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LÁKAVÁ CENA

CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2012010

č.zakázky: 2012

č.zakázky: 2012041

č.zakázky: 2012038

č.zakázky: 2012036 č.zakázky: 2012037 č.zakázky: 2011064

č.zakázky: 2012040

č.zakázky: 2012042

č.zakázky: 2012033

č.zakázky: 2012032

cena: 1.150.000,- Kč

cena: 1.450.000,- Kč

cena: 550.000,- Kč

cena: 85.000,- KčNájem 4.000,- Kč 

cena: 990.000,- Kč

cena: 595.000,- Kč

cena: 1.160.000,- Kč

cena: 550.000,- Kč

Byt 3+1 je umístěn ve 4. patře vysoko-
podlažního panelového domu se dvěma  
novými výtahy. Tichá ulice mimo hlavní 
komunikaci. Je v původním stavu. OV,  
67 m2+ balkon+sklep.

Pronájem garsonky v pěkném, udržovaném 
stavu na „čankovském“ sídlišti, ve 4. patře 
panel.domu s výtahem, 24m2. Vybavení – 
kuchyňská linka. Vratná kauce 5.000,-Kč. 
Ihned volné!

Byt 2,5+1 ve 2.patře domu ve vilové 
oblasti nad nemocnicí. Byt je v původním, 
udržovaném stavu, s balkonem a podílem na 
společné zahradě. Podílové spoluvlastnictví.  
64 m2 + balkon + sklep.

Garsonka ve 3. patře nízkopodlažního, za-
tepleného  panelového domu bez výtahu, 
v klidné části, slepá ulice. Je velmi slunný,  
v původním stavu. OV, 21 m2 + sklep.

Prodej garáže na vlastním pozemku. Garáž 
je zděná s plechovými výsuvnými vraty,  se 
zavedenou elektřinou. Stáří cca 30 let. Je 
v dobrém technickém stavu, bez známek 
vlhkosti. 18 m2.

Prodej stylového domu ve vynikajícím stavu  
s velkou zahradou. Bývalé hospodářské 
stavení, které je tvořeno patrovým rodinným 
domem o vel. 5+kk a přilehlou stodolou.  
V r.1995 prošel celý objekt nákladnou rekon-
strukcí.

Novostavba nízkoenergetického rodinného 
domu s garáží, typ bungalov, s pozemkem 
780 m2. Jedná se o zděný, samostatně 
stojící dům o vel. 4+1+garáž. Klidná lokalita,  
v dosahu MHD. Ihned k nastěhování.

Byt 1+1 v samém centru města, ve 3. patře 
zděného domu bez výtahu. Výhled na pěší 
zónu. Byt je v původním stavu, na domě nový 
fasádní nátěr, rekonstrukce střechy. OV,  35m2.

Garsonka ve 3. patře panel. domu s výtahem, 
nová plastová okna s orientací na jih, ze 
kterých je příjemný výhled do zeleně. Stav 
je dobrý, udržovaný. Možnost ponechání 
některého vybavení. OV, 20 m2.

Byt 1+1 s balkonem v 1. patře cihlového 
domu z r. 2000. V domě pouze 6 bytů. Byt 
byl téměř neobýván, v perfektním stavu.  
Nízké náklady - 919,- Kč/měsíc.

Garsonka ve 2. patře panel. domu s výtahem. 
Celkově je byt ve velmi dobrém stavu, 
připravený k okamžitému nastěhování bez 
dalších investic. V ceně je též veškeré jeho 
vybavení – skříně, postel, křesla, stůl apod.. OV, 
18 m2.

byt

byt pronájem nebytový prostor rodinný dům rodinný dům

byt byt

byt byt

K.Vary - Rybáře

K.Vary - Rybáře

K.Vary - Bohatice

Nová Víska K.vary - Otovice

K.Vary - centrum

K.Vary – Horní Drahovice

K.Vary - Bohatice

K.Vary – Stará Role

č.zakázky: 2012043

cena: 1.650.000,- Kč
Byt 2+1 v cihl.domě na ul.Vítězná, v 1. patře,  
s výhledem do ulice. Byt byl zrekonstruován 
a je ve velmi dobrém technickém stavu. 
Velmi nízké provozní náklady! Os. vlastnictví.  
V ceně vybavení. 65 m2 + sklep.
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IHNED K NASTĚHOVÁNÍ
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byt

byt

K.Vary – Horní Drahovice

cena: 5.590.000,- Kčcena: 4.200.000,- Kč

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

Přijďte si vybrat ještě 
před prázdninami … 

bytK.Vary – Dolní Drahovice

K.Vary – Růžový Vrch

+ záloha na služby 1.000,- Kč/měs

SC-320664/02
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· Obsah

01 tváŘ z tituLNÍ straNy
Mistr sklář Milan Man pracuje ve firmě Moser 
od roku 1986. Je skutečným mistrem ve svém 
oboru, pracuje především na vytváření velkých 
dekorativních váz a mís. Tedy výrobků, u kterých 
jsou dlouholetá rutina a zkušenosti nutností. 

05 OsObNOst mĚsta
Když se Alois Ježek přistěhoval 10. června 1945 
s rodiči do Karlových Varů, v bytě po Němcích 
zůstal klavír. Nástroj zvládl jako samouk a jeho 
životní cesta vedla z konzervatoře do karlovarské-
ho Kulturního a společenského střediska a přes 
pražskou Redutu na místo ředitele KSO.

06–07 zprávy z magistrátu
Zvýšený zájem o cestovní pasy pro děti, příprava 
diskuzních fór v městských částech, farmářské 
trhy, dotace pro sociální péči, termíny mytí ulic 
nebo prodej městských pozemků v Tašovicích. 
To jsou témata, o kterých informuje magistrát 
na stránkách KRL. 

09 ŽivOtNÍ prOstŘEDÍ
Pilotní projekt likvidace bioodpadu přinesl do kar-
lovarských ulic desítky speciálních nádob. Menší 

kontejnery o objemu 120 litrů pro rodinné domy 
a větší, 1100litrové na sídliště a do zahrádkář-
ských kolonií budou do konce října sloužit pro sběr 
listí, zahradního i kuchyňského odpadu.

11 aKCE mĚsÍCE
Otvírání areálu Rolava 31. května, Den dětí 
v KV Areně 1. června a Den s městem 16. června 
jsou hlavní akce nastávajících dní. Přehled o dal-
ších akcích získáte v kulturním a sportovním ser-
visu a ve výčtu prázdninových aktivit pro školáky.

13 histOriE FaNFár
Tradice troubení ze Zámecké věže trvá již od roku 
1604. Na seznamu nejrůznějších halali a intrád 
zaujímají čestné místo vedle Královských a Koru-
novačních fanfár hlavně ty Karlovarské. Zahajují 
sezonu i nejrůznější oslavy a výstavy.

26 basKEtbaL v Kv arENĚ
Měsíc nabitý akcemi slibuje červen v KV Are-
ně. Po vystoupení známých Alexandrovců 
a rozlučkovém koncertu Pavola Habery bude 
na palubovce Kralovat ženský basketbal. 
Na mezinárodním turnaji změří síly vicemistry-
ně světa a Evropy i olympijské finalistky.

Ředitel KV Areny  
a radní města Roman Maleček 
je od jara v jednom kole

• V březnových KRL jste uvedl, že se KV ARENA 
staví na nohy. Platí to stále? 
Platí. To, že KV Arena vykáže za rok 2011 zisk 
v řádu milionů korun, je dobře. Bude to popr-
vé v historii od otevření roku 2009, ale nechci 
to přeceňovat.
• Blíží se konec záruk na halu a technologii. 
Jaké vytváříte rezervy na provoz? 
Rezervy má vytvářet město, které je majitelem 
95 procent majetku a technologií. Až nám skončí 
záruky, musíme na to myslet. KV Arena je velký 
objekt, kde reklamace vše neřeší. Vidím to tak, 
že po záruce budeme muset pro bezproblémový 
chod arény připravit dostatečný objem financí. 
Doteď řešíme kolaudační závady. A to nás čekají 
úpravy s napojením bazénového centra na odpadní 
teplo a energie z haly. Původní projekt bazénu 
nepočítal s využitím veškeré energie. Dolaďujeme 
vše, aby se veškerá energie z haly beze zbytku 
a co nejhospodárněji využívala. Nyní věnujeme 
velkou pozornost finiši bazénového centra, tak 
aby 24. září se mohlo převzít a začít provozovat. 
Poučeni z komplikací, které nastaly po zprovozně-
ní haly, se staráme, aby otevření bazénu bylo bez-
problémové. Čekají nás kontroly hygieny, revize, 
chystáme webové stránky, dolaďujeme gastro-
centrum, aby vše klaplo a sloužilo, jak má. Spolu 
s tím se řeší v hale reklamace s výměnou dlažeb, 
montáže mantinelů, uchycení pódia a izolace. Prá-
ce probíhají od dubna, ale naplno se rozeběhly až 
po rozmrazení plochy. V tréninkové hale chystáme 
kurzy in-line bruslení a další akce.
• Červnový program KV Areny je hodně nabitý. 
Ano, od prvního dne, kdy pořádáme Den dětí, 
další akce je naplánována od osmého do desátého 
června,kdy se Aréna přemění v basketbalový stá-
nek a přivítáme ženské národní týmy z Austrálie, 
Turecka , Maďarska a „české lvice“.Na 22. června 
chystáme Lemond Dance Show pro mladou 
generaci, na kterou přijede sedm nejlepších DJ, 
a svalnatá těla si diváci užijí 30. června při MS 
v kulturistice. 
• Stihnete dovolenou? 
Letos tak tři nanejvýš čtyři dny. Plno času trávím 
kolem dokončení bazénu, když k tomu připočtu 
práci radního, basketbal a práci ve vlastní firmě, 
zbývají mi fakt jen ty čtyři dny.

· rOzhOvOr mĚsÍCE
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KarLOvarsKé raDNičNÍ Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

· sDĚLENÍ vyDavatELE

Tyto červnové KRL vycházejí poprvé v novém grafickém lay-outu. Vzešel z výběrového řízení magistrá-
tu a cílem této změny je sladit podobu KRL s novým vizuálním stylem a logem, který schválilo město. 
Celkově KRL vycházejí od října 1995. Současný redakční tým Strategic Consulting je vytváří v grafice 
32stránkového časopisu od dubna 2010. (krl)
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· vE zKratCE

Florbalisté přivezli bronz
v konkurenci 1202 základních škol z celé republiky 
postoupili do top desítky západ mladí karlovarští 
florbalisté ze zŠ v truhlářské. tým, v němž školu 
reprezentovali hráči Daniel troška, matěj mikulá-
šek, Lukáš pfreimer, richard Žák, tomáš Kafka,  
adrián gresl, Ondřej heimerle, Ladislav mestl, milo-
slav hoch, vítězslav vít, tomáš huspeka i brankáři  
zdeněk Dvořák a tomáš makuka přivezl bronzové 
medaile. patřičně pyšný je na ně trenér mužstva 
Jiří Diviš a celá škola.

velvyslance zajímala statistika
hostem města byl 14. května velvyslanec Německa 
Detlef Lingemann. zajímal se o cestovní ruch, 
lázeňství a spolupráci s baden-badenem, s nímž 
Karlovy vary usilují o zápis na seznam uNEsCO. 
velvyslanec se dotazoval na počty návštěvníků 
z Německa, na r6 i fungování karlovarského leti-
ště, kam se zatím nedaří zavést pravidelnou linku 
z Frankfurtu nad mohanem nebo berlína. 

primátoři se radili
reforma veřejné správy a postavení statutárních měst byly hlavními tématy 
jednání Komory statutárních měst, na které 17. a 18. května přijelo do Kar-
lových varů 22 primátorů. shodli se na požadavku, aby odpovídající část 
dotací Eu směřovala do statutárních měst a jejich aglomerací, kde dnes žije 
60 procent populace čr. Na snímku (zleva) primátor Chomutova a předseda 
Komory Jan mareš, primátor Kladna a předseda svazu měst a obcí Dan Jiránek 
a karlovarský primátor petr Kulhánek.

pieta za vojáky
Každoroční vzpomínkovou akci u příležitosti Dne vítězství uspořádalo město 
společně s českým svazem bojovníků za svobodu 8. května. první částí pietní-
ho aktu bylo uctění památky ruských vojáků na drahovickém hřbitově. Dalším 
místem vzpomínky bylo korzo u památníku amerických vojáků před lázeňských 
hotelem thermal.

Kytička pro mattoniho
milovníci historie vzpomněli 14. května na hřbi-
tově v Drahovicích 102. výročí úmrtí podnikatele 
a zakladatele tradice známé minerálky heinricha 
Kaspara von mattoniho. Jako obchodník a císařský 
rada dostal za dodávky pro vídeňský dvůr hraběcí 
titul. Jeho životním krédem bylo: Když beru něco 
z této země, musím do ní také něco dávat zpět. při 
malé slavnosti bez účasti zástupců Karlovarských 
minerálních vod položil květiny k mattoniho hrobce 
za přítomné občany ekolog ing. Jaroslav Lukšík.

hasiči půjčili dětem helmy
Na zajímavou exkurzi pozvali dobrovolní hasiči 
z tašovic děti z mateřské školy v Doubí. ukázali 
jim moderní stanici a předvedli technické vybavení 
včetně dýchacích přístrojů, hasicí techniky a spe-
ciálních zásahových vozidel.
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· LiDé

Alois Ježek 
– život překypující 
hudbou

patří ke Karlovarákům, kteří svému městu 
nepřestali dávat vše. Alois Ježek se přistě-
hoval s rodiči do Karlových Varů 10. června 

1945. V bytě po Němcích stál klavír. Malý chlapec 
ještě nikdy tak majestátní hudební nástroj neviděl. 
Seděl u něho od rána do večera, malými prstíky 
vyklepával melodie a zpíval. Hru na klavír zvládl 
jako samouk. Zkoušky na konzervatoř složil v pat-
nácti, tehdy tam ale přijímali až od osmnácti. A tak 
nastoupil na pedagogické gymnázium a se starším 
bratrem chodil na přednášky na filozofii. Nejvíce 
ho zaujaly výklady o divadle. Naučil se stavět 
kulisy, zajímal se o osvětlení i režii. Když v září 
1958 dokončil konzervatoř, obor operní zpěv, 
nastoupil do karlovarského Kulturního a společen-

ského střediska. Stál u zrodu hudebního festivalu 
Dvořákův karlovarský podzim, který od prvního 
ročníku organizoval. Zasloužil se o otevření Malé 
scény pro mladé v Mariánskolázeňské ulici, kde 
se mj. zrodily Horníčkovy Hovory H. V roce 1962 
přišel s nápadem uspořádat v Puppu. Mezinárodní 
jazzový festival, který si po velkém úspěchu ná-
sledující rok přisvojila Praha. V roce 1964 se Alois 
Ježek stal dramaturgem a v následujícím roce 
založil s rektorkou AMU Marií Budíkovou-Jeremiá-
šovou a pěvcem Karlem Leisem pěveckou Soutěž 
Antonína Dvořáka pro studenty českých a sloven-

ských uměleckých hudebních škol. Dále například 
založil letní scénu pod Zámeckou věží, přispěl 
k tomu, aby se finále Miss ČSR konala ve Slav-
nostním sále Puppu, stejně jako v roce 1971 finále 
Zlatého slavíka. V době normalizace neprošel Alois 
Ježek prověrkou a dostal výpověď, přestože nebyl 
nikdy členem žádné strany ani odborů. Vyčetli mu, 
že propagoval západní kulturu, byl dva roky bez 
zaměstnání a vyučoval soukromě zpěv. Od roku 
1974 byl v Praze dramaturgem Pragokoncertu, šé-
fem Reduty a umělcem na volné noze. Po návratu 
do Karlových Varů v roce 1990 vyhrál konkurz 
na ředitele Kulturního a společenského středis-
ka. Získal nové nadšence pro pěveckou soutěž 
a obnovil také jazzový festival. Byl ředitelem KSO, 
zdejšího divadla a dosud stojí v čele Mezinárodní-
ho pěveckého centra, které pořádá jak mezinárod-
ní soutěže, tak Karlovarského skřivánka. V roce 
2005 mu byla udělena Cena města.
(Eva hanyková)

Adolf Loos – 
nejvýznamnější z funkcionalistů

K významným hostům našeho města minu-
lého století patřil rakouský architekt, vůdčí 
hlava rakouské avantgardy Adolf Loos. 

