesky“, čte Jitka Tichá

POBOČKA LIDICKÁ
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
5. 5. 18:18 Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte 
Jitka Tichá
19. 5. 18:18 Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte 
Michaela Čápová,

ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
6. 5.  16:00  LETEM SVĚTEM POHÁDKOU
15. 5.  15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
20. 5.  16:00  KLUBÍK
29. 5.  15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY 

POBOČKA LIDICKÁ:
7. a 21. 5. 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

17. 5. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE
Jupiter - největší planeta Sluneční soustavy
První část: volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti.
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče (cca 
25 min).
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Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny věkové 
kategorie (cca 35 min). 
Čím chrání naší planetu Zemi? Proč na ní nemůžeme přistát? 
Kolik má vlastně měsíců a co všechno o ní víme a nevíme.

Středa 16:00-19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Čtvrtek Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 hodin.
Pátek Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii 
a pro turisty. 
Sobota Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astrono-
mické techniky. Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy.

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

22. – 24. 5. 2015 POJĎ S NÁMI POZOROVAT METEORY
Astronomický víkend: pod vedením odborného lektora se seznámí-
me se základy pozorování meteorů vizuálně a jejich pozorováním 
s použitím televizních kamer. 
Vyzkoušíme si vlastní proces pozorování i základy zpracování 
získaných dat.

10.5. do 30.6.  ŠKOLNÍ POBYTY S PROGRAMEM
Pobyty umožňují nabídnout školním třídám pozorování noční oblohy.
Možnost objednat pro školní skupinu dětí od 3. třídy do 8. třídy ZŠ. 
Kapacita 30 míst.

Vstupenky je možno zakoupit v internetovém předprodeji na www.
astropatrola.cz

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

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, K. Vary, 
tel.: 353 230 847, www.materske-centrum.cz

16.5.  14:00 Zábavné odpoledne
U příležitosti 20 let Mateřského centra Karlovy Vary.
Na Třídě TGM u Hlavní pošty a v parku u Alžbětiných lázní bude
vystoupení kouzelníka Bambulíka, pohádka v nastudování herců 
divadla Kapsa, soutěže dětí, skákací hrad a spousta dalších 
zábavných aktivit pro celou rodinu. 

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary, www.wlastovka.cz 

8.5. 10:00 - 17:00  Krása a umění 
Ve spolupráci s Akademií sociálního umění Tábor zveme na den 
strávený s uměleckými procesy vedoucími k poznání sebe sama, 
součástí bude přednáška, hudební a výtvarný workshop. Více na tel. 
730 142 134.
16.5.  9:00 Ateliér Archa 
Rukodělné tvoření z přírodních materiálů, lektorka Dagmar Kuncová. 

Tel. 603 113 983.

19.5.  17:00 Anthroposofický kruh
31.5.  16:00 Otvírání studánek 
Tradiční slavnost spojená s čištěním studánky u Sv. Linharta. Sraz 
v 10:00 na parkovišti u Sv. Linharta. S sebou nářadí a kyblíky 
k čištění studánky.

DNY ZDRAVÍ

www.zdravizestravy.cz
tel.: 777 050 203, E-mail: Zdravizestravy@gmail.com

12.5. 15:00-17:30 Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi 
V areálu MŠ Krymská 10. Součástí budou ochutnávky slaných 
a sladkých dobrot, hry a soutěže pro děti, zubní lékař vysvětlí, jak 
na dětské zoubky. 

13.5.  18:00 Přednáška Zdraví na talíři 
Krajská knihovna. Přednáška přední české odbornice na zdravotní 
prevenci a výživu Mgr. Margit Slimákové, PhD. 

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.

NOC KOSTELŮ

 V pátek 29. května se koná sedmý ročník celostátní akce Noc 
kostelů. Během večera a noci se otevřou veřejnosti dveře tisíců 
kostelů, kaplí, modliteben a sborů nejen v Česku, ale i v řadě jiných 
evropských zemích. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní 
program – komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení, 
výstavy, zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně 
nepřístupné části kostelů (varhanní kůry, kostelní věže, krypty,…). 
V Karlových Varech můžete navštívit tři kostely a modlitebny – kos-
tel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli, kostel sv. Máří Magdalény 
a modlitebnu Církve adventistů sedmého dne v Tuhnicích. Bližší 
informace naleznete na stránkách Noci kostelů: www.nockostelu.cz

Modlitebna CASD Tuhnice:
18:00 – 18:30 Koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
18:30 – 19:00 Vernisáž výstavy GENESIS 
19:00 – 19:30 Projekce filmu Stvoření
19:30 – 20:30 Komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory
Kostel Nanebevstoupení Páně Stará Role:
18:00  Zahájení
  Písně s kytarou
  Zpěvy z TAIZE
  Varhaní chvilka 
23:00  Ukončení
Kostel sv. Máří Magdalény
19:00  Zahájení programu.

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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VLADIMÍR ŠKODA

výstava významného umělce z Francie

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

espace virtuel / virtuální prostor

GRANDHOTEL AMBASSADOR NÁRODNÍ DŮM
PŘIPRAVUJE

https://www.facebook.com/GrandhotelAmbassador
Změna programu vyhrazena.

www.grandhotel-ambassador.cz

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM
10. května TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO PAMĚTNÍKY 

 „Hudbu taneční i dechovou zahraje KARLOVARKA a její skupiny“ 
vstupné 95 Kč

13. května KOMICI S.R.O. 
Stand-up comedy show 

účinkují Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Ruda z Ostravy 
vstupné 250 Kč

22. května VARIETÉ ORPHEUM 
„OD KANKÁNU PO SWING“

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. KVĚTNA 2015 
RECEPCE GRANDHOTELU AMBASSADOR NÁRODNÍ DŮM 

NEBO WWW.VSTUPENKY.KARLOVYVARY.CZ

MUSIC BAR KAKADU
středa až sobota, živá hudba k poslechu i k tanci
ALI & BAND, KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL, 

M. KRAJÍC & FRIENDS, LADY STING
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Město čeká půlmaratonský víkend
Čtvrtý květnový víkend zažijí Karlovy 
Vary invazi běžců a fanoušků marato-
nu. V ulicích města se poběží Mattoni 
1/2Maraton Karlovy Vary a jeho spor-
tovní součásti. Půlmaratonský víkend 
již tradičně začíná v pátek 1/2Mara-
tonským Expem, kam si běžci chodí 
vyzvednout svá startovní čísla a tašky. 
Stejně jako v předešlých letech bude 
v Lázeňském hotelu Thermal, v pátek 
22. května bude otevřeno od dvou 
do šesti odpoledne, v závodní den 
potom od 10 do 16 hodin. Pokud 
máte tu možnost, naplánujte si svou 
cestu do Expa už na pátek. Vyhnete 
se tak dlouhému čekání a předzávod-
ní nervozitě. 

Předzávodní proběhnutí
Přijďte se s námi proběhnout v předvečer závodu. 
Trenér PIM Běžeckého klubu vám názorně předve-
de rozcvičku správného vytrvalce a navíc nasajete 
tu správnou předzávodní atmosféru. Často se 
k nám připojí i elitní atleti. Vybíháme v pátek 22. 
května v 17 hodin od 1/2Maratonského Expa. 
K tréninku na půlmaraton můžete využít novou 
trasu FreeRunu, kterou RunCzech ve spolupráci 
s Mattoni otevírá v novém parku Meandr Ohře, 
odkud vybíhá po příjemné cestě podél řeky Ohře. 
Pětikilometrová trasa je přesně vyměřená a znače-
ná a navíc vás po ní provede zcela nová aplikace 
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dm rodinný běh
Oblíbenou součástí programu závodního dne je dm 
rodinný běh. Je určen pro všechny, kdo si chtějí 

aktivně užít květnovou sobotu se svou rodinou či 
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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
Kdo si troufne na celý půlmaraton, čeká ho 
21,0975 km těmi nejkrásnějšími místy Karlových 
Varů. Kdo ještě nemá natrénováno nebo má spíše 
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vírkách v souvislosti s konáním akce najdete na 
webových stránkách magistrátu www.mmkv.cz 
nebo na stránkách organizátorů www.runczech.cz.