Působil v Americe, Paříži i v Plzni, kam se přiženil, 
vytvořil desítky bytových interiérů, jeho hlavním 
sídlem byla Vídeň. Tam ho v roce 1921 jmenovali 
hlavním architektem. Ve stejném roce se Loos 
objevil také v Karlových Varech. Doprovázel svou 
druhou manželku, tanečnici Elsie Altmannovou, 
která přijala angažmá v našem městě. Nezdr-
žel se však dlouho. Podruhé přijíždí roku 1930 
na léčení se svou třetí manželkou Claire, rozenou 
Beckovou. V té době se majitel sanatoria Esplana-
de na Staré louce (dnes Jessenius) rozhodl upravit 
první poschodí a přízemí objektu a zhotovení 
projekt zadal karlovarskému architektovi Rudolfu 
Welsovi. Ten kdysi studoval ve Vídni na Loosově 
soukromé škole, a jakmile se dověděl o pobytu 
svého učitele v lázních, požádal ho o pomoc. 
Loos si prohlédl prostory sanatoria a hned 
následující den přinesl náčrt možného řešení. 
Esplanade se brzy podle Loosova projektu začalo 
přestavovat. V srpnu 1931 bydlel architekt již 
v upraveném sanatoriu. Noblesní interiéry zdobily 
Jessenius ještě v padesátých letech minulého sto-
letí. Přízemí bylo rozděleno do půlkruhu řešenými 
boxy, nad každým stolem svítily nízko spuštěné 
půlkulaté hladké lampy. Vše tvořilo dokonalý 
celek, velmi nezvyklý a přepychový. Přízemí 
domu Jessenius však nepřečkalo zásahy stavební 
firmy, která bez jakýchkoliv odborných znalostí 
Loosův interiér odstranila a nahradila ho podle 
svého názoru moderně řešenou dispozicí a novým 

nábytkem.Tak zmizela památka na Adolfa Loose 
v sanatoriu Jessenius. Bohužel nebylo to jediné 
zničené dílo architektů a stavitelů, kteří tvořili 
jedinečnost karlovarského sletu dortů. 
(eha)

Vzpomínka
na Rudolfa 
Roubala

ačkoliv se narodil 1. 5. 1942 v Kladně, celým 
svým srdcem patřil Karlovým Varům. Již 
na základní škole začal s fotografováním, 

ale profesionální zaměření získal až vyučením 
v oboru fotograf v Děčíně. Zkušenosti sbíral 
v karlovarských komunálních službách, kde 
k prvním jeho snímkům patřil MFF a noční město. 
Po uvolnění pracovních podmínek v roce 1968 
se stal nezávislým fotografem a průkopníkem 
především barevné fotografie. Byl členem Svazu 
umělců a jeho fotografie byly přijaty i na mezi-
národní výstavu v Moskvě. Za normalizace, kdy 
pro svobodná povolání nebyly u nás podmínky, 
emigroval v roce 1981 do Švýcarska. Usadil 
se v Basileji, kde uplatnil a vyzkoušel mnoho 
fotografických disciplín. Vydal nástěnný kalendář 
a čerpal ze zkušeností a praxe. Díky fotografii po-
znal spoustu skvělých lidí, získal mnoho kamará-
dů, viděl mnoho úžasných přírodních scén, podíval 
se na místa, která mu učarovala. Se sametovou 
revolucí vzrostla jeho touha po domově a karlo-
varský region byl 
hlavním cílem jeho 
návštěv. Toužil vrátit 
se domů. Osud ale 
rozhodl jinak. Loni 
9. února po krát-
ké těžké nemoci 
zemřel ve švýcarské 
Basileji. 
(marie tichá, 
sestra)

OsObNOst mĚsta
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Termín pro 
dětské pasy  
je 27. června 

zápisy dětí v cestovním pasu rodiče platí 
pouze do 26. června 2012. Tímto datem 
končí platnost těchto zápisů a děti musí mít 

vyhotovený vlastní doklad (cestovní pas či občan-
ský průkaz), na základě kterého mohou vycestovat 
do zahraničí. Vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji pro občana mladšího 15 let je zpoplatněno. 
Správní poplatek je 100 Kč a cestovní pas má 
platnost 5 let. Lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dnů. 
Jeden z rodičů se musí i s dítětem dostavit 
na magistrát města. S sebou musí mít rodný list 

dítěte a svůj platný doklad totožnosti. Fotografii již 
nosit nemusí, děti budou vyfotografovány přímo na 
pracovišti cestovních dokladů. Občanům mladším 
15 let je možné vyhotovit také cestovní pas tzv. 
blesk, tedy pas bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými údaji. V tomto 
případě je ovšem nutné kromě rodného listu dítěte 
a platného dokladu totožnosti zákonného zástupce 
donést ještě dvě fotografie dítěte a řádně vyplněný 
předepsaný tiskopis vydaný MVČR. Doba platnosti 
„rychlopasu“ je šest měsíců a vyhotoven je během 
15 dnů. Správní poplatek je 1000 Kč. Jako cestov-
ní doklad lze použít i občanský průkaz, ale pouze 
k překročení hranic s členským státem Evropské 
unie. Vydání občanského průkazu občanovi 
mladšímu 15ti let je zpoplatněno. Správní poplatek 
je 50 Kč a občanský průkaz má platnost 5 let. 
Lhůta pro vyhotovení dokladu je 30 dnů. K vydání 

prvního cestovního pasu (i občanského průkazu) 
se od 1. 1. 2012 již nevyžaduje osvědčení o stát-
ním občanství ČR. Tento doklad se vyžaduje pouze 
v případech, kdy vznikne důvodná pochybnost 
o státní příslušnosti žadatele. Pouze občan bez 
trvalého pobytu je vždy povinen doložit při podání 
žádosti osvědčení o státním občanství ČR. Příjem 
žádostí o vydání cestovních pasů i občanských 
průkazů pro děti (osoby mladší 15 let) naleznou 
občané na Magistrátu města Karlovy Vary, Mos-
kevská 21, pracoviště cestovních dokladů 1. patro 
budovy. Úřední doba: pondělí a středa 8,00–12,00 
a 13,00–17,00 hodin; pátek 8,00–12,00 hodin. 
Apelujeme na občany (rodiče), aby vyřízení pasu 
(případně občanského průkazu) nenechávali 
na poslední chvíli a zažádali o jeho vyhotovení 
včas. Další informace na www.mmkv.cz. 
(mm)

Blokové čištění a noční mytí komunikací
1.6. pátek
Komunikace: Závodu míru, Van-
čurova, Karlovarská, Dobrovské-
ho, Jedlová, Partyzánská, Horní, 
Slezská, Korunní, Dykova, 
Akátová, Sukova, V Polích, 
Větrná, Rolavská (kolem DI 
Policie), Spojovací, Závodu míru, 
Vančurova, Karlovarská

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

5.6. úterý
Komunikace: Svahová, 
Moskevská, Dr.Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M.  Horákové

6.6. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bul-
harská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru k okružní křižovatce u 
prodejny motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

7.6. čtvrtek 
Komunikace: Smetanova, Školní, 
Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova

8.6. pátek
Komunikace: Závodu Míru, 
Nádražní

11.6. pondělí 
Komunikace: Celní, Majakovské-
ho, Kosmonautů, Sladovnická, 
Karolíny Světlé, Dělnická
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 

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

12.6. úterý
Komunikace: Rosnice – Čankov, 
Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, 
Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem

13.6. středa
Komunikace: Sportovní, 
Mattoniho nábř., Drahomířino 
nábř., Vítězná (část od okružní 
křižovatky po Drahomířino 
nábř.), Drahovický most
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

14.6. čtvrtek 
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, 
Balbínova, Zítkova, Hynaisova, 
Raisova, Petřín, Pražská 

15.6. pátek
Komunikace: nám. Emy Des-
tinové, nám. Václava Řezáče, 
Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, 
Pod Tvrzí

18.6. pondělí 
Komunikace: Hřbitovní, 5. květ-
na, Máchova, Polská, Jiráskova, 
Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

19.6. úterý
Komunikace: Ladislava Koubka, 
Elišky Krásnohorské, Bán-
skobystrická, Roháče z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá, U 
Spořitelny

20.6. středa
Komunikace: Klínovecká, 

Vodárenská, Plešivecká, Buche-
nwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

21.6. čtvrtek 
Komunikace: Scheinerova, Tyr-
šova, Fügnerova, Na Vyhlídce, 
Bezručova, Ondřejská

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

25.6. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 

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

26.6. úterý
Komunikace: Svahová, Mos-
kevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové

27.6. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bul-
harská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru k okružní křižovatce u 
prodejny motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

28.6. čtvrtek 
Komunikace: Železniční, nám. 
17.listopadu, Sibiřská, Severní, 
Konečná

Klub pořádal  
poslední akci

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 15 do 26 let zavřel na konci 
května své dveře. Klub, který nabízel déle než tři roky služby sociální 
prevence karlovarské mládeži, nemá finance na další fungování. Ná-

klady na pronájem prostor jsou příliš vysoké a jednání o pronájmu městských 
prostor nebyla úspěšná. Za 39 měsíců fungování využilo služby v Nízkoprahu 
213 mladých lidí. Nejčastěji se obraceli na klub, protože potřebovali pomoci 
řešit svou situaci finanční nebo rodinnou, poradit s náplní volného času, sdílet 
svá trápení. Někteří navštěvovali klub dlouhodobě, účastnili se sportovních 
turnajů, preventivních akcí na téma drogy, finanční gramotnost, volný čas 
apod. Poslední akcí byla 31. května přednášková činnost o drogách Můžeš 
říct ne. Od června bude Komunitní centrum Armády spásy poskytovat již 
pouze sociální službu pro děti od 6 do 15 let.
(miroslava grosserová)

Další krok na cestě do UNESCO

Karlovy Vary, Luhačovice a Mariánské a Františkovy Lázně zakládají 
dobrovolný svazek měst, která usilují o vstup do prestižní organizace 
světového kulturního dědictví UNESCO. Svazek ponese název České 

lázně – salony Evropy. Města do něj vloží finanční prostředky, které budou 
použity na výjezdy expertních skupin, jež pořizují dokumentaci nutnou 
pro nominaci do UNESCO. Svazek by měl začít fungovat ihned, jakmile 
ho schválí zastupitelstva všech čtyř měst. Pak budou mít zmíněné lázně 
k dispozici 150 tisíc korun. Svazek by měla řídit čtyřčlenná valná hromada 
a kontrolovat dozorčí rada. Každé město přispěje podle počtu svých obyvatel, 
což vychází na dvě koruny na hlavu. Nejvíc tedy zaplatí Karlovy Vary, které 
jsou lídrem skupiny, celkem 100 tisíc korun. Mariánské lázně přispějí 30 tisíci 
a Františkovy Lázně a Luhačovice dodají po deseti tisících. Expertní skupinu 
českých měst tvoří dva památkáři, architekt a bývalý zaměstnanec krajského 
úřadu. Nápad založit dobrovolný svazek obcí se líbí také ostatním evropským 
lázeňským městům.
 (Jiří Klsák, náměstek primátora)
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město Karlovy Vary vyhlásilo 5. výzvu pro 
předkládání projektů v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města v Integrovaném operačním 
programu (IPRM v IOP). Celkově bude mezi 
žadatele rozděleno téměř 12 milionů korun. Výzva 
je zaměřena na zateplení, rekonstrukce výtahů, 
modernizaci balkonů a další práce na panelových 
domech, které jsou umístěny ve vymezené zóně 
ve Staré Roli. Vlastníci domů mohou získat až 
40 % celkových nákladů na rekonstrukci, žádosti 
mohou být předkládány do 17. srpna do 15 hodin 
na Magistrátu města. Více na www.mmkv.cz.

• Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče a zdravotnic-
tví na rok 2013, aby své žádosti zasílali na odbor sociálních věcí do 30. září 2012 prostřednictvím podatelny 
magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici 

u informátorky v přízemí budovy magistrátu (ul. Moskevská), u příslušné pracovnice odboru sociálních věcí (U Spořitelny 2, č. kanceláře 204) nebo na internetových 
stránkách www.mmkv.cz. Případné informace podá pracovnice uvedeného odboru A. Bartáková, tel. 353 118 569.
• Odbor majetku města zveřejňuje tyto záměry: 1) prodej pozemku p.č. 401/3 v k. ú. Tašovice o výměře 457 m2 v katastru nemovitostí zapsán jako zahrada. Forma 
prodeje: veřejná licitace. Minimální nabídková cena činí 22.850 Kč, tj. 50 Kč/m2. 2) prodej pozemku p.č. 401/2 v k. ú. Tašovice o výměře 559 m2, v  k.ú. Tašovice 
v  katastru nemovitostí zapsán jako zahrada. Forma prodeje: veřejná licitace. Minimální nabídková cena činí 27.950 Kč, tj. 50 Kč/m2. 3) prodej stavby bez čp/če 
vystavěné na pozemku p.č. 100 a pozemku p.č. 100 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 ), vše v k. ú. Rybáře. Forma prodeje: veřejná licitace. Minimální 
nabídková cena činí 440.000 Kč. Více informací na úřední (i elektronické) desce magistrátu města.

Úřední sdělení

Úřední sdělení

Přistavení velkoobejmových kontejnerů
2. června
BOHATICE – Jáchy-
movská, Kamenic-
ká, Lomená
DRAHOVICE – Dra-
homířino nábřeží, 
Mattoniho nábřeží
RyBÁŘE – Mlýnská, 
Hybešova, Plešivec-
ká, Krušnohorská
DOUBí – Modenská, 
U Vesničky SOS
STARÁ ROLE – 
Husova, Vančurova, 
Rolavská
DVORy – Karla 

Kučery, Chebská
TAŠOVICE – U Bro-
du, Slovanská
LÚ – Krále Jiřího
TUHNICE – Be-
čovská

9. června
BOHATICE – Na 
Výšině, Táborská
DRAHOVICE – 
Maďarská, Úvalská, 
Stará Kysibelská
RyBÁŘE – Majakov-
ského, Kosmonautů, 
Nejdecká

DOUBí – Svatošská, 
K Přehradě, Skalní
STARÁ ROLE – 
Okružní, Borová, 
Školní
TUHNICE – Brigád-
níků, Plzeňská
DVORy – V Lu-
činách
OLŠOVÁ VRATA – 
Revoluční, Josefa 
Lady
SEDLEC – Mer-
klínská
ČANKOV

16. června
BOHATICE – 
Štúrova, Nádražní 
stezka
DRAHOVICE – 
Boženy Němcové, 
Mozartova, Vítězná
RyBÁŘE – Počer-
nická, Zlatý Kope-
ček, U Koupaliště
DOUBí – Modenská, 
U Vesničky SOS
STARÁ ROLE – 
Partyzánská, Luční, 
Dykova
OLŠOVÁ VRATA – 

K Letišti, Pražská 
silnice
SEDLEC
Merklínská x 
Ke Hřišti
ROSNICE – OSC, 
Jateční
LÚ – Fugnerova

23. června
BOHATICE – Jáchy-
movská, Kamenic-
ká, Lomená
DRAHOVICE – Dra-
homířino nábřeží, 
Mattonniho nábřeží

RyBÁŘE – Mlýnská, 
Hybešova, Plešivec-
ká, Krušnohorská
DOUBí – Svatošská, 
K Přehradě, Skalní
STARÁ ROLE – 
Husova, Vančurova, 
Rolavská
TUHNICE – Krym-
ská x Charkovská
DVORy – Závodní
POČERNy
TAŠOVICE – Sopeč-
ná, U Brodu
CIHELNy

Diskuzní 
fóra s občany 
pokračují

město Karlovy Vary, člen Národní sítě 
Zdravých měst, bude i v roce 2012 po-
kračovat v komunikaci s obyvateli města 

o dalších rozvojových programech jednotlivých 
městských částí a o způsobu jejich zapojení 
do správy města. Série diskuzních fór pro rok 
2012 odstartuje 30. května 2012 v 15,30 hod. 
v Lidovém domě ve staré roli. Vedení města 
bude diskutovat s občany Staré Role a Počeren. 
Součástí diskuzního fóra bude veřejné projednání 
Integrovaného plánu rozvoje města v rámci Inte-
grovaného operačního programu u projektů na re-

vitalizaci veřejných 
prostranství. Další 
fórum se uskuteční 
pro městskou část 
bohatice ve středu 
dne 20. června 2012 od 15:30 v budově Vysoké 
školy manažerské informatiky a ekonomiky, U Tra-
ti 70/6, Karlovy Vary – Bohatice (bývalá budova 
Základní školy v Bohaticích). První část diskuzních 
fór bude zakončena ve středu dne 27. června 
2012 od 15,30 hod. pro městskou část Draho-
vice, Olšová vrata a hůrky, které se uskuteční 
v budově Základní školy J. A. Komenského. Druhá 
série diskuzních fór pro městské části rosnice, 
čankov, sedlec, rybáře, tašovice, Dvory, Dou-
bí, Cihelny, tuhnice a centrum bude pokračovat 
letos na podzim. Občané mohou využít volnou 
diskuzi ke konkrétním problematickým oblastem 
a prezentovat své názory přímo vedení města 
Karlovy Vary. (mm)

Farmářské trhy 
opět 22. června

víte co je to michelinská hvězda? Nejvyšší 
ocenění pro kuchaře, něco jako Oscar 
ve filmu. Vzkříšená domácí kuchyně přines-

la letos historický úspěch hned dvěma českým 
šéfkuchařům. 
Jedním z nich byl šéfkuchař Roman Paulus, který 
vařil i pro britskou královnu. O svém tajemství, jak 
vařit, říká: „Beru do restaurace zboží od českých 
pěstitelů a farmářů, kteří se naučili pod své pro-
dukty takzvaně podepisovat. Sázejí na své jméno 
a zaručují se jím. Proto máme své dodavatele 
medu, lesních plodů i vlastního houbaře, pěstitele 
bylinek, dýní či cuket. Češi se už nabažili světo-
vých chutí a vracejí se k dobré české kuchyni“, 
tvrdí mistr vařečky.
Sbíhají se vám sliny na dobře a chutně upravené 
menu a nechcete utrácet tisíce ve špičkové re-
stauraci La Dégustation Bohême Bourgeoise nebo 
v pětihvězdičkovém hotelu Alcron, které ocenění 
získaly? Stačí zajít 22. června na obvyklé místo 
před karlovarskou tržnici (Albert) a nakoupit čers-
tvou českou sezonní zeleninu nebo filety z čerstvě 
nalovených ryb, hradecké delikatesy od různých 
pikantních omáček až po fantastickou marmeládu 
z malin nebo meruněk. Na farmářských trzích 
bude k mání chlazená drůbež, čerstvé bylinky 
a další sortiment, který sem patří. Zbývá vyhledat 
některý z receptů podle kuchařky Marie B. Svobo-
dové, nakoupit potřebné ingredience a pak uvařit 
s chutí a láskou. A určitě i vy obdržíte od svých 
nejbližších michelinskou hvězdu a ještě ušetříte.
(božena turoňová)

Nepořádek? Pište na web města!