www.turiste.webpark.cz
E-mail: fjw@volny.cz
tel. 603 209 270 

2. 5. Podél řeky Ohře z Klášterce n. Ohří do Perštej-
na na hradní zříceninu 

8. 5. Zámek Weesenstein – architektonický skvost 
v Sasku 

9. 5. Abertamy – štola Mauritius 
16.5.  Podél Pšovky z Mělnické Vrutice přes hrad 

Kokořín do Vojtěchova
17. 5. Konrádov – hrad Houska – rozhledna na 

Vrátenské hoře - Lobeč
23. 5. Přírodní park Hřesihlavsko – hrad Krašov
30. 5.  Chomutovsko – Bezručovo údolí a vodní nádrž 

Křímov

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

3.5. 10:00 
PÁTÁ SPOLEČNÁ VYCHÁZKA 

Účastníci se sejdou v INFOCENTRU v Lázeňské 14, odkud se 
společně projdou přes Vyhlídku Karla IV a rozhlednu Diana zpět 
k infocentu (trasa D1). Připraveno bude občerstvení. Délka 
procházky je 4,5 km, převýšení trasy 259 m – více informací na 
http://www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary.

8.5. 14:00 
DEN OHŘE

V úseku Dvorský most-loděnice Klubu vodáků Karlovy Vary 
splutí a závod rodičů s dětmi na 2 km klidného toku Ohře WW1. 
Lodě, pádla a vesty připraví pořadatel. V cíli obdrží účastníci 
upomínku a občerstvení. Kanoe budou turistické, otevřené, 
stabilní. Přihlášky na tel. 732 783 001 neb e-mailem na: irena.
kosinova@centrum.cz

TURISTIKA

NORDIC WALKING 

VODÁCTVÍ
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· LiDÉ

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

HODINOVÝ MAŽEL
čistící, úklidové a domácí práce

Tel.: 777 758 292
www.uklid-k-vary.estranky.cz

PŘIJMEME
LÉKAŘE/LÉKAŘKU
 
Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary 
přijme do pracovního poměru lékaře/
lékařku. Nástup možný ihned. 

Možno i na zkrácený pracovní poměr, 
Živnostenský list, jako druhý pracovní poměr, 
vhodné i pro důchodce. 

Nabízíme:
-  podporu dalšího vzdělávání, osobního a 

profesního rozvoje
-  zaměstnanecké výhody (stravování, 5 týdnů 

dovolené, podnikové rekreace)
 
Kontaktní osoba:
JUDr. Milan Čížek, tel: 606 739 554 

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary,
Mlýnské nábřeží 7, 360 01
www.volareza.cz

SAVOY WESTEND HOTEL s.r.o 

přijme pracovníky na pozici:

Č Í ŠN Í K / S E R V Í R K A
BARMAN /BARMANKA

Požadujeme:
◆  vyučení v oboru
◆  osobní předpoklady – dobré komunikační schopnosti, 

spolehlivost, příjemné vystupování a vzhled
◆  základní znalost cizích jazyků – RJ, AJ nebo NJ

Nabízíme:
◆  HPP
◆  mzda 15.000,- až 19.000,- Kč 
◆  zajímavou, nestereotypní a motivující práci
◆  rozvoj profesních znalostí a dovedností
◆  práci v příjemném prostředí ***** hotelu s mezinárodní 

klientelou 
◆  příjemný a dynamický kolektiv

Termín nástupu: dle dohody

V případě zájmu nás kontaktujte na:
e-mail: hr.manager@savoywestend.cz
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• KV ARENA/HC ENERGIE

Květen v KV Areně: basketbal
Tento měsíc budou největšími akcemi v KV Areně 
taneční hrátky pro děti a Mezinárodní basketbalový 
turnaj. Dětem bude patřit hala 9. května od 13 do 
19 hodin. Koncem měsíce je vystřídají od 29. do 
31. května basketbalistky, které v již vyzkouše-
ných prostorách odehrají přípravné zápsy. Když se 
v roce 2010 konal v KV Areně mezinárodní turnaj 
basketbalistek jako součást přípravy českého 
národního týmu, na nadcházející světový šampi-
onát, byla to zároveň první zatěžkávací zkouška 
multifunkční haly. Tehdy málokdo tušil, že pro bas-
ketbalistky vznikne nová tradice, která letos napíše 
již své šesté pokračování. V roli hlavního trenéra 
českých basketbalistek bude i letos Lubor Blažek. 
Před odjezdem do Karlových Varů odpověděl na 
pár otázek. 