magistrát města spouští novou službu pro veřejnost. Pokud narazíte ve svém okolí, při cestě 
do práce nebo na procházce na něco nepatřičného, na webu magistrátu www.mmkv.cz je k dis-
pozici odkaz Závady a nedostatky – pořádek, čistota a zeleň. Vede k formuláři, ve kterém je 

možné nejen popsat, co je v nepořádku, ale lze také přiložit fotografii. Každý podnět bude předán odpo-
vídajícímu odboru magistrátu k řešení, postup řešení bude u každého případu uveden. Historii jednotli-
vých podnětů i jejich řešení lze na webu sledovat po celou dobu jejich řešení. „Naší prioritou je vytvořit 
transparentní a rychlý způsob, jak nás mohou občané upozornit na nedostatky, které často není v našich 
silách zjistit. Lze zde upozornit na rodící se černou skládku, poškození zeleně nebo komunikací a podobné 
věci. Samozřejmě mnohé z toho objevíme sami, běžnou kontrolou při údržbě města. Ale mnoho opodstat-
něných podnětů dostáváme různými kanály od samotných obyvatel nebo návštěvníků města – chtěli jsme 
jim tedy poskytnout rychlý, snadný a sledovatelný způsob, jak nám mohou svůj podnět sdělit,“ říká ná-
městek primátora Jaroslav Růžička. Nová služba nemá sloužit jako diskuzní fórum, vzkazovník nebo chat, 
je určena především pro konkrétní nedostatky a závady ve městě, které lze technicky odstranit. (mm)
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Krajský úřad 
je zbytečný

Nejsem notorická stěžovatelka, ale ráda 
bych se zamyslela nad rozdílným přístu-
pem úředníků magistrátu a krajského 

úřadu. Mám pocit, že magistrát se nám občanům 
v poslední době hodně přiblížil, a krajský úřad 
naopak odcizil. Zatímco na magistrátu jsem při 
řešení problému kolem placení za komunální 
odpad našeho domu i při vystavení cestovního 
dokladu nabyla dojmu, že úředníci jsou tu pro ob-
čany, měli pochopení i zájem věci vyřešit, poradili 
a lidem čekání ve frontě usnadnili a neproháněli 
je, na krajském úřadu jsem narazila na nezájem 
a aroganci. To, že tam mají všude prosklené dve-
ře, které prý nechal pan ředitel vyměnit, aby bylo 
lépe vidět, jak za nimi pracují, mi přišlo k smí-
chu. Ponechám stranou špatnou pověst, kterou 
krajský úřad mezi lidmi v kraji má. Ptala jsem 
se sousedů v naší ulici a nikdo nemá s krajským 
úřadem dobrou zkušenost. Ani já ne, i když jsme 
tam hledali zastání v ochraně životního prostředí 
nebo jiné kauzy. Patřím k těm, kteří si už dlouho 
myslí, že krajský úřad je zbytečný. Opravňují mne 
k tomu nejméně čtyři důvody, kdy zcela selhal. 
Za prvé: jeho nečinnost a přihlížení devastaci 
Kyselky kritizoval loni 12. prosince dokonce Senát. 
Vina za stav padla jak na majitele, Karlovarské 
minerální vody, tak i na státní správu, a tedy kraj. 
Podle senátorů krajský úřad nevyužil možnosti 
hájit celospolečenské zájmy. Jak uváděly zprávy, 
kraj ve svých plánech územního rozvoje nechránil 
Kyselku jako ohroženou lokalitu a ani nezabránil 
chátrání historických objektů. Pamatuji Kyselku 
ještě jako noblesní lázně, kam nás rodiče vozili 
na výlet. Za druhé: rovněž skandální zpoplatnění 
silnice R6 z Varů do Chebu začal kraj řešit pozdě, 
když předtím jeho úředníci stvrdili razítkem, 
že proti poplatku nic nenamítají. Za třetí: rovněž 
proti zmenšení našeho kraje na Doupovsku začal 
kraj protestovat, až když bylo rozhodnuto, a mým 
známým ve Valči tento úřad tvrdí, že s ním nikdo 
změny hranic nekonzultoval. A za čtvrté: Jak 
všichni víme, nedávný audit odhalil, že krajský 
úřad chybně rozdělil polovinu dotací z Regionál-
ního operačního programu. Podle auditu firmy 
Deloitte bude tak nejspíš muset náš chudý kraj 
s nejnižšími výdělky a nejnižší vzdělaností vracet 

EU 500 až 800 milionů korun. Neschopnost úřadu 
tak připravila kraj o pomoc, kterou tolik potřebuje. 
Není divu, že by se ti, které žádostmi a dotazy jen 
obtěžujeme, nejraději za těmi prosklenými dveřmi 
krajského úřadu zamkli a odpojili od zbytku kraje. 
marie černá, Karlovy vary  

(hydepark.kv@ceskydomov.cz)

Vodárny nás 
matou poplatky

píšu vám jako naštvaný a podvedený 
odběratel pitné vody v Karlových Varech 
a plátce nesmyslných poplatků. Žiju sám 

a za uplynulých 181 dní, tedy zhruba půl roku, 
jsem obdržel fakturu za spotřebu 14 kubíků pitné 
vody. Ten, kdo by si dal dohromady kupecké počty 
a věřil tvrzení vodáren, že platíme jen 36 korun 
za kubík vody, se velice plete. Vodné mi naúčtovali 
včetně DPH 421,12 Kč a za stočné 302,82 Kč. 
Sečteno a podtrženo 1.648 Kč. To vám vychází 
nějakých 117 korun a 71 haléřů za kubík pitné 
vody. Když jsem se pídil po tom, kde se vzal rozdíl 
oproti uvedené ceně vodného 36 Kč a stočného 
26 Kč za kubík, vyšel mi rozdíl 55 Kč. Chápu, 
že v paneláku, kde je 50 bytů, se tyto pevné 
poplatky rozpočítají a lidem je to skoro jedno. 
Ale v mém domku platím kvůli tomu vlastně dvoj-
násobek sumy, kterou mi slíbili ve smlouvě. A jak 
jsem zjistil, čím více šetříme vodou, tím víc ceny 
šroubují nahoru a ještě platíme i tu vodu, která 
kvůli starému vodovodnímu řadu a mizerné údržbě 
vytéká někde na ulici. Žijeme v záplavě nejrůz-
nějších poplatků. Jak vidím, vynalézavé nejsou 
jen banky, nejrůznější poradenské firmy a úřady. 
Hrátky s cenou ovládají i vodárny.
miroslav vetelský,  

sokolovská 79, rybáře 

Kdo chce, 
nemůže?

Narodil jsem se v červenci 1948 v karlo-
varském domě čp. 352 v Drahovicích. 
Podle rodného listu vím, že na Masarykově 

nábřeží, později Kalininově, nyní rozkopaném 

Mattoniho nábřeží. Z rodného domu mě vyhnala 
po 55 letech lidská zloba a kamiony vozící matton-
ku z Kyselky. Byl jsem vždy hrdým Karlovarákem. 
Od doby, kdy se mne po celé republice vyptávají 
na „losovačku“ a provařený stavebního úřadu, 
chodím na rozdíl od odpovědných politiků raději 
„kanálama“. Po 64 letech trvalého pobytu ve Va-
rech uvažuji o tom odejít do tuzemského exilu, 
na ten zahraniční jsem už starý. Jen nevím, zda 
pak někdo odslouží alespoň mši na rozloučenou 
exulantům a zda to bude česky. Respektuji odů-
vodnění radnice, že přejmenování ulice Moskevská 
na Václava Havla by bylo příliš nákladné. Navrhuji 
proto, aby alespoň KV Arena byla přejmenová-

na na halu Václava Havla. Dále navrhuji využít 
halu i pro zasedání zastupitelstva s možností 
utkání největších bouřliváků v ringu. A nakonec 
navrhuji vystavit v předsálí kostlivce z radničního 
depozitáře. Může být mezi nimi i můj návrh na ře-
šení nebezpečného sesuvu svahu mezi Horním 
nádražím a průtahem, na který jsem úřad města 
upozornil již 24. března 1995. Nic se nestalo, svah 
ujíždí, ohrožuje balvany dál a zajištění skály přijde 
jednou hodně draho. Tato úsporná opatření by ur-
čitě stačila pokrýt náklady na pojmenování sochy 
T. G. Masaryka, aby si ji cizinci nepletli s Leninem. 
A rozhodně bych nad jménem pana prezidenta 
uvítal jeho citát „Nebát se a nekrást“. 
ing. Jaroslav Lukšík,  

hlávkova 5, stará role

• Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a ko-
munální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat 
e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 7/2012 je 18. 6. 2012.

hyde park
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Nádoby na bioodpad byly rozvezeny

město Karlovy Vary zavedlo pilotní projekt 
k likvidaci bioodpadu. Od 2. dubna 
do 31. října budou ve čtvrtích města 

na různých stanovištích umístěny speciální 
nádoby na bioodpad. Občané tak dostávají další 
možnost k třídění odpadu. Kromě nádob na sklo, 
plasty, papír a textil nyní nově najdou u svých 
domů také nádobu na bioodpad. Město chce 
tímto způsobem zjistit, zda občané této možnosti 
do 31. října využijí. Pokud bude zájem, má se 
projekt realizovat i v dalších letech. Ve městě 
jsou rozmístěny nádoby o objemu 120 litrů u ro-
dinných domů a 1100 litrů na sídlištích. Nádoby 
jsou také v zahrádkářských koloniích. Jejich 
vysypání probíhá vždy v pondělí.
Do bioodpadu patří: tráva a plevel, listí, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, 

kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, sedliny 
kávy i s papírovým filtrem, čajové sáčky, skořáp-
ky od vajec, neznečištěná zemina (bez květi-
náčů), pokojové rostliny, květináče z lepenky 
a rašeliny.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, 
maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy 
zvířat, znečištěné piliny a všechny biologicky 
nerozložitelné odpady. 

provozní doba kompostárny ve staré roli 
(duben–listopad 2012):
Pondělí, středa 11,30–17,00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek 12,00–15,00 hod.
Sobota   9,00–13,00 hod.
(mm)

Umístění nádob na bioodpad
120 l
TAŠOVICE
Sopečná, Benátská, Hra-
dištní ul.
DOUBí
Skalní ul. a K Linhartu
DVORy
V Lučinách, V. Meerwalda
TUHNICE
RyBÁŘE
Sladovnická, K. Světlé a Maja-
kovského ul.
STARÁ ROLE
Zlatá, Tisová, Rovenské, 
K Lukám a Běhounka
SEDLEC 
Ke Hřišti, K Zahradám, Na Vý-
fuku a Jezerní ul.
BOHATICE 
Vilová, F. X. Šaldy a Sluneč-
ní ul.
DRAHOVICE 
ZAHRÁDKÁRSKÉ KOLONIE
DOUBí

SEDLEC
RyBÁŘE

1100 l
DOUBí
Terezínská ul.
TUHNICE
Sládkova, Alšova, Brožíkova 
a Vrázova ul.
STARÁ ROLE
Korunní, Dykova, Akátová 
a Dvořákova ul.
DRAHOVICE
Anglická, Vrchlického, B. Něm-
cové, V. Huga a Chodská ul. 
DRAHOVICE
Krokova
DOUBí
Sokolská
SEDLEC
Merklínská
RyBÁŘE
Buchenwaldská

Většina občanů  
je pro zákaz heren
město Karlovy Vary zpracovalo studii, aby zjistilo postoje 

občanů k hernám a kasinu. Ze 429 občanů, kteří odpo-
věděli, požadovalo 61,3 procenta úplný zákaz hazardu. 

Jako výjimku připustili provoz casin, kde 52,4 procenta respondentů 
mělo kladný postoj. Současný stav vyhovuje 11,4 procenta obyvatel 
a 14,0 procenta připouští, že není důvod hazard ve městě omezovat. 
Výzkum byl proveden prostřednictvím on-line dotazníku na oficiál-
ních stránkách magistrátu města. Šetření se zúčastnili respondenti 
od 19 let do 70 let. Nejpočetnější skupinu tvořili absolventi střední 
školy s maturitou (48,0 procenta) a vysokoškoláci (34,0 procenta). 
Anonymní anketa trvala 37 dní. Studie odhalila, že v současné době 
je na území města 90 heren a pět kasin. Největší počet heren (25 pro-
cent) je v centru města, následují čtvrti Rybáře, Drahovice a Stará 
Role. Závěr výzkumu uvádí, že občané našeho města si přejí redukci 
hazardu. Jde zejména o zákaz heren a výherních hracích automatů. 
Lidé ve městě jsou ochotni tolerovat oficiální kasina, neupřesnili 
ale, zda chtějí, aby se přesunula z centra města do okrajových částí 
a k nákupním centrům. (mm)

Graf postojů k zákazu 
nebo omezení hazardu:

Sběr dat v domácnostech skončil

sběr dat k Mezinárodnímu vý-
zkumu dospělých PIAAC, 
který zkoumá předpo-

klady pro uplatnění v běžném 
životě a na pracovním trhu u 
občanů ve věku 16 až 65 let, 
skončil. Výzkum probíhal v celé 
České republice od září 2011 a jeho 
výsledky budou zveřejněny v příštím 
roce. Vzhledem k závažnosti informací, které 
výzkum poskytuje, byla zcela zásadní kvalita 
získaných dat. „Díky vstřícnosti všech občanů 

ve výzkumu bude výpověď o vědo-
mostech a dovednostech českých 

občanů a jejich zkušenostech 
na pracovním trhu dobře od-
povídat skutečnosti,“ říká Jana 
Straková, národní koordinátorka 

projektu. Do výzkumu se v ČR 
aktivně zapojilo 6059 respondentů, 

z nichž 23 procent upřednostnilo vyplnění 
tištěných sešitů před počítačovou verzí dotazní-
ku. „V průběžném porovnání s ostatními zeměmi 
jsme se v dosažené návratnosti umístili na 

7. místě, což považuji za úspěch našich tazatelů 
a celého týmu sběru dat,“ dodává Jana Hamano-
vá, ředitelka výzkumu SC&C. Výzkum iniciovala 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a vedle České republiky se ho účastní 
dalších 24 vyspělých zemí ze čtyř kontinentů 
včetně USA, Kanady, Austrálie a Japonska, další 
země svou účast průběžně potvrzují. Výsledky 
výzkumu poskytnou tvůrcům vzdělávacích politik 
důležité informace o efektivitě jejich vzděláva-
cích systémů a podklady pro jejich další rozvoj. 
(sC)



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

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

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

SC-301886/19

SC-311809/06

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

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

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

SC-311841/05

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

11
83

5/
08

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-320288/04

SC-321011/01

Při předložení tohoto inzerátu SLEVA 15% NA VŠECHNY VODOU ŘEDITELNÉ BARVY!

Plus 3A 40kg
 

569,- Kč s DPH

Devoskyt 25kg
 

359,- Kč s DPH

Omítka  
disperzní bílá 25kg 

795,- Kč s DPH

Vodou ředitelná barva  0,6 lt 
AKRYLCOL V 2045 – lesk i mat  

od 175,- Kč s DPH

Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak, 
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové 
prvky • polystyrénové lišty.

Nad Dvorem 1
Karlovy Vary
Tel.: 774 559 959

malířský bílý nátěr vnitřní otěruodolný, 
85 % bělosti, vhodný na sádrokarton, 
na devoskyt a betonové plochy, štuky 
a přetíratelné papírové tapety

stěrková hmota slouží jako  
náhrada tenkovrstvých štuků,  
na opravy starých omítek,  
zrnitost 2 mm, snadno brousitelné

SC-320761/02
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Den s městem

třetí červnovou sobotu (16. 6. 2012) 
se volnočasový areál Rolava promění 
v soutěžní stezku pro děti, které si vyzkouší 

schopnosti, dovednosti a znalosti o Karlových 
Varech. Jednotlivé příspěvkové organizace města 
či společnosti s podílem města představí své 
aktivity rozličnými úkoly pro děti, které souvisí 
s jejich činností. Těšit se můžete na následující 
organizace:
• KV City centrum 
• Hvězdárna a Radioklub lázeňského města 

Karlovy Var
• Karlovarský symfonický orchestr
• Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
• Správa lázeňských parků
• Lázeňské lesy Karlovy Vary
• KV Arena 
• Městská galerie Karlovy Vary 
• Karlovarské městské divadlo
• Alžbětiny lázně 
• Dopravní podnik Karlovy Vary
• Městská knihovna
Pokud děti splní všechny úkoly u jednotlivých 
stánků, bude pro ně na konci připravena odměna, 
a to nejen ta sladká. Obtížnost úkolů bude rozli-
šena dle věku dětí – od předškolních až po druhý 
stupeň základních škol. Úspěšní řešitelé budou 
zařazeni do slosování o ceny, jako jsou například 
vstupenky do divadla, kina, na koncert, do lanové-

ho centra, bazénu a mnoho dalších.
Rodiče mohou buď stezku projít se svými dětmi, 
případně si zpříjemnit červnové sobotní odpole-
dne poslechem hudby. Celým odpolednem vás 
bude doprovázet skupina Plešband (bluegrass 
music) a vystoupení country tanců A proč ne. 
Pro děti bude připraveno vystoupení kouzelníka 
Kamila Burdy. Program bude uvádět Petr Čimpera. 
Se zajímavými ukázkami ze své práce se před-
staví i městská policie. Také rodiče se díky Dnu 
s městem budou moci dozvědět řadu informací 

o příspěvkových organizacích magistrátu a pro-
niknout více do fungování svého města. Hlavním 
mediálním partnerem akce je Hitrádio Dragon, 
které pro děti připraví kromě soutěží i trampolí-
nu nebo malování na obličej. In-line dráha bude 
v době konání akce uzavřena.
Přijďte tedy i vy 16. 6. do volnočasového areálu 
Rolava od 13,00 do 17,00 hod. Program se v upra-
vené podobě bude konat i v případě nepříznivého 
počasí. Aktuální informace budou uveřejněny 
na www.karlovyvary.cz týden před konáním akce.

Od 9,00 do 12,30 hod. uvidí 
diváci ukázku nasa-
zení jednotky že-
nijní brigády 
s technikou, 
jednotku 
brigády 
rychlého 
nasazení 
s ukázkou 
bojového vo-
zidla pěchoty, 
ručních zbraní a 
výstroje, ukázku záchra-
ny raněného vrtulníkem, výcvik psů a ukázku 
činnosti psů ve strážní a ochranné služby, 
ukázky techniky Hasičského záchranného 
sboru a jednotku brigády radiační a bakteriolo-
gické ochrany.

Dětský lanový park Svatý Linhart

Otevíráme 1. 6. 2012 ve 13 hodin.
V provozní době se o vás bude starat tým vyškole-
ných instruktorů.
provozní doba: 
Červen pátky 16:00–19:00, soboty a neděle 
10:00–19:00, všední dny pouze pro skupiny 
a na základě předchozí telefonické objednávky, 
v červenci a srpnu denně 10:00–19:00. Po telefo-
nické dohodě a při minimálním počtu 15 osob v ja-
kýkoliv den a hodinu. Školy a větší skupiny pouze 
po předchozí objednávce na těchto kontaktech: 
www.lazenskelesykv.cz, telefon: 773 231 311, 
tousecka@llkv.cz, lesy@llkv.cz

vstupné – 3 atrakce:
Dětský lanový park 70 Kč/dítě (absolvování okru-
hu jedenkrát), pro skupinu 10 a více dětí vstupné 
50 Kč/dítě. Při absolvování okruhu min. 2x, 
vstupné 50 Kč/ dítě. Vstupné pro dospělé 120 Kč/
dospělý. Nízké lanové překážky 50 Kč/dítě na ho-
dinu 70 Kč/dospělý na hodinu. Top-rope překážky 
250 Kč/osoba na hodinu – vhodné pro skupiny. 
Permanentky a slevy! Děti do 16 let, nad 16 let, 
dospělí. Možnost parkování.
GPS souřadnice: 50°12‘31.827“N 
12°50‘39.5514“E

13. ročník cvičení příhraničních 
krajských vojenských velitelství 
armády čr a zemských velitelství 
bundeswehru patrOuiLLE-hLÍD-
Ka EurEgiO EgrENsis se koná 
28. června 2012 v areálu rolava.
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· zaháJENÍ sEzONy

Úvod sezony vyšel skvěle
• Slavnosti zahájení letošní 654. lázeňské sezony trvaly tři dny. V jejich předvečer udělilo město dvě 
čestná občanství: opernímu pěvci Peterovi Dvorskému a hudebnímu skladateli Georgu Riedelovi. Cenu 
města převzala herečka Libuše Balounová. Svěcení pramenů se letos ujal apoštolský nuncius Giuseppe 
Leanza, který také vedl slavnostní mši v chrámu sv. Maří Magdalény. Hlavní ceremoniál se tradičně 
odehrál na Mlýnské kolonádě. Loni navštívilo Karlovy Vary 158 397 hostů, což bylo nejvíce od roku 2000.

průvod zakladatele lázní Karla iv. začínal již 
u letního kina. Odtud prošla stočlenná družina 
v historických kostýmech městem až k alžbětiným 
lázním. Jen císař a jeho tři dvořané jeli na koních, 
ostatní šli pěšky. po dvou zastávkách u richmon-
du a mlýnské kolonády spočinul průvod na louce 
ve smetanových sadech, kde šermířské souboje 
rytířů vystřídaly historické tance dvorních dam.

svěcení pramenů na mlýnské kolonádě přihlíželi 
velvyslanci řady zemí. Úvod podle zvyku obstaraly 
mažoretky pochodem a trubači fanfárami.

z programu třídenních slavností u pramenů si vy-
brali obdivovatelé historie, milovníci hudby, tance, 
dobrého jídla i ti nejmenší, které bavily pohádkové 
postavičky na staročeském jarmarku před hlavní 
poštou. 

herečka Libuše balounová strávila na prknech kar-
lovarského divadla neuvěřitelných 31 let. zůstala 
mu věrná i po rozpuštění souboru v roce 2003 a vrá-
tila se na scénu komorního Divadla Dagmar. Letos 
získala Cenu města. Fota: Petr Lněnička, 2M studio

světoznámý tenorista peter Dvorský jezdí do Karlo-
vých varů od roku 1969. poprvé ještě jako student 
3. ročníku konzervatoře. Od roku 2002 předsedá 
porotě mezinárodní pěvecké soutěže antonína 
Dvořáka. za její propagaci získal letošní čestné 
občanství.
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· histOriE 

Karlovarské 
fanfáry 
jsou chloubou 
města

podobně jako 
Vřídlo, beche-
rovka či oplatky, 

patří neodmyslitelně 
ke Karlovým Varům i fan-
fáry. Jejich zvuk doprovází 
společenské i kulturní 
události, především zahá-
jení lázeňské sezony, různé 
hudební soutěže, vernisáže 
výstav v muzeu i galerii, šlechtická setkání a osla-
vy všeho druhu. V seznamu nejrůznějších fanfár, 
intrád či halali zaujímají čestné místo Karlovarské 
fanfáry, které vedle Královských či Korunovačních 
patří k nejčastěji hraným. Ačkoliv jejich vznik není 
historicky doložen, můžeme se domnívat, že jejich 
éra nastala v době rekonstrukce Zámecké věže 
po požáru, který ji v roce 1604 proměnil v hroma-
du popela. Dvoupatrová hranolovitá věž s arkádo-
vým ochozem a zvoničkou byla ideálním místem, 
odkud se mohlo troubení na uvítanou vzácných 
hostů ozývat. A protože hostů přibývalo a každý 
z nich se považoval za důležitého a rád si takovou 
poctu zaplatil, trubači troubili od ráda do večera, 
až uši zaléhaly. Městská rada, přestože do její 
pokladny přitékal z této kratochvíle tučný bakšiš, 
musela nakonec před četnými protesty občanů 
kapitulovat a troubení z věže zakázat.
Dnes znějí fanfáry ze Zámecké věže opět, ale jen 

ojediněle a při zvlášť vzácných příležitostech. 
Spíš je slyšíme během různých akcí, kdy můžeme 
zaznamenat jejich různé úpravy a variabilní 
složení hudebníků. Někde si vystačí jeden trubač, 
jinde zahraje tří- či čtyřčlenná skupina. Jak uvádí 
karlovarský hudebník Bohumír Hájek, Karlovarské 
fanfáry byly zvlášť žádoucí v sedmdesátých a 
osmdesátých letech minulého století, kdy se do-
konce objevovaly podobné stížnosti občanů jako 
za starých časů. Tehdejší Karlovarské kvarteto 
lesních rohů, které vedl Josef Šálek, bylo aktivní 
až do konce devadesátých let a koncertovat 
vyjíždělo často i do blízkého Německa. 
Autorství dnešních Karlovarských fanfár patří nej-
spíše Josefu Labitzkému (1802–1881) a Robertu 

Manzerovi (1877–1942), který svoji verzi zpracoval 
na motivy svého předchůdce. Autorství obou 
je jistě zpochybnitelné a dosud ani není doloženo 
jednoznačně. Zajímavostí v tomto muzikologickém 
oříšku je i žádost Manzerovy dcery Sieglinde 
z 27. ledna 1997, adresovaná Karlovarskému 
symfonickému orchestru, o zapůjčení několika 
otcových kompozic včetně fanfár („mehrere Fan-
faren“). Fanfáry jsou hudební útvar krátký, hlasitý 
a úderný. Vytvářejí u posluchačů vzletnou náladu 
a očekávání něčeho slavnostního a mimořádného. 
Patří k rodinnému stříbru Karlových Varů a měli 
bychom si jich vážit. 
(anna Fidlerová)

Naše město 
má svůj dukát

Karlovy Vary se staly minulý měsíc již šestým českým městem, které má svůj 
dukát. Dnem zahájení lázeňské sezony se začalo prodávat nové lokální 
platidlo s názvem 40 karlovarských vřídeláků. Budou platit na území města 

do příštího roku jako dárek a turistická zajímavost. Lokální dukát je již šestým 
v Česku, první byl představen předloni při zahájení Vánočních trhů v Jablonci 
nad Nisou a celý náklad byl vyprodán během jednoho víkendu. Podobné dukáty 
zavedla také Plzeň, Odolena Voda, Olomouc a Liberec. „Dukáty nejsou skutečnou 
měnou, jejich přijímání je samozřejmě dobrovolné. Je to spíše forma hry a suvenýr 
pro obyvatele a turisty a zároveň způsob, jak propagovat město. Jde o žeton 
trochu větší než padesátikoruna, jehož průměr je 30 milimetrů. Výrobu zajistila 
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Na lícové straně dukátů je vřídlo, na rubu znak 
města Karlovy Vary,“ říká organizátorka projektu Katarzyna Wawrzyńska. Podle ní lze 
40 karlovarských vřídeláků získat v karlovarském muzeu na Nové louce 23, v infocentru 
a na Vřídelní kolonádě. 
(krl)

při Karlovarských fanfárách se složení hudebníků často mění. Foto: Bohumír Hájek
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· KuLturNÍ OhLasy

Hudební zážitek par excellence
K zahájení letošní lázeňské sezony přispěl 

vynikajícím hudebním počinem i Karlo-
varský symfonický orchestr ve spolupráci 

se skladatelem a dirigentem Kryštofem Markem 
a jazzovými tělesy MK Collective a Karlovarský 
Repre Band (KRB). Na dvou večerech (v Měst-
ském divadle a v Lázních III) zahráli symfonici 
s MK Collectivem nejprve sérii skladeb Antonia 
Carlose Jobima, zakladatele bossa novy. Vrcholem 
večera ale bylo uvedení dvou kompozic Kryštofa 
Marka, které provedl KSO spolu s KRB. Nešlo 
o „pouhou fúzi“ jazzu a symfonického orches-
tru, ale o svébytnou současnou multižánrovou 
hudbu. Jako první vyslechli posluchači Suitu č. 1 
pro symfonický orchestr a jazzový oktet, uvede-
nou již v rámci loňského mezinárodního festivalu 
JazzFest. Poté ve světové premiéře zazněla 
úchvatná Sinael s podtitulem Jazzová symfonie, 
třicetiminutová kompozice prezentující symfonic-
kou hudbu 21. století a nesoucí název symfonie 
plným právem. Tímto projektem (i multimediálním 
projektem Nosferatu), který jistě bude mít i řadu 
ortodoxně zaměřených odpůrců, KSO více než na-
značil jednu z cest, kudy se může ubírat budoucí 
dramaturgie a oslovování posluchačů, kteří jinak 
mají k symfonické hudbě rezervovaný vztah.

Prohlášení 
ředitelky 
muzea 

Cílem právě probíhající výstavy Hvězdné 
nebe nad Kyselkou v karlovarském muzeu 
je poukázat na nesporný historicko-archi-

tektonický význam lázní Kyselka. Muzeu nepřísluší 
hodnotit současný stav Kyselky ani hledat důvody, 
které k tomuto stavu vedly. Výstava tudíž není 
platformou ani Karlovarských minerálních vod, ani 
Asociace sdružení pro ochranu kulturního dědictví 
ČR. Je velmi zdařilým výstavním projektem 
našeho muzea a Národního památkového ústavu 
v Lokti. Svým rozsahem je ojedinělá, dosud nebylo 
nikdy shromážděno takové množství faktogra-
fického materiálu. Její zpracování je na vysoké 
profesionální úrovni, a to zejména díky autorům 
Stanislavu Burachovičovi a Lubomíru Zemanovi. 
Její panelová část bude přes léto ve Vřídelní 
kolonádě a repríza výstavy v celé podobě bude 
na podzim v Technickém muzeu v Praze. Pro vý-
stavu byla zapůjčena řada předmětů, mezi nimiž 
byly mj. i tiskové raznice a pečetidlo od soukromé 
majitelky, která předměty poskytla muzeu, resp. 
NPÚ prostřednictvím sdružení ASORKD. Pochyby 

sdružení nad nedostatečným 
zabezpečením zapůjčených 
předmětů byly sice bez-
předmětné, přesto muzeum 
požadavku sdružení vyhovělo 
a ihned lokálně zabezpečení posílilo. Ukázalo 
se však, že vyslovené obavy z odcizení předmětů 
byly pro ASORKD dopředu zamýšlenou záminkou 
pro rozpoutání lživých urážek na adresu muzea. 
Muzeum je seriózní kulturní institucí a není veřej-
ným prostorem pro verbální výpady a osobní spory 
dvou znesvářených stran. Z těchto důvodů budou 
zapůjčené předměty vráceny a budou plnohodnot-
ně nahrazeny předměty ze sbírek našeho muzea 
(např. slavnostní pohár k 70. narozeninám Hein-
richa Mattoniho aj.). Odmítám nařčení asociace, 
že by Karlovarské minerální vody měly kontrolu 
nad finální podobou výstavních panelů. Ba právě 
naopak: panel, který zpracovala asociace a pre-
zentuje na něm velmi nevybíravým způsobem svůj 
pohled na aktuální stav v Kyselce, byl ve vestibulu 
muzea vylepen těsně před zahájením výstavy, aniž 
by byl jeho obsah dopředu projednán s muzeem. 
Takovýto postup považuji vůči muzeu za velmi 
nekorektní. I přes nešťastnou medializaci věřím, 
že sami návštěvníci objektivně posoudí kvalitu 
a nespornou zdařilost výstavy Hvězdné nebe 
nad Kyselkou. 
ing. Lenka zubačová, 

ředitelka muzea Karlovy vary

Habera nadchl 
KV Arenu

Jedna z největších karlovarských akcí letošní-
ho roku je za námi. Palo Habera se skupinou 
TEAM na svém rozlučkovém turné zavítali 

18. května 2012 do KV Areny. Haberovy největ-
ší hity „Je to vo hviezdach, Reklama na ticho, 
Malá nočná búrka nebo Létám v tom tiež,“ ale 
i mnohé další, díky kterým kapela prodala už přes 
250 tisíc nosičů, si zpívalo přes 4500 nadšených 
diváků. Většina písní také sklidila potlesk ve stoje. 
Ohromující světlená scéna, velkolepá laserová 
show a brilantní zvuk ještě umocnily atmosféru 
dvouhodinového koncertu. Fanoušci slovenského 
hudebního hosta nenechali odejít a ten ještě dva-
krát přidával. Závěrem Habera za uznalých ovací 
vyhlásil, že z každé vstupenky věnují 25 korun 
na osoby zdravotně postižené. V rámci celého 
turné „Česká pojišťovna 
Habera a TEAM Final 
tour 2012“, tak přispějí 
částkou 1,4 milionu 
korun pro osoby, které 
to potřebují. Promoté-
rem úspěšného pop-
-rockového koncertu 
byla Česká umělecká 
agentura.
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

1. 6.  19:30 
peter shaffer: KOmEDiE pOtmĚ - činohra Karlovarského 
městského divadla
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl naší 
přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece na něco 
hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o pokrytectví. 
Hrají: Jiří Nebenfür, Lucie Domesová ad. Režie: Jiří Seydler.

2. 6.  19:30 
Frank houtappels: Na mĚLčiNĚ 
Divadlo Kalich
Originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými zvraty a 
hlavně až do konce s drápavým podtónem. Hrají: Iva Janžuro-
vá, Miroslav Vladyka ad. Režie: Jakub Nvota.

5. 6.   19:30 
zŠ a zuŠ Karlovy vary: vÍLa OhŘE 
Vrátíme se do doby, kdy skutečnost byla pohádkou a pohádka 
skutečností, kdy magická příroda ovlivňovala životy lidí a lidé 
ještě pomáhali přírodě. Hudba: Karel Šimandl. Zpívá sbor 
Zvonek a Zvoneček, sbormistryně: Miroslava Lendělová a 
Karolína Kučerová.

6. 6.   19:30 
patrick marber: DEaLEr´s ChOiCE 
Dejvické divadlo
Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli 
setkávají v suterénu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne 
se objeví záhadný muž, jak se záhy ukáže, profesionální hráč. 
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný ad. Režie: Jiří Pokorný.

8. 6.   19:30 
irena Dousková: hrDý buDŽEs 
Divadlo a. Dvořáka příbram 
Hrdinka příběhu nás zkoumavým i naivním pohledem osmi-
letého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákov-
ské normalizace. Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková ad. 
Režie: Jiří Schmiedt.

12. 6.   19:30 
Neil simon: pOsLEDNÍ zE ŽhavýCh miLENCŮ 
agentura harlekýn
Komedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky 
mistrným dialogům. Starší obchodník se po letitém spořáda-
ném manželství odhodlá k první nevěře. Hrají: Simona Stašová 
(trojrole) a Petr Nárožný. Režie: Zdeněk Kaloč.

14. 6.   19:30 
koncert: gLENN miLLEr stOry 
big band Karlovy vary
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry 
swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Benny Go-
odman, George Gershwin aj. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová.

17. 6.   15:00 
Ondřej sekora: trampOty brOuKa pytLÍKa 
Divadlo Lampion
Úsměvné, ale i napínavé příhody jsou vyprávěné nejen 
Sekorovými slovy, ale také tanečně-pohybovými kreacemi 
doprovázenými písničkami Ravena a Víta Sázavského. Hrají: 
František Čachotský, Martin Dusbaba ad. Režie a choreogra-
fie: Martin Pacek j. h.

18. 6.   19:30 
geraldine aron: mŮJ báJEčNý rOzvOD 
Filmová a Divadelní agentura praha
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská 
autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali 
sami. Všechny postavy vytváří Eliška Balzerová. Režie: Jana 
Kališová.

21. 6.  19:30 
giuseppe verdi: iL trOvatOrE – trubaDÚr 
severočeské divadlo opery a baletu
V mnohovrstevnatém příběhu jde o Azuceninu vendetu na 
hraběcím rodu, který kdysi obvinil její matku z čarodějnictví 
a nechal ji upálit na hranici. Opera je uváděna v italském 
originále s českými titulky. Režie: Karla Štaubertová.

25. 6.   19:30
Komorní orchestr Nálady se sólisty: 
gaLaKONCErt OpErEtNÍCh mELODiÍ... 
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet 
F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. 
Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs – tenor a Petr 
Matuszek – bas.

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

8. 6.  19.30 Lázně iii
symfonický koncert KsO - C10
Vladimír Sommer: Antigona - předehra k Sofoklově tragédii, 
Erwin Schulhoff: Koncert pro smyčcové kvarteto a dechové 
nástroje , Antonín Dvořák: Symfonické básně Vodník a Holou-
bek. Smyčcové kvarteto PiKap. Dirigent Jiří Štrunc

15. 6. 19.30 Lázně iii
symfonický koncert KsO 
Milan Svoboda: Concerto grosso pro housle, klavír a orchestr
Milan Svoboda: Suita z baletu Mauglí 
Pavel Fischer - housle
Milan Svoboda - klavír
Dirigent Milan Svoboda

22. 6. 19.30 Lázně iii 
symfonický koncert KsO - b10
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - předehra 
Richard Strauss: Koncert pro lesní roh a orchestr č.1, Igor 
Stravinskij: Pulcinella. Martin Aubus – lesní roh. Dirigent 
Zdeněk Klauda.