Umíte si vůbec ještě představit přípravu bez 
tohoto turnaje?
Je to tradiční turnaj a myslím, že prostory KV Areny 
a prostředí Karlových Varů jsou pro nás ideální. Ne-
jen na to si zavzpomínat, ale i pro trénink a kvalitní 
zápasy v přípravě. My využíváme jenom prostor, 
kde se nám líbí. A v Karlových Varech je skvělé 
zázemí a jsme tam spokojeni.

Před rokem jste za soupeřky měli na turnaji 
třeba Kanadu nebo Koreu, ale letos se posta-
víte pouze evropským týmům. Je důvodem to, 
že se připravujete na Mistrovství Evropy?
Na turnaji mělo být Japonsko. Dohody s nimi 
jsme udělali už před rokem, ale Japonsko má 
bohužel problémy s mezinárodní basketbalovou 
federací FIBA a nemůže se zúčastňovat mezi-
národních zápasů. Je to příprava na evropský 
šampionát, takže z toho pohledu se mi zdají Slo-
vensko, Turecko a Lotyšsko jako úplně optimální 
soupeři.

Kromě zápasů v rámci samotného turnaje 
odehrajete se Slovenskem ještě jeden přátel-
ský zápas navíc. Proč jste zvolili tento model?
Záměrem bylo odehrát co nejvíce zápasů v krát-
kém období. Těch zápasů mělo být ještě víc. V pří-
padě Japonska jsme měli hrát ještě o utkání víc. 
Se Slovenskem, které je jakoby „náhradník“ za 
Japonsko, jsme se domluvili ještě na čtvrtečním 
zápase. Budeme tedy hrát od čtvrtka do neděle.

Mohou vám tito oponenti posloužit jako 
simulace herních stylů soupeřů, se kterými se 
setkáte na ME?
Záměr je vždy takový, ale jelikož v době, kdy se 
turnaj plánuje (listopad, prosinec), se neznají 
soupisky reprezentací, tak je to spíše taková 
spekulace.

Turnaj vás zasáhne už v pokročilém období 
přípravy. Dá se tedy očekávat, že se v Karlo-
vých Varech předvede už užší sestava ladící 
formu na ME?
Přípravu budeme začínat určitě s více hráčkami, 
ale myslím, že na turnaji v Karlových Varech už 
budeme se 14 hráčkami. Sestava tam bude už 
skoro taková, jaká pojede na Evropu.

Rozpis MT Karlovy Vary 2015

29.5. Slovensko - Turecko 16:00

29.5. Česká republika - Lotyšsko 18:30

30.5. Turecko - Lotyšsko 16:00

30.5. Česká republika - Slovensko 18:30

31.5. Slovensko - Lotyšsko 14:30

31.5. Česká republika - Turecko 17:00

Podrobné informace k turnaji i prodeji vstupe-
nek najdete na webu České basketbalové fe-
derace www.cbf.cz a webu KV Areny na adrese 
www.kvarena.cz. 

Vstupné dobrovolné 
- výtěžek bude věnován 

na dobročinné účely 

Nobody
security

s.r.o.

PLUS - AUTO a.s.

KARLOVY VARY - SOKOLOV - CHEB

Generální partner: Hlavní partneři:

Hlavní mediální partneři:

Mediální partneři:

Klub obléká:

Oficiální partneři:

HDT

www.jirkovsky.cz

PARTNEŘI 2013/2014
HLAVNÍ SEZONA

Hlavní mediální partneři:

Oficiální mediální partneři:

Klub obléká:

Nobody
security

s.r.o.

TELMO
LOGO DODÁM

 hokejkv.cz

 TOP PARTNEŘI HC ENERGIE KARLOVY VARY
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PARTNEŘI 2013/2014
HLAVNÍ SEZONA

Hlavní mediální partneři:

www.hokejkv.cz

Klub obléká:
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• INZERCE

- odkup pohledávek
- mimosoudní a soudní vymáhání
-	 podání	žaloby,	exekuce
-	 sledování	dlužníka	v	insolvenčním	rejstříku	a	podání	přihlášek
-	 zveřejnění	pohledávky	k	prodeji	na	burze	pohledávek
-	 financování	soudních	sporů	(zaplatíme
	 za	vás	soudní	poplatky,	náklady	advokáta)

Dluží Vám?
Nechte to na nás.
více jak 10 let na trhu

Bezplatné	poradenství:	608	887	988,	www.avalfin.cz

Aval	Financial

Chcete mít stabilní rodinný rozpočet!
přivydělejte si na neočekávané výdaje u nás. 

Co od vás budeme očekávat
•  bezúhonnost a spolehlivost
•  komunikativnost 
•  práce na základě ŽL
•  zkušenosti s  prodejem výhodou

Co vám nabídneme
•  zajímavé provize, služební telefon
•  výplata každý týden
•  zaškolení a databázi kontaktů
•  samostatnou práci

Hledáme právě vás.

volejte! 840 999 555 www.doorfin.cz

Dětské centrum 
u Balvánků

Milí rodiče. Ve všech MŠ právě proběhl nebo probíhá zápis  
dětí. Ani Dětské centrum u Balvánků není výjimkou. Od září 
nabízí naše zařízení, které se už čtvrtým rokem specializuje 
na péči o děti od jednoho do tří let, šest míst. Zajímalo by 
Vás jak probíhá den u Balvánků?Jelikož se snažíme 
připravit děti na co nejjednodušší přechod do MŠ, náš 
denní režim je velice podobný. Přestože u nás nastupují 
děti i v průběhu roku, dbáme na dostatečné adaptační 
období každého děťátka. Denní činnosti pak probíhají 
jako v každé školce. Ranní hry, řízená činnost, která se 

zaměřuje převážně na cvičení s hudbou, říkadla a popěvky, kreslení, potisk nebo 
lepení. Vždy je nutné včas reagovat na chuťa potřeby dětí, které 
se často mění. Velmi krátká v tomto věku je také pozornost dětí. Na to vše je 
nutné brát ohled. Velmi důležité je osvojování hygienických návyků, které děti 
provází po celý den, včetně stolování a klidného posezení u jídla. Kolem desáté 
hodiny děti odcházejí na zahradu, která je vybavena herními prvky odpovídající 
věku dětí. Po návratu následuje opět hygiena, oběd a polední klid. Po spinkání 
čeká děti velká pochvala pro ty, kteří zvládli spinkání se suchou plenkou 
a podpora a motivace těm, kterým se nezdařilo. Důležité je děti v žádném 
případě netraumatizovat. Následuje svačinka a volnočasové aktivity, které 
probíhají až do odchodu dětí domů. Naše motto zní: Děti jsou sluníčka našeho 
života, dopřejme jim zářit. Dle reakcí rodičů i dětí se nám toto daří naplňovat. 
Rodiče odcházejí klidní a spokojení, že je jejich děťátko v láskyplném prostředí 
a děti za odměnu odpoledne odmítají jít domů :). O spokojenosti také svědčí 
1 místo v nejlépe hodnocených jesliček v Karlovarském kraji na serveru TOP 
Školky, za což rodičům moc děkujeme. Spokojenost rodičů a dětí je pro nás 
největší odměnou. 

Chcete se k nám přijít podívat? 
Kontaktujte nás na tel: 603 251 726 Jana Hroudová, nebo se k nám připojte na 
FB stránce Dětské centrum u Balvánků, kde můžete průběžně sledovat naše 
činnosti. Těšíme se na Vás, vaši Balvánci.