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

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

1. 6.   19.30
miroslav stingl uvádí: maori tupuna a královna Lili pate
Cestovatelská ikona Miroslav Stingl vás osobně provede po 
Velikonočním ostrově a královna ostrova Rapa Nui Lili Pate 
zatančí spolu se souborem tanečníků Maori Tupuna. Nová krá-
lovna Lili Pate byla přijata oficiálně prezidentem Chile, kterého 
informovala, že její první cesta jako královny (velvyslankyně 
ostrova) bude do České republiky. 

3. 6.  19.30
poslední swing 
Kapely Tofu Band, Swingdows a Karlovarský Repre Band 
+ Vocal Swingdows Q zaswingují v Husovce pod vedením 
Jindřicha Volfa staršího. Ale nebojte se, naposled to nebude. 
To jen v této sezoně.

5. 6.  19.30
večer plný hudby s hankou Křížkovou
Populární karlovarská zpěvačka a herečka Hanka Křížková vy-
stoupí na společném koncertě s mladými pěveckými svěřenci 
Mgr. Štěpánky Steinové, tedy těmi, na které úspěch a sláva 
možná teprve čekají.

13. 6.  19.30
Jiří schmitzer
Populárního pražského herce, člena divadla ypsilon, znají 
z filmového plátna a z obrazovek jistě všichni, ale jako svéráz-
ného písničkáře možná jen někteří. Jeho písničky nepostrádají 
humor, i když místy trochu drsný a překvapivý.

14. 6.  19.30
tóny dětem 
Benefiční muzikálový večer ve prospěch Kojeneckého ústavu 
Karlovy Vary v podání bývalých svěřenců pedagožky Mgr. 
Štěpánky Steinové. Večer vám zpříjemní Dasha a pěvci z ob-
noveného muzikálu Bídníci David Uličník, Petra Záklasníková 
a Richard Bergman. 

16. 6.  14.00
rEspECt us – závěrečná show
Mladí frekventanti taneční školy Zuzany Al Haboubi Respect 
Us, o.s., připravili pro děti a rodiče street dance show Tancem 
proti nudě, ve které předvedou, co se za celý rok naučili. 

17. 6.  19.30
zŠ a zuŠ Jelínek adam – step v husovce
Žáci stepařské třídy Adama Jelínka připravili představení 
Stepařská evoluce, které přiblíží veřejnosti původ tohoto tance 
a jeho vývoj. Na programu se podílí jak malí stepaříci ve věku 
od 6 let, tak i pokročilí dospívající tanečníci. 

22. 6.  19.30
arnošt goldflam - biletářka premiéra
Bezvýznamný příběh bezvýznamné ženy v podání Romany 
(Rigové) Svobodové v režii Zdeňka Daňka. Nejlépe nazkoušený 
propadák sezony. Vstupné 60,- Kč.

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovyvary.cz

premiéra
1.–3. 6.   16:00 a 18:15
Sněhurka a lovec – USA, 126 min., dobrodružný, fantasy, 
dabing. Vstupné 110 Kč.

3D film - premiéra
1.–3. 6.   20:30
Muži v černém III 3D – USA, 101 min., komedie, sci-fi, dabing. 
Vstupné 165 Kč.

premiéra
4.–6. 6. 17:30
Tady hlídám já – ČR, 105 min., komedie. Vstupné 110 Kč.

premiéra
4.–6. 6.  20:00
Útěk z MS - 1 – USA, 95 min., sci-fi, akční, české titulky. 
Vstupné 110 Kč.
  
představení nejen pro seniory
7. 6.   13:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97 min., 
komedie. Vstupné 60 Kč.
  
3D film
7.–10. 6.  16:00
Avengers 3D – ČR, 137 min., sci-fi, akční, dabing.  
Vstupné 140 Kč.

7.–10. 6.  18:30
Líbáš jako ďábel – ČR, 112 min., komedie. Vstupné 110 Kč.

3D film – premiéra
7.–10. 6.  20:30
Prométheus 3D – USA, min., sci-fi, horor, české titulky. 
Vstupné 140 Kč.

3D film
11.–13. 6.  17:30
Muži v černém III 3D – USA, 101 min., komedie, sci-fi, dabing. 
Vstupné 165 Kč.

11.–13. 6.  20:00
Tady hlídám já – ČR, 105 min., komedie. Vstupné 110 Kč.

3D film - premiéra
14.–17. 6.  16:00 a 18:00
Madagaskar III 3D – USA, 92 min., animovaný, dabing. 
Vstupné 140 Kč.

premiéra
14.–17. 6.  20:00
Dont stop – ČR, 95 min., drama. Vstupné 110 Kč.

18.–20. 6.  17:30 
Sněhurka a lovec – USA, 126 min., dobrodružný, fantasy, 
dabing. Vstupné: 110 Kč.

18.–20. 6.  20:00
Líbáš jako ďábel – ČR, 112 min., komedie. Vstupné 110 Kč.

představení nejen pro seniory
21. 6.   13:00
Líbáš jako ďábel – ČR, 112 min., komedie. Vstupné 80 Kč.

3D film 
21.–24. 6.  16:00 
Madagaskar III 3D – USA, 92 min., animovaný, dabing. 
Vstupné 140 Kč.

premiéra
21.–24. 6.  18:00

KMD karlovarské městské divadlo KSO karlovarský symfonický orchestr

SCÉNA HUSOVKA

KINO ČAS
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Pařmeni – VB, Austrálie, 97 min., komedie, české titulky. 
Vstupné 110 Kč.

3D film
21.–24. 6.  20:00
Prométheus 3D – USA, min., sci-fi, horor, české titulky. 
Vstupné 140 Kč.

3D film
25.–27. 6.  17:30
Street Dance II 3D – USA, 89 min., hudební, české titulky. 
Vstupné 140 Kč.

3D film – premiéra
25.–27. 6.  20:00
Piraňa 3DD – USA, 98 min., horor, české titulky.  
Vstupné 140 Kč.

29. 6.–7. 7.
47. mezinárodní filmový festival Karlovy vary
http://www.kviff.com

Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
On-line rezervace na vstupenky.karlovyvary.cz

Filmový klub Karlovy vary
Začátky promítání v 19.30 hod. Vstupné: 50,- Kč člen, 70 Kč 
host (není-li uvedeno jinak). www.fkkv.cz

1.–3. 6.   17:00 
Tři mušketýři – Německo, Francie, Velká Británie, 110 min., 
dobrodružný, akční, romantický, český dabing. Vstupné 90 Kč.

1.–3. 6.   19:30 
Trainspotting – Velká Británie, 94 min., drama, v původním 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

4. 6.   17:00 a 19:30
Válka bohů - USA, 110 min., drama, fantasy, původní znění, 
české titulky. Vstupné 90 Kč.

5. 6.   17:00 a 19:30 ruský film.
Admirál - Rusko, 123 min., válečný, historický, v původní 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

6. 6.   15:00 projekce nejen pro seniory
7. 6.  17:00
Druhá strana mince – Polsko, 99 min., komedie, drama, 
v původním znění, české titulky. Vstupné 60 Kč.

6. 6.   17:00 projekce nejen pro seniory
6. 6.  19:30
Jeskyně zapomenutých snů – Francie, Německo, Kanada, 
USA, 90 min., dokumentární, historický, v původním znění, 
české titulky. Vstupné 60 Kč.

7. 6.  :30 projekce FK Kv
Zvuk hluku – Švédsko, Francie, 2010, 102 min.

premiéra
8.–10. 6.  17:00 
Začátky - USA, 105 min., životopisný, drama, v původním 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

premiéra
8.–10. 6.  19:30 
Hodný syn – Finsko, 87 min., horor, thriller, v původním znění, 
české titulky. Vstupné 90 Kč.

Koncert – Film Cafe Drahomíra
9. 6.   21:00
JAZZ & POEZIE - Jan Zábrana. Volné vstupné. 

11.–12. 6.  17:00
Takeshis´ – Japonsko, 108 min., drama, komedie, v původním 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

11.–12. 6.  19:30 
Tři pohřby - USA, Francie, 121 min., drama, krimi, western, 
v původním znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

13. 6.   17:00 a 19:30
Bez dechu - USA, 100 min., akční, thriller, drama, v původním 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč. 

14. 6.   17:00
15. 6.   17.00 a 19:30
16.–17. 6. 19:30

Líbáš jako ďábel – Česko, 113 min., komedie. Vstupné 100 Kč. 

14. 6.   19:30 projekce FK Kv
Máme papeže - Itálie, Francie, 2011, 104 min.
Vstupné: 60,- Kč člen FK, 80,- Kč host.

16.–17. 6.  17:00
Astroboy - USA, Japonsko, 90 min., rodinný, animovaný, 
český dabing. Vstupné 90 Kč.

premiéra
18. 6.   17:00 a 19:30 
19. 6.   17:00 
Víla – Francie, Belgie, 93 min., komedie, drama, původní 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

20.–19. 6.  19.30 
Rozchod Nadera a Simin – írán, 120 min., drama, v původním 
znění, české titulky. Vstupné: 80 Kč.

20. 6.   15: 00 a 17:00 projekce nejen pro seniory
21 6.   17:00
Školní výlet – Česko, 90 min., drama, komedie.  
Vstupné 50 Kč.

21. 6.   19:30 projekce FK Kv
Černej Dynamit – USA, 2009, 83 min.

22. 6.  Filmový maraton: režie pedro almodóvar.
17:00 Volver – Španělsko, 2006, 129 min. 
19:30 Rozervaná objetí – Španělsko, 2008,129 min.
21:30 Kůže, kterou nosím – Španělsko, 2011, 118 min.
Vstupné: 60 Kč na jednotlivé filmy; 120 Kč při zakoupení 
vstupenky na všechna tři představení.

23. 6.   17:00 
Rango – USA, 103 min., animovaný, dobrodružný, český 
dabing. Vstupné 60 Kč.

premiéra 
23. 6.   19:30 
Pomáhat a chránit – Irsko, 96 min., komedie, krimi, thriller, 
v původním znění, české titulky. Vstupné 90 Kč. 

bolšoj balet moskva - Live
24. 6.   16:45 přímý přenos.
RAyMONDA. Vstupné 400 Kč.

premiéra
25.–26. 6.   17:00 
Marieke, Marieke – Německo, Belgie, 95 min., drama, původní 
znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

25.–26. 6.   19:30 
Zůstane to mezi námi – Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, 
87 min., drama, původní znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

premiéra
27. 6.   17:00 a 19:30 
Bajkonur – Německo, Rusko, Kazachstán, 94 min., drama, 
původní znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

29. 6.–7. 7. 47. mezinárodní filmový festival Karlovy vary
http://www.kviff.com

Koncert – Film Cafe Drahomíra
29. 6.   21:00
Vítání léta, zahájení 47. MFF – Těžko soudit motýla. 
Volné vstupné.

Slovenská 2003, Karlovy Vary 
Tel.: 777 727 871-3

Prodej vstupenek pro filmová představení na místě. Pokladna 
otevřena od 20,30 hod. Po skončení promítání jsou přistaveny 
autobusy MHD. K dispozici bude stánek s občerstvením.

1. 6.  21,30
Mission: Impossible – Ghost Protocol - USA, 2011, titulky, 
15N, akční. Vstupné 80 Kč. 

2. 6.   21,30
Poupata - ČR, 2011, 12N, drama. Vstupné 80 Kč. 

8. 6.  21,30
Meruňkový ostrov - Slovensko, 2011, 12N, romatický/drama. 
Vstupné 80 Kč. 

9. 6.  21,30

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část - USA, 2011, titulky, 12N, 
fantasy/romance/thriller. Vstupné 80 Kč. 

15. 6.  21,30
Alvin a Chipmunkové 3 - USA, 2011, české znění, komedie 
pro celou rodinu. Vstupné 80 Kč. 

16. 6.   21,30
Čtyři slunce - ČR, 2012, 12N, drama. Vstupné 80 Kč. 

23. 6.  18,00
Karlovarský hudební večer v Letním kině. 
Vystoupí: Xindl X, Vašo Patejdl, Bratři Nedvědové a Peter 
Nagy. Předprodej vstupenek v Infocentru Dolní nádraží, cena 
v předprodeji 250 Kč a na místě 300 Kč. 

29. 6.–30. 6. mezinárodní filmový festival Karlovy vary
Sledujte aktuální program festivalu www.iffkv.com

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

výstava   13. 6.–26. 7. 
Výstava k obnově Beethovenova pomníku
  ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Umělecká škola Hof

Literární večer
6. 6.  DO ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary - Naďa Pajanková

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

výstavy:
Do 26. 8.
aleš veselý – Kódy a prolínání
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých so-
chařů prezentuje „menší“ sochařská díla a modely existujících 
i nerealizovaných monumentálních objektů ze železa, dřeva a 
kamene, doplněná výjimečnými kresbami. 

30. 6.–26. 8. 
zdeněk ziegler – slavnosti plakátů 
Zdeněk Ziegler (1932), významný český grafický designér a 
dlouholetý vysokoškolský pedagog se v letošním roce dožívá 
významného jubilea a v rámci MFF představí reprezentativní 
kolekci filmových plakátů. Vernisáž 30. 6. v 17 hod.

30. 6.–26. 8
Jiří slíva - Chaplin etc.
V rámci doprovodného programu MFF bude prezentována 
především grafická tvorba známého českého karikaturisty, 
kreslíře, malíře, ilustrátora, humoristy, a též občasného 
literáta a kytaristy ve skupině Grafičanka.

DaLŠÍ aKCE:
24. 6.  15,00
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Aleše Veselého
Dílna pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) zaměřená na 
výstavu ojedinělých objektů Aleše Veselého ze železa, dřeva, 
kovu a kamene bude inspirovat k výtvarným hrám a vlastním 
tvůrčím činnostem.

stáLá EXpOziCE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století. Expozice představí díla klasiků 
českého moderního umění 20. Století.

100. výročí dokončení stavby budovy galerie
Galerie umění Karlovy Vary chystá na září tohoto roku výstavu 
ke 100. výročí dokončení stavby budovy galerie (dříve 
Obchodní a živnostenské komory). Pro tuto výstavu hledáme 
dobové fotografie, pohlednice či rytiny s motivem budovy 
galerie, případně jakékoli další doprovodné dokumenty týkající 
se této stavby z dílny architekta Friedricha Seitze.

Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa Pso-
hlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

KINO DRAHOMÍRA

GALERIE DUHOVá PALEtA

GALERIE UMěNÍ

GALERIE SKOOKER CAFÉ KOULE

LEtNÍ KINO KARLOVY VARY



17

· KuLturNÍ sErvis

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

výstavy
Do 24. 6.
český komiks 1. poloviny 20. století
Ojedinělý výstavní projekt přiblíží vývoj českého komiksu 
1. poloviny 20. století a tvorbu nejvýznamnějších osobností 
kresleného seriálu atraktivní pro celé generace, např. Ladův 
Kozel Bobeš, Sekorův Ferda Mravenec nebo Rychlé šípy.

30. 6.–30. 9.
Jak se šijí nejen pohádky 
Expozice z bohatých sbírek fundusu Barrandov Studia připra-
vená v rámci doprovodného programu MFF přiblíží kostýmy 
z legendárních filmů a pohádek doplněné ukázkami střihů, 
navrhování a šití modelů. Vernisáž: 30. 6. v 11 hod.

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

DaLŠÍ aKCE:
14. 6.  16.30 – 18.30 
výtvarná dílna pavly vargové - technika spirELLi
Výroba jemných dekorací a přáníček z různobarevných nitek 
a papíru (vlastní nitě a tenké bavlnky vítány). Vstupné 60 Kč

20. 6.  19.30
islandský multimediální hudební večer 
PIKAP QARTET představí své islandské hudební hosty.

21. 6.  16.30 – 18.30
galerijní animace k výstavě sláva! huráá!
to nejlepší z českého komiksu
Aktivní výtvarná dílna s pracovními listy přímo ve výstavě 
pro dospělé a děti.

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

6.–29. 6.  JE Nám DObŘE Na svĚtĚ
Výstava dětských výtvarných prací 1. mateřská škola Karlovy 
Vary, Komenského 7. Vernisáž výstavy 6. 6. v 15.30 hod. 

30. 6.–3. 8.  News photo 2012
Události uplynulých 15 let objektivem fotografů.  
Vernisáž výstavy 30. 6. od 16.00 hod.

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

Do 22. 6.   Life-netdesigning
Výstava představuje výsledky úspěšné spolupráce při 
vytváření firemního designu. Inspirující výstava je součástí 
stejnojmenného projektu, jehož cílem je rozvoj manažerských 
a prezentačních dovedností designérů v praxi. Tento projekt 
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky.

30. 6.–27. 9.  KDO ŽiDLi má, byDLÍ
To nejlepší z TONU, výstava, která představí tradičního české-
ho výrobce židlí a nejlepší designové kousky z jeho produkce. 
Vernisáž 30. 5. od 19.00 hod.

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

6. 6.  17,00 
Transformační filozofie, technologie a strava aneb nikdy se nic 
nestane náhodou. Přednáška Harryho Telesfora.

16. 6.  
Městská knihovna představí své aktivity v rámci Dne s měs-
tem. Připravujeme soutěže pro děti. 

výstava fotografií 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI v Městské knihovně na I. P. Pavlova 
7. Centrum NAROVINU organizuje adopce na dálku v africké 
Keni. Přijďte si připomenout, jak se ve střední Evropě máme 
dobře. 

Knihovna pravidelně doplňuje fond o zajímavé knižní novinky. 
NAVŠTIVTE NÁS. CENy JSOU MíRNÉ, ZACHÁZENí VLíDNÉ.
Najdete nás na facebooku!

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

pObOčKy mĚstsKé KNihOvNy
Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00;  
pá 12.00 - 16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49,  tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4,  tel.: 353 564 844
Tuhnice, Wolkerova 1,  tel.: 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4,   tel.: 353 224 203
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

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

pro veřejnost – sál Dvory
7. 6.  17:00 vladimír benderski „tuCEt“
Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění a živou hudbu. 

14. 6.   15:00 univerzita volného času
HISTORIE A SOUČASNOST AMERICKÉ LITERATURy
Lektorka: Mgr. Michaela Čaňková

pobočka Lidická
5., 19. 6.  18:18 a JiNaK vám NiC NEChybÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

13. 6.  19:00 prOmÍtEJ i ty!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVěT, tentokrát 
dokument JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA A WOODy ALLEN. 

výstavy – hala Dvory:
31. 5.–28. 6.  rusKé EX-Libris

4. 6.–27. 8. 
10 let Krajské knihovny Karlovy Vary

pro děti – dětské odd. Dvory:
29. 6.  15:00 EKODÍLNa. 
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let.

pro seniory – pobočka Lidická
14., 28. 6. 10:00 LitErárNÍ KLub sENiOrŮ

herní klub – a-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 6. v 15:00 hErNÍ KLub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

9. 6.   11:00 hErNÍ sObOta
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

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

stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska 
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického 
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského 
města od 15. století po dnešek. 

Do 17. 6.
hvězdné nebe nad Kyselkou
Expozice dokumentuje rozkvět, slávu a úpadek Lázní Kyselka. 
Poprvé také přiblíží stavby slavných architektů, převážně 
z okruhu vídeňských autorů. 

9. 6.  17,00–21,00 
muzejní noc: Kapitoly z dějin karlovarského lázeňství 
aneb příběh plný paradoxů
Zábavné scénky, poučné příběhy, historické postavy a histo-
rické exkurzy v několikahodinovém programu. 
program:
17.00: úvodní slovo
17.15–17.30: hudební vstup Kristl and friend
17.45–18.20: přednáška Stanislava Burachoviče „Kratochvil-
ná historie lázeňství“
18.21–19.00 komentovaná prohlídka stálé expozice
19.01–19.15: hudební vstup Kristl and friend
19.16–20.00: Divadlo Viktora Braunreitera
20.01–21.00: Volný pohyb po expozici

13. 6.   17,00
Přednáška: Heinrich Mattoni a lázně Kyselka
O zakladateli slávy Kyselky přednáší historik muzea Stanislav 
Burachovič. 

27. 6.–23. 9.
symfonie kabelek
Expozice přibližuje proměny nenápadného, ale důležitého 
módního doplňku, jakým jsou kabelky, v průběhu staletí. Ex-
ponáty ze sbírek muzea doplní další z muzeí v Brně, Jablonci 
a Pardubicích a ze soukromé sbírky. Vernisáž 27. 6. v 17 hod.

K Letišti 144, Karlovy Vary 
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Od soboty do čtvrtka po telefonické objednávce nabízíme
KaŽDOvEčErNÍ pOzOrOváNÍ JasNé ObLOhy aNEb 
ObJEDNEJtE sE Na tELEFONu 357 070 595
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00 
do 16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět.
Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne 
všechny podrobnosti pozorování a zaznamená si váš kontakt. 
Pozorování může totiž probíhat i na jiných stanovištích než 
přímo na hvězdárně. Je také nutno uvést, že k jakémukoli 
astronomickému pozorování potřebujeme mít jasnou oblohu 
a díky telefonickému kontaktu vás můžeme o aktuální 
povětrnostní situaci průběžné informovat, abyste z pozorování 
skutečně něco měli.

Každý pátek ve 21:30 pozorování večerní oblohy bez 
předchozí objednávky pOháDKy pOD hvĚzDami prO DĚti 
a JEJiCh rODičE. 
Večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let s úvodním 
audiovizuálním pořadem.

Každý pátek ve 22:30 pozorování večerní oblohy 
bez předchozí objednávky pOzOrOváNÍ prO starŠÍ 
a pOKrOčiLé (od 10 let). 
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem o sou-
hvězdích jarní oblohy. Doporučený minimální věk je 10 let.

Každé úterý, čtvrtek a sobotu ve 14:00 a 16:00 a každou 
neděli v 15:00 astrONOmiCKé ODpOLEDNE prO vŠEChNy 
gENEraCE. 
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny. 
K vidění je stálá výstava, několik zajímavých interaktivních 
exponátů a možnost vybrat si z naší nabídky ke zhlédnutí 
astronomický pořad či pohádku. Na místě si také můžete 
zakoupit astronomické publikace, pohlednice i turistickou 
známku 1531.

Každý čtvrtek od 17:00 na hvězdárně astronomický 
kroužek pro děti od 8 do 15 let. 
Nový ročník astronomického kroužku nyní probíhá na hvězdár-
ně každý čtvrtek od 17:00. 
Přihlásit se můžete na telefonním čísle 777 95 34 21, p. Spur-
ný, nebo na e-mailu hvezdarna@astropatrola.cz. Účastnický 
příspěvek na celý rok činí 800,- Kč.

NONstOp internetová pozorování  
WWW.astrO-WEbCast.Eu. 
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop (dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer) 
na našem ojedinělém webu.

5.–7. 6.  
astrOgatE traNzit vENuŠE 2012. 
AKCE PRO POZOROVATELE PROJEKTU ASTROPATROLA 2011. 
Poslední šance vidět tranzit Venuše za našeho života. Další 
nastane až v roce 2117. Z hvězdárny Karlovy Vary jsme tento 
úkaz pozorovali 8. 6. 2004 v celém průběhu, tentokrát lze 
z Evropy pozorovat pouze konec úkazu těsně po východu 
Slunce.

interaktivní GALERIE becherova vila

GALERIE na ochozu vřídelní kolonády

GALERIE SUPERMARKEt wC

MUzEUM KARLOVY VARY

MěStSKá KNIHOVNA karlovy vary

KRAJSKá KNIHOVNA karlovy vary HVězDáRNA KARLOVY VARY
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Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

19. 6.  19.00 
závěrečný koncert zŠ a zuŠ rybáře 
Na koncertě zazní jako hlavní část programu slavná mše 
W. A. Mozarta Requiem D – mol (KV 626) pro sóla, sbory, 
varhany a orchestr. Účinkují: Dětský symfonický orchestr 
ZŠ a ZUŠ Rybáře, Karlovarský pěvecký sbor a operní sólisté 
(Eva Forejtová – soprán, Iveta Poslední – alt, Miloslav Pelikán 
– tenor, Pavel Vančura – bas), řídí M. Bok. Vstupné dobrovol-
né. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

Chebská 73/48, Karlovy Vary
www.hedvikagabrielova.cz

6. 6. 
to vám byly jednou dvě žabičky
 Zábavný pořad s písničkami. Účinkují: Květa Fialová a Naďa 
Konvalinková. Hudba: Pavel Půta.

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

1. 6.  9:00
Dětský den v KV Areně
Odpoledne pro všechny děti plné soutěží, písniček, tance 
a zábavy

22. 6.  20,00
Lemond Dance show
Vystoupí přední čeští i zahraničních Djs - Michael Burian, Lu-
cca, Michal Poliak, LayDee Jane, Chris Sadler, Miquel, Choix.

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

1. 6.
pEtra brabENCOvá & Jazz Kvé
Repertoár složený z nejznámějších jazzových standardů, od 
Elingtona po Davise, v podání talentované zpěvačky Petry Bra-
bencové, kterou doprovodí známá karlovarská formace Jazz 
Kvé pod taktovkou vynikajícího bubeníka Ivana Pelce… 

8. 6.
ELENa sONENshiNE & JaCOsE Jazz 
Zvuku skupiny Jacose Jazz dominuje hlas jednoznačně nej-
lepší české jazzové zpěvačky Eleny Suchánkové-Sonenshine. 
Repertoár obsahuje vlastní skladby v zajímavých aranžmá i 
klasické jazzové standardy. Vstupné 100 Kč.

15. 6.
pEtr KrOutiL OrChEstra
Excelentní multiinstrumentalista (klarinet, saxofon, bambu-
sové a jiné flétny) a neméně vynikající zpěvák, známý rovněž 
ze seriálu Prima sezóna, kde zazářil v hlavní roli Dannyho 
Smiřického.

29. 6.
JamiE marshaLL DuO
Anglický písničkář a kytarista, jehož zpěv a hudební projev 
umocňuje neobyčejné charizma. Repertoár tvoří nejen 
autorské, ale i světové skladby na pomezí jazzu, blues, funky a 
soulu. Vstupné 100 Kč.

spECiáLNÍ pOzváNKa:
21. 6.
speciální gastronomická akce
Červnová gastronomická akce bude již na letní téma „Jahody 
a lesní plody“. Vychutnat svěží ovocnou chuť si můžete nejen s 
lesním ovocem gratinovaným vanilkovým sabajonem.

maracas band – pondělí, magic show, indické nebo orien-
tální tance – úterý, gipsy hery band – středa, Diskotékový 
pořad – sobota.

Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky 
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího 
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží. 

Každý týden:
Po  16.00  Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út  16.00  Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

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

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

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

KLub ENErgy
Pondělí – čtvrtek 8,30–17,00 
Pátek    8,30–16,30
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodrahokamy. 
Poradenské služby na objednání.

5. 6.  18:30
OtEvÍráNÍ DvEŘÍ DO Nitra – meditace… 
Lýdie Potužáková

14.–15. 6. 
zmĚŘtE si své zDravÍ „supertronikem“
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.

5. 6.  18:00
rEiKi – mEDitaCE MUDr. Petr Kadleček

19. 6.  18:00
rEiKi – mEDitaCE MUDr. Petr Kadleček

pOraDNy:
5., 12., 19. a 26. 6. ve 14:00 
Poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů  
– M. Hrnková

... občanů a jejich rodinných příslušníků
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

13. 6.   14,00
Dobré čaje
Přednáší Ing. Zdeněk Nepustil. Kavárna Vojenské lázeňské 
léčebny Mlýnské nábřeží 7.

MO Úvalská 36, Karlovy Vary
Gudrun Jiravová, tel.: 723 355 673

16. 6.  14,00 
taneční zábava nejen pro seniory
Akce se koná v kongresovém sále LH Thermal. Vstupenky 
v klubovně v Úvalské 36 každé úterý od 9-11 hod. nebo v den 
konání akce v předsálí.

28. 6.
zájezd do prahy
Zájemci se mohou přihlásit každou středu od 9 do 11 hod. 
v bývalé klubovně důchodců na náměstí M. Horákové.

Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

8. 6.  19.00
proč se v náboženském jazyce blázní tak snadno?
Na faře v Rybářích přednáší Mgr. Mgr. Martin Fojtíček.

Přehled nejen nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz

armáda spásy - as
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

bratrská jednota baptistů - bJb
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod

Církev adventistů sedmého dne - CasD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 

Církev československá husitská - Cčsh 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod

Církev českobratrská evangelická - čCE 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15

Církev bratrská - Cb
Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 
Kurzy A L F A - každou středu od 7. 3. v 19,00h. Vstup volný.
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze v 
atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

Křesťanské sbory - Ksb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 
www.krestsbor-kv.cz 
Bohoslužba - každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev - ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30
Farnost povýšení sv. Kříže, rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00
náměstí svobody 217/2 u sv. maří magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

Řeckokatolická farnost v Karlových varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.

KOStEL SV. ANNY SEDLEC RADIOKLUB OK1KVK SVAz DůCHODCů ČR KV, o. s.

O. S. DVEřE DOKOřáN

regenerační centrum SRDÍČKO

KřESťANSKá AKADEMIE KV

PřEHLED BOHOSLUžEB

SPOLEČNOSt slepých a slabozrakých

AREáL DVORANA – CVD s.r.o.

KV ARENA

CLUB IMPERIAL

SDRUžENÍ OBětÍ NACISMU
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Léčebna Mánes nabízí oázu odpočinku

Něco vás bolí? Chcete nabít energii? 
Potřebujete si odpočinout? Navštivte 
Lázeňskou léčebnu Mánes v Křižíkově 

ulici 13, pár kroků od Malých Versailles. Léčebna, 
která se mnoho let specializuje na léčení dětských 
(2–18 let) a dospělých pacientů s onemocněním 
zažívacího traktu, diabetu nebo obezity, leží 
v klidné zelené části lázeňského území Karlových 
Varů a již 6 let patří pod ochranné křídlo jedné 
z nejmodernějších nemocnic v Evropě pražské 

Nemocnice Na Homolce. Lázeňská léčba, kterou 
poskytujeme klientům všech zdravotních pojiš-
ťoven, je nedílnou součástí zdravotní péče v ČR, 
a proto se neostýchejte na ni aktivně informovat 
u svého lékaře. V naší lázeňské léčebně vám 
poskytneme vše pod jednou střechou. Kromě 
komplexní a příspěvkové lázeňské péče nabízíme 
i kratší ozdravné a wellness pobyty a samozřejmě 
také můžete přijít vyzkoušet naše balneocentrum, 
kde se vám bude věnovat tým odborníků a jistě 
si vyberete ze široké nabídky léčebných a well-

ness procedur (koupele, masáže, elektroléčba, 
vodoléčba, léčebný tělocvik, kosmetika, manikúra, 
pedikúra), které je možno zakoupit na recepci. Pro 
pořádání firemních, vzdělávacích, společenských 
akcí a svateb nabízíme bezbariérové prostory pro 
50 osob včetně vybavení a cateringových služeb, 
s parkovacími místy a samostatným vstupem. Po-
kud chcete něco udělat pro své zdraví, neváhejte 
a přijeďte či přijďte k nám. Rádi vás přivítáme. 
Více na www.manes-spa.cz nebo tel. 353 334 111.

Dvorana je centrem  
byznysu a zábavy

velkou proměnou prochází areál bývalých 
strojíren Dvory na Chebské ulici. Objekty 
bývalého Cinku, kde se dříve vyráběly 

turbíny a malé vodní elektrárny, dostaly jméno 
Dvorana. Předmětem projektu je rekonstrukce 
nevyužitého areálu a jeho postupná proměna 
v Podnikatelský inkubátor. Vzhledem k velikosti 

a různorodosti areálu je určen jak pro malé, tak 
větší podnikatele. Již nyní nabízí areál multifunkč-
ní školicí sály pro konference, školení a prezen-
tace pro malé i velké skupiny. Sály jsou vybavené 
nejmodernější projekční a zvukovou technologií. 
Pořádají se zde koncerty a setkání se známými 
osobnostmi, nabízí se odborné poradenství.  

V areálu je také několik drobných obchůdků, 
showroomů a dílen. Jsou zde truhláři, kteří 
vyrábějí okna, dveře i umělecké předměty, dále 
výrobci osvětlení a nově také výrobna tepelných 
čerpadel a výměníků včetně prostor s praktickými 
ukázkami. Uvidíte zde, jak by mohla vypadat vaše 
koupelna, pokud budete chtít sprchu v akváriu 
s rybičkami. Areál se postupně opravuje a může-
me se těšit na dostavbu velkého multifunkčního 
sálu i kavárny pro školení a prezentace firem.
Více informací najdete na www.arealdvorana.cz, 
podnikejte s námi, JERUS a. s.



20   krl° červen 2012

· iNzErCE

SC-320587/03

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

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

360 01 Karlovy Vary

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-321047/01

Nová budova Střední průmyslové školy v Ostrově se může pochlu-
bit titulem Nejlepší investice soutěže TOP Invest 2011. Ocenění 
pro nejlepší investici 14. května 2012 symbolicky předal ředitel 
Úřadu Regionální rady Pavel Karel Markvart zástupcům průmys-
lové školy, Karlovarského kraje i města Ostrov.
Soutěž o nejlepší investici každoročně vyhlašuje Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví. Novou budovu ostrovské průmyslovky do soutěže 
přihlásil Úřad Regionální rady, který administruje rozdělování do-
tací z ROP Severozápad. Při přípravě přihlášky úzce spolupracoval 
se samotnou školou. „Výstavbu nového objektu pro průmyslovou 
školu v Ostrově ROP Severozápad podpořil 377 miliony korun. 
Díky této částce vznikla nejmodernější střední škola v republice. 
Do soutěže jsme tento projekt přihlásili nejen kvůli zajímavému 
technickému řešení stavby, ale i proto, že investic zaměřených 
na podporu technického vzdělávání dnes není mnoho a zaslouží si 
podporu a propagaci,“ říká ředitel Úřadu Regionální rady.

Cesta za titulem nebyla pro novou školní budovu jednoduchá. Nejprve 
musela postoupit ze základního kola soutěže do užšího výběru. Násled-
ně byla stavba prezentována odborné komisi složené ze zástupců Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstva pro místní rozvoj a Minister-
stva průmyslu a obchodu. A čím vlastně komisi projekt zaujal? Velkou 
roli určitě sehrálo moderní architektonické řešení. Nová školní budova 
vznikla radikální přestavbou bývalé nevyužité Základní školy Klínovec-
ká. Podoba školy je dílem pracovníků ateliéru A69 – architekti, s. r. o. 
Škole dali vzhled průmyslové haly s prosklenou střechou, imitující právě 
průmyslové objekty. Interiér školy je pak do značné míry prosklený, a tak 
je hned z atria možné vidět například odborné dílny.
Díky investiční akci získala ostrovská průmyslovka moderní zázemí. 
K dispozici je 35 všeobecných učeben, pět počítačových učeben 
a učebna přírodních věd. K výuce slouží i 14 dílen a dílenských uče-
ben a čtyři elektrolaboratoře. Studijní materiály, odbornou literaturu 
i beletrii najdou studující v nově zařízené knihovně. K výuce tělocviku 
pak slouží dvě tělocvičny, posilovna a dvě hřiště s umělým povrchem 
pro míčové sporty, včetně atletického areálu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyhlašuje soutěž TOP INVEST 
každoročně. Soutěže o nejlepší investiční záměr uplynulého roku 
se účastní stavby, jejichž přínosem je buď dobrá ekonomická 
návratnost investice, nebo společenský význam a obohacení kul-
turního, sportovního či společenského postavení města či regionu.