Dětské centrum u Balvánků
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Tato národní přírodní památka se nachází v západní části Doupovských hor, sotva jeden kilometr vzdušnou čarou od Dubiny na Karlovarsku. Váže se k ní legenda o skřítcích, kteří tam hlídali 
poklad a od místních lidí, s nimiž spolužili v sousedství, vyžadovali jen něco málo jídla. Jak ale časy plynuly, chamtiví sedláci dávali skřítkům jídla méně a méně, až se sktřítkové rozhodli 
uvedené místo opustit. 
Král skřítků pak požádal převozníka, zda by je mohl převézt přes Ohři. Převozník souhlasil a skřítky převážel na druhý břeh celý dlouhý den. Za to ho pak malý král odměnil zlatem a také 
převozníkovi nabídl, že může být posledním z lidí, kdo jeho národ spatří. Převozníka zajímalo, kolik skřítků vlastně převezl, a tak nabídku krále přijal. Ten pak zavelel: Klobouky dolů!, a tak 
převozník spatřil tisíce skřítků, kteří se vypravili ke Krušným horám. A tady už je nikdy nikdo nespatřil.
Místo se jmenuje...?

HYDRATACE ZNAMENÁ OMLAZENÍ
KYSELINA HYALURONOVÁ ZPOMALÍ STÁRNUTÍ

Víte, že zhruba od 28 let se nám začíná z pleti ztrácet kyselina hyaluronová a v 70
nám jí zbývá sotva 20 %? Proto se tvoří vrásky, pleť už není pevná a my vypadáme starší.

Klientka Lenka pro vás otestovala nejnovější hydrataci Naturelize Pearl aplikovanou do kůže 
Vital Injectorem. A výsledky mluví za vše!

TESTOVALI

JSME PRO VÁS

Před ošetřením nanášíme znecitlivující krém, takže nic nebolí. Ampuli s kyselinou hyaluronovou Naturelize Pearl umístí lékař do Vital Injectoru.

Díky Vital Injectoru je ošetření komfortnější, přesnější a trvá jen pár minut. Po ošetření pleť ochladíme, zklidníme kolagenovou maskou a krémem. 

Digitální analýza Visia ukáže již týden po ošetření radikální zlepšení textury pleti i vyhlazené vrásky na čele a v očním okolí. Lenka si užívá jemnější a jasnější pokožku.

3 900 Kč

ASKLEPION — LASER AND AESTHETIC MEDICINE, www.asklepion.cz
Karlovy Vary — Hotel Bristol, Sadová 19, +420 724 047 440
Mariánské Lázně — Hotel Pacifik, Mírové náměstí 104, +420 724 047 441

Cena hydratace Naturelize Pearl od

Je tak příznivá, že si jí můžete dopřát opravdu tolik, kolik vaše pleť potřebuje!
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HYDRATACE ZNAMENÁ OMLAZENÍ
KYSELINA HYALURONOVÁ ZPOMALÍ STÁRNUTÍ

Víte, že zhruba od 28 let se nám začíná z pleti ztrácet kyselina hyaluronová a v 70
nám jí zbývá sotva 20 %? Proto se tvoří vrásky, pleť už není pevná a my vypadáme starší.

Klientka Lenka pro vás otestovala nejnovější hydrataci Naturelize Pearl aplikovanou do kůže 
Vital Injectorem. A výsledky mluví za vše!

TESTOVALI

JSME PRO VÁS

Před ošetřením nanášíme znecitlivující krém, takže nic nebolí. Ampuli s kyselinou hyaluronovou Naturelize Pearl umístí lékař do Vital Injectoru.

Díky Vital Injectoru je ošetření komfortnější, přesnější a trvá jen pár minut. Po ošetření pleť ochladíme, zklidníme kolagenovou maskou a krémem. 

Digitální analýza Visia ukáže již týden po ošetření radikální zlepšení textury pleti i vyhlazené vrásky na čele a v očním okolí. Lenka si užívá jemnější a jasnější pokožku.

3 900 Kč

ASKLEPION — LASER AND AESTHETIC MEDICINE, www.asklepion.cz
Karlovy Vary — Hotel Bristol, Sadová 19, +420 724 047 440
Mariánské Lázně — Hotel Pacifik, Mírové náměstí 104, +420 724 047 441

Cena hydratace Naturelize Pearl od

Je tak příznivá, že si jí můžete dopřát opravdu tolik, kolik vaše pleť potřebuje!
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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  