CTV Ostrov je nejlepší 
investicí soutěže TOP Invest

Ocenění ze soutěže TOP Invest převzali od ředitele Úřadu Regionální rady 
(zleva) zástupce ředitele průmyslové školy Stanislav Novotný, starosta města 
Ostrov Pavel Čekan a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel.

SC-320969/03

ANGLIČTINA PRO DĚTI S RODILÝM MLUVČÍM (již 5 let v KV a okolí)
• anglická školička (jednou a vícekrát týdně)
• anglické odpoledne (2,5 hod.) pro děti 1. stupně ZŠ
• kurzy pro děti 2−15let
• kurzy v mnoha MŠ, ZŠ na karlovarsku a Gymnáziu Ostrov
• individuální kurzy a kurzy pro dospělé

Více informací a přihlášky na www.wattsenglish.com nebo tel. 773 122 000
SC-320506/03

SC-311921/05

 | NA ŠPEJCHARU, PRAHA 7 
Předprodej v síti Ticketstream

www.ticketstream.cz

www.chapiteau-x.cz Jiné místo ve městě
SC-320991/04
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· iNzErCE

Každý člověk touží být šťastný, zdravý a bohatý. A každý člověk 
může mít téměř všechno, co si přeje. Ale… nic není zadarmo. 
Přijďte ochutnat krásné a technicky skvěle vybavené školicí 
prostory za standardní ceny. 

V CVD také najdete vzdělávací programy, které jsou šité přímo 
na míru firmám, jak zěměstnavatelům, tak zaměstnancům, 
lektorům, dospělým lidem, kteří sami hledají osobnostní růst 
a myslíme také na děti.

V CVD také najdete nadstandardní finanční poradce. Potřebujete 
se poradit o investicích, o hospodaření, o finančním plánu, 
o dluzích? Přijďte. Nezávazně.

A protože k životu patří také kultura, byli u nás Halina 
Pawlowská, Jaroslav Svěcený, Tomio Okamura a v červnu za námi 
přijede Květa Fialová a Naďa Konvalinková.

Více infromací najdete na: 
www.hedvikagabrielova.cz/vzdelavani

Tel.: 355 311 301

CVD s. r. o., areál Dvorana,  
Chebská 73/48, Karlovy Vary 

E-mail: cvd-recepce@email.cz.

SC-321044/01

SC-320782/02
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-321046/01

TANEČNÍ
pro mládež

ZÁPIS:
4.,5.,11., 12. června

Taneční centrum BEST
Terminál dolní 

nádraží K. V.

vždy od 14.00 
do16.00

TŠ BEST K. VARY
www.bestdance.cz

Tel.: 602 127 788

TANEČNÍ
pro mládež

ZÁPIS:
4.,5.,11., 12. června

Taneční centrum BEST
Terminál dolní 

nádraží K. V.

vždy od 14.00 
do16.00

TŠ BEST K. VARY
www.bestdance.cz

Tel.: 602 127 788
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NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE!
MUDr. Amer Abed - specialista v ortodoncii

Snímací, fixní a neviditelná rovnátka, RTG, ortodontická
laboratoř, dentální hygienistika pro ortodoncii

Snímací, fixní a neviditelná rovnátka, RTG, ortodontická
laboratoř, dentální hygienistika pro ortodoncii

Nová adresa: Krokova 22/19
360 01 Karlovy Vary - Horní Drahovice

(konečná zastávka autobusu č. 15)

Ordinační hodiny: pondělí, středa a pátek 8.00-15.00 h.
Telefon: 353 228 572, mobil: 603 755 104

E-mail: samerc@volny.cz

Nová adresa: Krokova 22/19
360 01 Karlovy Vary - Horní Drahovice

(konečná zastávka autobusu č. 15)

SC-321040/01
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· tipy Na prázDNiNy

Prázdniny se blíží
tipy na letní aktivity školáků
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 
připravuje na měsíc červenec 2012
vladař u Žlutic • Táborová základna leží na úpatí stolové hory Vladař, 7 km od města Žlutice, 
v malebné přírodě.
turnus  datum hlavní vedoucí celotáborová hra
1. turnus  30.6.–14.7. Bc. Babincová Dana Poklad její jasnosti krále Aleše
2. turnus  14.7.–28.7. Bc. Polívka Petr (Béďa) Kouzla a čáry kouzelníka Bumbrlíka
4. turnus  11.8.–25.8. Holíková Hana Stroj času

studánka u aše • Táborová základna je postavena na louce nedaleko vesnice Studánka 
(cca 7 km od aše). v blízkosti je krásný propustný les, kde se odehrávají ty nejlepší hry a soutěže 
z celého tábora. za lesíkem je rybník vhodný i na koupání. 
turnus  datum hlavní vedoucí celotáborová hra
1. turnus  30.6.–14.7. Hroch Pevnost Boyard
2. turnus  14.7.–28.7. Šantroch Asterix a Obelix
3. turnus  28.7.–11.8. Hroch Divoký západ
podrobnější informace na www.ddmkv.cz.

Příměstský tábor Cesty 
pana Šejtročka s Kačkou a Béďou
připravujeme příměstský tábor v termínu  
od 2. do 6. 7. 2012 a od 9. do 13. 7. 2012. 
Programová náplň, cena a systém přihlášení je 
k dispozici na www.ddmkv.cz. Těšíme se na vás!

9. 6. 2012 Den dětí DDm Karlovy vary
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dobrovolní 
hasiči Stará Role a Mateřské centrum – v areálu 
Střediska Stará Role, Rolavská ulice, 360 17 Kar-
lovy Vary a areál hasičské stanice Stará Role

12. 6. 2012 závěrečné vystoupení DDm Karlovy 
vary od 16.30 hodin LS Thermal – lístky k dispo-
zici v DDM Karlovy Vary, Čankovská 9, 360 05

16. 6. 2012 Folklorní festival dětských souborů 
teplá 2012 – prodejní výstava ZK paličkářek 
a keramiky DDM Karlovy Vary

16. 6. 2012 myslivecké slavnosti na statek 
bernard pedagogové volného času mají připrave-
ný bohatý program pro širokou dětskou i dospělou 
veřejnost

19. 6. 2012 zakončení školního roku v DDm 
Karlovy vary pro děti z kroužků DDM Karlovy 
Vary od 17.00 hodin v areálu DDM Karlovy Vary

Příměstský tábor 
zŠ Konečná 

základní škola Konečná za finanční podpory 
města pořádá pro děti z Karlových Varů 
příměstský tábor. Místem bude sportovní 

areál ZŠ Konečná. Termíny: 1. týden: 16.–20. 7., 
2. týden: 23.–27. 7. a 3. týden: 30. 7.–3. 8. 2012. 
Cílová skupina: děti od 7 do 15 let. Pro děti budou 
připraveny nejrůznější aktivity, hry, soutěže, 
vycházky a výlety. Program bude upřesněn 
na http://zskonecna.webnode.cz. Děti jsou po ce-
lou dobu příměstského tábora pojištěny. Program 
začíná v 9.00 h a končí v 15.00 h. Děti se dostaví 
k budově ZŠ Konečná 25, k bočnímu vchodu 
u hřiště. Odcházet budou po skončení programu 
v dané lokalitě (rodiče budou informováni o místě 
ukončení programu). Rodiče si příchod a odchod 
dětí zabezpečují sami. Organizátor zodpovídá 
za děti po celou dobu denního programu tábora. 
Maximální kapacita tábora je 65 dětí. Přihlásit své 
dítě můžete on-line na webu zskonecna.webnode.
cz, a to nejpozději do 30. 6. 2012. Další informace 
na tel. 606 644 982 (Mgr. A. Dohnalová) nebo 
731 612 385 (Mgr. V. Hůrka). Týdenní progra-
mový blok stojí 400 Kč, děti se mohou přihlásit 
na libovolný počet týdnů. Platba za tábor se bude 
provádět každé pondělí při nástupu dítěte.

Příměstský tábor Rolava

Další příměstský tábor bude v areálech 
Rolava a Bohatice od 9. 7. do 31. 8. 2012. 
Týdenní pobyty budou od pondělí do 

pátku od 7,30 do 17,30 hod. Na děti ve věku 
od 5 do 12 let čeká spousta zábavy a sportování. 
Organizaci budou zajišťovat školení instruktoři 
Adam a Petra.
Více informací na www.sportgen.cz.



23

· NEJLEpŠÍ stavba

stavba č. 1
Novostavba bytového domu 
Zámecký vrch 1234 - K. Vary

stavba č. 11
Úřad práce ČR 
v Karlových Varech

stavba č. 21
Administrativní a výrobní hala 
Vřídelní sůl - Karlovy Vary

stavba č. 2
Rekonstrukce domu Villa Moser 
- Karlovy Vary

stavba č. 12
Stavební úpravy Městského 
úřadu Nové Sedlo

stavba č. 22
Čistírna odpadních vod Žlutice

stavba č. 3
Kulturní centrum Svoboda
- Cheb

stavba č. 13
Fasáda Obecního úřadu Stružná

stavba č. 23
Stavební úpravy výrobního 
areálu Realistic - Karlovy Vary

stavba č. 4
Využití Paláce princů pro 
Městskou knihovnu - Ostrov

stavba č. 14
Hotel Thermal - balneo 
a wellness - Karlovy Vary

stavba č. 24
Dopravní terminál Sokolov

stavba č. 5
Interaktivní galerie Becherova 
vila - Karlovy Vary

stavba č. 15
Mateřská škola Skalníkova 
Mariánské Lázně

stavba č. 25
Rekonstrukce Masarykova 
náměstí v Aši

stavba č. 6
Dům Tři Vlaštovky 
- Karlovy Vary

stavba č. 16
Centrum technického vzdělávání 
Ostrov

stavba č. 26
Stavební úpravy visuté lávky 
Loket - Zahradní ulice

stavba č. 7
SPA & Kur Hotel Harvey 
- Františkovy Lázně

stavba č. 17
Zajištění energetických úspor ZŠ 
Karlovy Vary, Konečná 25

stavba č. 27
Park v ulici Dvořákova 
Stará Role - Karlovy Vary

stavba č. 9
Obvodní oddělení Policie ČR 
- Karlovy Vary

stavba č. 19
Baby shop Ondálek
- Cheb, průmyslová zóna

stavba č. 29
Regenerace lesoparku Pernink

stavba č. 8
Městský dům čp 69 - vstupní 
objekt podhradí - Loket

stavba č. 18
Projekt revitalizace centra 
vzdělávání ISŠTE Sokolov

stavba č. 28
Cyklostezka Ohře
- Okresy Cheb a Sokolov

stavba č. 10
Katastrální pracoviště Sokolov 
- rekonstrukce budovy

stavba č. 20
Adminstrativní budova AVE 
- Otovice

stavba č. 30
Malé vodní nádrže Jiří a Jaruška 
- Jenišov

projekt č. P1
Centrum zdraví a bezpečí 
Karlovy Vary

ohrožená památka č. H1
Hrad a zámek Hartenberg
- Hřebeny (SO)

ohrožená památka č. H5
Kostel Nalezení sv. Kříže
- Cheb (CH)

ohrožená památka č. H3
Proboštství svaté Maří 
Magdalény - Chlum sv. Máří (SO)

ohrožená památka č. H7
Zřícenina hradu Andělská Hora
- (KV)

ohrožená památka č. H2
Děkanství Horní Slavkov
- (SO)

ohrožená památka č. H6
Zámek Štědrá
- (KV)

ohrožená památka č. H4
Kostel svaté Anny
- Palič (CH)

ohrožená památka č. H8
Kaple Nejsvětější Trojice
- Verušičky (KV)

projekt č. P2
Víceúčelová naučná stezka 
klášter - město Teplá

www.stavbykarlovarska.cz

Vyberte nejlepší stavbu Karlovarského kraje
hlasování veřejnosti probíhá od 15. května do 7. června 16:00 hodin na webových stránkách

12. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje o cenu veřejnosti 
za nejlepší stavbu a nejlepší projekt pořádá Regionální stavební 
sdružení. Každý hlasující může vybrat jednu z 30 staveb 
a jeden ze 2 projektů. Zároveň letos probíhá rovněž hlasování 
na podporu ohrožených památek Karlovarského kraje. Každý 
může vyjádřit svoji podporu jedné z osmi vybraných ohrožených 
staveb: Hrad a zámek Hartenberg, Děkanství Horní Slavkov, 
Proboštství sv. Maří Magdalény, kostely svaté Anny v Paliči 
a Nalezení sv. Kříže v Chebu, Zámek Štědrá, zřícenina hradu 
Andělská Hora a Kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách. (krl)
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· mĚstsKá pOLiCiE

Dopravní hřiště ožilo závodníky

Dětské dopravní hřiště hostilo účastníky 
Krajského kola dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Pod záštitou magistrátu, kraje, 

Městské policie, PČR, Domu dětí a mládeže, 
Českého červeného kříže a BESIPu se utkalo 

dvanáct nejlepších družstev ze základních škol 
Karlovarska, Sokolovska i Chebska. Řidičské 
schopnosti a obratnost cyklistů prověřila jízda 
zručnosti a jízda podle pravidel silničního provozu 
na dopravním hřišti. Teoretické znalosti prověřily 
testy a nově také interaktivní mapa s variabilními 
dopravními situacemi. Tradiční disciplínou bylo 
poskytování první pomoci při úrazech. Závodníci 
soutěžili ve dvou věkových kategoriích. V obou 
si nejlépe vedli a po zásluze zvítězili žáci z karlo-
varské ZŠ Truhlářská. Strážníci města byli tímto 
výsledkem potěšeni, neboť právě oni zajišťují 
na této škole dopravní výchovu. Největší zásluhu 
na dosažení výsledku ovšem mají hlavně učitelky, 
které žáky na soutěž připravovaly. Obě vítězná 
družstva teď čeká celostátní kolo, které se koná 
v Chomutově a Kadani.

Školáci poznali zázemí letiště

v rámci 
patronátu 
zajistili 

strážníci pro ško-
láky ZŠ Vančurova 
zajímavou exkurzi 
na karlovarském 
letišti. Děti sledo-
valy během dvou-
hodinové návštěvy 
start velkého 
dopravního letadla 
a především 
nahlédly do všech 
prostor pro odba-
vování cestujících, 
včetně zázemí, 
kde zavazadla pa-
sažérů procházejí 
bezpečnostní kontrolou. Děti pobavil zavazadlový 
rentgen, který spolehlivě odhalil vše, co skrý-
valy jejich batůžky. Prošly detekčním rámem 
i do prostor pasové kontrolu. Nevšedním zážitkem 
byl vstup na plochu letiště. Exkurze se uskutečnila 
díky vstřícnosti personálu karlovarského letiště 

a součinnosti městské policie se speciální školou. 
Strážníci z oddělení prevence a pedagogové 
vnímají velmi pozitivně vliv prožitku na osobnostní 
vývoj dětí, proto se i nadále budou snažit připravo-
vat dětem podobně podnětné aktivity.

Jabloňovka láká hromádkáře

strážníci karlovarské městské policie 
se v posledních dnech zaměřili v rámci 
speciální akce na nepořádek v Jabloňové 

ulici. Přestože město nechalo v místě instalovat 
zátarasy proti vjezdu, našli se výtečníci, kteří 
nelenili a k místním polozbořeným garážím navezli 
např. stavební suť a haraburdí. Takové počínání 

bylo pochopitelně okamžitě potrestáno nejvyšší 
možnou blokovou pokutou ve výši tisíc korun 
a uložením  povinnosti nepořádek okamžitě uklidit. 
Opakované jednání bude postoupeno do správního 
řízení a sankce pak nepochybně výrazně přesáhne 
zmíněnou tisícovku.

Představujeme 
strážníky města

Jméno: JaN vávra
Služební číslo: 213434
Okrsek: Jedlová, Borová, Závodu míru, 
Jabloňová, Vančurova, Javorová, Akátová, 
Dykova a Horní.
Záliby: rodina, příroda, rybaření
Kontakt: j.vavra@mpkv.cz

Opilé ženy ničily 
strážníkům auta 

Již dvakrát v krátké době tří měsíců mu-
seli karlovarští strážníci řešit poškození 
služebního vozidla opilou ženou. Vždy se 

jednalo o převoz podnapilé výtržnice na záchytku. 
V prvním případě byla hlídka přivolána k ženě, 
která budila veřejné pohoršení. Museli jí pomoci 
nastoupit do auta a připoutat ji, protože neudr-
žela rovnováhu. Cestou na záchytku popadl ženu 
záchvat vzteku, který si vybila na interiéru vozu. 
Způsobila škodu za téměř pět tisíc korun. V dalším 
případě ležela jiná žena v Drahovicích na Vítězné 
ulici a křičela na kolemjdoucí. Přivolaný lékař 
doporučil převoz na záchytku, při kterém žena, 
přestože měla pouta, se vyvlekla z pásů a vykopla 
boční okno služebního vozu. Své řádění dokonala 
tím, že se pokusila napadnout strážníka.
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· ŠKOLy

Akademie  
se všem líbila

po dvouleté přestávce uspořádali v Thermalu 
již 18. školní akademii žáci a učitelé ZŠ 
a ZUŠ v Rybářích. Se scénářem, písničkami 

a v režii Jiřího Zemana měla název Dovolená snů 
aneb paci, paci, paparazzi. Nadšeným divákům 
se představila celá plejáda hudebníků, tanečníků 
a zpěváků, kteří předvedli nejen své umění, ale 
i to, že se na jevišti cítí jako ryby ve vodě. Autorem 
skvělé scény byl výtvarník Vladimír Hrebeňák. 
Čtveřice osvědčených průvodců Marcela Stříbrná, 

Helena Bínová, Pavel Horych a Jiří Zeman roze-
hrála humorný příběh, ve kterém slavná filmová 
hvězda Klementýna požádá majitele cestovní 
kanceláře Huberta Květoně, aby pro ni naplánoval 
dovolenou snů. Cestu však neustále komplikuje 
dotěrná paparazzi Irma, ale také ďábel alias Herr 
Rohan, majitel německé cestovní kanceláře, který 
se snaží ulovit nějakou hříšnou duši a odnést ji 
do pekla. Všechno nakonec dobře dopadlo a ha-
ppyendem skončila také celá akademie. Poděko-
vání patří všem, kteří ji připravili: hudebníkům, 
tanečníkům, zpěvákům, jejich vyučujícím a všem, 
kteří se na úspěšné realizaci podíleli. Poděkování 
patří i magistrátu, bez jehož finančního příspěvku 
by se akademie nemohla uskutečnit.

Soutěžilo se o korálky 

princeznička na bále poztrácela korále, tak 
zněl název květnové akce, která proběhla 
na zahradě MŠ Kpt. Jaroše ve Dvorech. 

Byla připravena skvělá zábava, na niž pozvali i děti 
z dalších sedmi mateřských škol. Hostitelská MŠ 
nese název Korálek, a proto skupiny dětí za splně-
ní úkolu dostaly korálky, které pro svou princez-
ničku postupně navlékaly. Na konci akce se už 
každá z princezen mohla pyšnit ozdobou na krku 
plnou barevných korálků. Zapojily se i studentky 
3. ročníku Střední pedagogické školy, které byly 
převlečené za princezny a dotvářely kouzelnou 
atmosféru. Zábavné soutěže, ve kterých nešlo 
o vítěze, ale o plnění úkolů a navlékání korálků 
pro princeznu, byly zaměřeny na sport, esteti-
ku, paměť a ekologii. Celé dopoledne provázela 
hudba a známé písničky z pohádek. Odměnou pro 
všechny děti byly sladkosti, drobné dárky, knížka 
plná pohádek a diplom Třídím odpad. Spokojené 
tváře dětí byly největším oceněním pro učitelky 
MŠ, které tuto akci pečlivě zorganizovaly.

Školáci 
besedovali 
o věznicích

Občanské sdružení Bludiště připravuje pro 
žáky základních a středních škol cyklus 
besed, ve kterých budou mít možnost 

slyšet nezkreslené, specifické a opravdové životní 
příběhy lidí. Těch, jejichž osud byl poznamenán 
drogami, vězením nebo neuváženým výběrem 
partnera. Při autentických výpovědích se žáci 
dozvědí, jak dlouhá vede k překonání podobných 
problémů cesta. První panelová diskuze byla 
v kině Čas a zúčastnilo se jí téměř 200 žáků ZŠ. 
Ve spolupráci s občanským sdružením Za bra-
nou bylo zvoleno téma Za branami vězení. Žáci 
se dozvěděli, jak snadno se člověk může dostat 
do vězení, co během pobytu v něm prožívá a jak 
obtížný je návrat do společnosti. Mluvilo se 
i o tom, že dluhy, které obžalovaný na svobodě 
nadělal, na něj čekají, až vyjde ven z vězení, nebo 
o tom, že ani ve vězení není samozřejmostí dostat 
práci, a že za pobyt ve věznici se musí také platit. 
Besedující zpovídali i bývalého vězně Romana. 
A opravdu ho nešetřili, padaly i ty nejintimnější 
otázky, včetně to, jakou dostal „nakládačku“, 
jak probíhá prohlídka před a po návštěvách. 
Na otázky, zda si školáci myslí, že by měl odsou-
zený dostat šanci vrátit se do normálního života 
a zda stojí za to propuštěným vězňům pomáhat, 
se v sále zvedl les zdvižených rukou. Žáci si 
besedu pochvalovali a poděkovali organizátorům 
za možnost se akce zúčastnit.
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Elita světového 
basketbalu 
již potřetí  
v KV Areně

Karlovarská bas-
ketbalová tradice 
bude na začátku 

června psát již své třetí 
pokračování. Od léta 
2010, kdy byl pořádán 
úvodní nultý ročník 
mezinárodního turnaje, 
se do lázeňského města 
každým rokem vrací 
špičkové ženské reprezentační basketbalové týmy. 
V loňském roce celý turnaj vyvrcholil atraktivním 
soubojem mezi domácí reprezentací a pozdějšími 
vítězkami ME z Ruska. Ale ani další dva účastníci 
z Polska a Lotyšska nebyli pouze do počtu. Také 
pro letošní ročník se podařilo zajistit více než 
adekvátní obsazení. Kromě české reprezentace 
se do KV Areny sjedou týmy Maďarska, Turecka 
a Austrálie. „Již potřetí uvítáme na palubovce 
v KV Areně špičkové týmy z celého světa. Věřím, 
že si diváci jako vloni a předloni najdou cestu 
do hlediště,“ těší se na turnaj šéf organizačního 
výboru Roman Maleček. Z této čtveřice předních 
basketbalových týmů nemají pouze Maďarky šanci 
probojovat se na letošní Olympijské hry do Londý-
na. České a turecké basketbalistky stále živí reál-
nou naději na účast v turnaji pod pěti kruhy. Musí 
ovšem projít sítem olympijské kvalifikace, která se 
bude hrát právě v Turecku. Není bez zajímavosti, 
že oba týmy by se za určité situace mohly potkat 
ve čtvrtfinále kvalifikačního turnaje.

SC-310981/10

Červen bude 
v KV Areně 
nabitý akcemi

po úspěšných akcích, které proběhly 
v minulém měsíci, kdy si návštěvníci arény 
vychutnali skvělou show ruského armádní-

ho sboru Alexandrovců nebo navštívili rozlučkový 
koncert poprockové stálice Pavola Habery a jeho 
skupiny TEAM, se můžete připravit na další dávku 
skvělých akcí, které vám KV Arena nabídne.
Červen zahájí Dětský den, kdy bude v pátek 
1. 6. od 14 hod. pro děti připraven bohatý program 
nabitý zábavou, soutěžemi a spoustou dalších 
překvapení. Lahůdkou pak bude vystoupení 
taneční skupiny Mirákl, dívčí skupiny 5 Angels 
a oficiální autogramiáda hokejistů karlovarské 
Energie. V aréně samozřejmě nebude chybět 
oblíbený klaun ani kouzelník.

Hned následující pátek a víkend, tj. 8. až 10. 6., 
pokryje hlavní halu palubovka a aréna přivítá 
2. ročník mezinárodního turnaje žen v basketbalu. 
Své síly změří vicemistryně světa ČR, hráčky Ma-
ďarska, olympijské finalistky Austrálie a vicemis-
tryně Evropy Turecko. Kromě sportovních zážitků 
má pro vás aréna připravené doprovodné akce 
a soutěže. Vstupenky na zápasy můžete získat již 
nyní v předprodejích nebo na internetu.

08. 06. 2012
česká republika – maďarsko – 16:30 hod.
austrálie – turecko – 19:00 hod.
09. 06. 2012
maďarsko – austrálie – 16:30 hod.
turecko – česká republika – 19:00 hod.
10. 06. 2012
maďarsko – turecko – 14:00 hod.
česká republika – austrálie – 16:30 hod.

Pravá divočina se v KV Areně rozpoutá v pátek 
22. 6. od 20 hod. V hlavní hale odstartuje mega 
taneční párty s podtitulem Lemond Dance Show. 
Jak název napovídá, budou pro vás krom skvělé 
muziky, kterou vám budou servírovat DJs´ Michael 
Burian, Lucca, Michal Poliak, Laydee Jane, Chris 
Sadler, Miquel a Choix, připraveny skvělé drinky 
od Honzy Bechera. Budějovický Budvar vás nechá 
ochutnat Somersby – Apple cider, a to vše pod-
trhnou speciální efekty a lasery, které z celé akce 
vytvoří nezapomenutelný zážitek.

Vyvrcholením června nabitého akcemi bude 
mistrovství světa v naturální kulturistice, které 
v KV Areně proběhne 30. 6. Celý den můžete 
obdivovat nej-
vypracovanější 
těla mužů 
i žen z celého 
světa. 
Více informací 
o akcích na-
jdete na www.
kvarena.cz.
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Odbor Kčt tJ slovan Karlovy vary
RNDr. František Wohlmuth,  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

2. 6.  Neuschönau – procházka v korunách stromů 
9. 6.   Po nové červené z Ostrova na Mariánskou  
   a nakonec k Václavovi
16. 6.  Z Levého Hradce na pravý Hradec  
   a podél Vltavy do Kralup
23. 6.  KV50 Karlovarský letní slunovrat  
   - mezinárodní veřejný pochod
30. 6.  Z Perninku Dřevařskou cestou  
   do Johanngeorgstadtu

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

tJ sOKOL KarLOvy vary
Michal Mendel; Tel.: 606 747 892

9. 6. 10,00–15,00 
se sokolem na rozhledny
Organizovaný výstup na rozhlednu Diana. Výstup je 
plánován jak pro členy Sokola, tak pro širokou veřejnost. 
U rozhledny obdrží každý účastník pamětní list s originálním 
razítkem této akce. Připraven je i  program pro děti.

bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary – Drahovice
Tel.: 353 241 185

plavání pro organizace a školy: 
Pondělí–pátek – po celý den (dle domluvy)

Kontakt bb
Středisko Karlovy Vary, Smetanovy sady 1
Kontaktní osoby: Štěpánka Řehořková; mob: 724 219 096; 
Tomáš Černý; mob: 602 774 842
e-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

Základní výuka plavání pro skupiny – rodiče s dětmi a 
samostatné děti. Pravidelná výuka v období probíhá každý 
čtvrtek v bazénu v Alžbětiných lázních.
samostatné děti (5–9 let) v časech 15:00–16:30
rodiče s dětmi (2–4 roky) v časech 15:00–15:45 
/15:45–16:30

Děti jsou rozděleny podle úrovně osvojených plaveckých 
dovedností do jednotlivých skupin. 

více informací na uvedených kontaktech nejlépe  
v čase od 9:00 do 15:00 hodin.

Jógacentrum Karlovy vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním 
životě, 1. lekce zdarma
pondělí  18:00 Jógacentrum 
   – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý    17:30  Jógacentrum 
   – začátečníci a mírně pokročilí 
Úterý    19:00  zŠ Dalovice 
   – začátečníci a mírně pokročilí 
středa   18:00  zŠ Nejdek (na náměstí) 
   – začátečníci a mírně pokročilí 
čtvrtek   19:15  mateřské centrum Drahovice 
   – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

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

ponělí    18:30 hod. – jóga 
   v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
Úterý    18:30 hod. – jóga 
   v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
středa    18:30 hod. – jóga
   v tělocvičně ZŠ Sídliště 310, Hroznětín
čtvrtek   18:30 hod. – jóga
   v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
Neděle   19:30 hod. – meditace
   v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1,
   K. Vary

16. 6. 14:30 Na kole dětem
Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky ne-
mocných dětí v rámci Veřejné cyklotour zavítá i do Karlových 
Varů. Připraven je doprovodný kulturní program.

Tenisový Klub Lokomotiva Karlovy Vary
Areál TK Lokomotiva K. Vary – Tuhnice
Tel.: 608 344 653 

tenisová školička 2012
Jaro 2. 5.–29. 6.
podzim 30. 8.–28. 9.
Děti budou rozděleny kvalifikovanými trenéry do skupin 
dle věku, výkonnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy 
budou upřednostňovány děti ve věku 6 až 9 let. Zájemcům 
je možné zapůjčit tenisové rakety.

galerie & snooker kafé Koule 
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; 
snooker-galerie-koule.snadno.eu

pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h.
Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, 
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované 
na každém fyzicky, a to vše zdarma. první hra nebo lekce 
zdarma pro každého nově příchozího hráče.

30. 6. 8:30–20:00
iNba mistrovství světa 2012 v naturální kulturistice 
a fitness. 
Nejlepší světoví naturální kulturisté a fitnessky poprvé 
v České republice. Prestižní prostory, vyrýsovaná těla, 
světová konkurence, atrakce pro diváky. To všechno 
nabídne INBA Mistrovství světa 2012 v naturální kulturistice 
a fitness žen v Karlových Varech. Patronem naturální 
kulturistiky je zpěvák Václav „Noid“ Bárta.

moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia 
Karlovy Vary, Lidická 40
Hl. trenérka Nora Nyčová
Tel.: 721 461 388; www.gymnastika-kv.cz

14. 6.  18:00–19:00 
veřejný trénink Oddílu moderní gymnastiky tJ slavia  
Karlovy vary spojený s náborem nových děvčat. 
Uvidíte mistrovské sestavy našich moderních gymnastek. 
Rádi v oddílu přivítáme nová děvčata ve věku od 5 do 9 let.

tréninky:  
úterý a čtvrtek 17:00 – 19:00 v tělocvičně  
SPgŠ v Karlových Varech - Drahovicích, Lidická 40. 

tour Nordic Walking 2012
Bližší informace: Doc. Dr. Petr Kolisko 
Ph.D.; petr.kolisko@seznam.cz;  
Tel.: 775 081 248

23. 6.  14:00–16:30 
2. ročník Nordic walking tour v Karlových varech  
u Letního kina. Akce propagující severskou chůzi  
a pohyb pro zdraví. Hole zdarma k zapůjčení.

program:
13:30–15:30  Průběžná prezentace účastníků akce,  
   půjčování holí.
14:00   slavnostní start za účasti osobností města
14:00–16:00  Pokus o rekord Tour Nordic Walking
16:30   Oficiální vyhlášení výsledků agenturou  
   Dobrý den Pelhřimov

Doprovodný program:
13:00–14:00  Škola Nordic Walkingu pro začátečníky.
   Country kapela pro dobrou náladu, 
   losování drobných dárků. 
13:00–14:00  Poradna aktivního zdraví 

čEsKá FOtbaLOvá Liga – muŽi
HŘIŠTě DVORy
3. 6. 10:30 1.FC K. Vary – FC Viktoria Plzeň B 
10. 6. 10:30 1.FC K. Vary – FK OEZ Letohrad 
 
čEsKá Liga starŠÍhO DOrOstu u19
HŘIŠTě BŘEZOVÁ
9. 6. 10:00 1.FC K. Vary – SKP České Budějovice 

čEsKá Liga mLaDŠÍhO DOrOstu u17/16
HŘIŠTě DRAHOVICE
10. 6. 10:00/12:15 1.FC K. Vary – FC MAS Táborsko 

čEsKá Liga starŠÍCh ŽáKŮ u15/14
HŘIŠTě DRAHOVICE
9. 6. 10:00/11:45 1.FC K. Vary – FK JUNIOR Děčín

čEsKá Liga mLaDŠÍCh ŽáKŮ u13/12
HŘIŠTě DVORy
2. 6. 10:00/11:45 1.FC K. Vary – FK Teplice

KraJsKý pŘEbOr mLaDŠÍCh pŘÍpravEK
HŘIŠTě DVORy
9. 6. 10:00 Turnaj

tréninky v úterý a ve čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně  
spgŠ v Karlových varech – Drahovicích, Lidická 40

tURIStIKA

JóGA

FOtBAL

BěH

CYKLO

tENIS

SNOOKER

KULtURIStIKA

GYMNAStIKA

PLAVáNÍ
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Křižovatka
budí rozpaky

Jsme znepokojeni úmyslem magistrátu 
zrealizovat kruhový objezd v Drahovicích. 
Doufali jsme před časem, že šlo jen o něčí 

zoufalý nápad, ale nyní podle všeho tento nerozum 
nabírá na realitě. Vím, že je to boj s větrnými 
mlýny, ale je mým právem i morální povinností 
na takové věci upozornit. Mám pocit, že finance 
by se mnohem účinněji využily na správu a údržbu 
komunikací, které jsou žalostnou vizitkou našeho 
města. Vzhledem ke skutečnosti, že obyvatel 
města nepřibývá, zdá se mi, že nám soukromí in-
vestoři dávají na vědomí, pro koho jsou vybudova-
né byty určeny a komu má sloužit i tento kruhový 
objezd. Nedaleko místa se nachází komplex Dallas 
a výstavbě padnou zcela jistě za oběť stromy 
a keře, které kdysi milosrdně zakrývaly nepěkný 
pohled na betonové „krabice“.
(marcela Klingorová, Karlovy vary)

Odpověď  
magistrátu města: 

Vážená paní Klingorová, dovoluji si Vám odpovědět 
na Váš dotaz ohledně výstavby kruhové křižovat-
ky v lokalitě U Rozvodny. O realizaci této stavby 
rozhodlo Zastupitelstvo města s tím, že v letošním 
roce budou provedeny přeložky inženýrských sítí 
a vlastní výstavba tělesa kruhové křižovatky bude 
zahájena a dokončena v roce 2013. Jedná se 
o společnou investici Města Karlovy Vary a sou-
kromého investora bytového domu, který bude 
vystavěn v této lokalitě. Odbor rozvoje a investic 
zajišťuje pouze vlastní realizaci stavby. Rozhodnutí 
o provedení této stavby je výhradně v kompetenci 
zastupitelstva města Karlovy Vary.
(ing. Daniel riedl, vedoucí Ori)

vylosování soutěže

Květnovou tajenkou byl název oblíbené léčebné 
procedury v Alžbětiných lázních. Správná 
odpověď zněla: regenerační kyslíková kúra. 
Jde o oxygenoterapii, při které se pomocí 
masky inhaluje zvlhčený kyslík v daleko vyšší 
koncentraci, než je ve vzduchu. Zvyšuje se tím 
jeho přísun tkáním s řadou pozitivních účinků. 
Oxygenoterapie zpomaluje stárnutí lidských 
buněk, posiluje obranyschopnost, pomáhá 
proti depresím, nespavosti a únavě. Procedura 
trvá 60–120 minut, její cena v Alžbětiných 
lázních je 220 Kč/hod. Z 58 správných luštitelů 
křížovky jsme vylosovali Jiřího miku, závodu 
míru 588/15, Karlovy vary, 360 17. Získává 
dvě vstupenky na kulturní představení.

NapsaLi JstE Nám

Vizitkou jsou
soběstačné děti

první karlovarské jesle ve Studentské ulici 
14 slouží od roku 2008. Na první pohled 
je to zařízení jako každé druhé, jen s tím 

rozdílem, že sem docházejí děti již od šesti měsíců 
do tří let. Tedy mnohem mladší než v běžných 
mateřských školách. Práce začíná u prvních 
krůčků, kdy každé z dětí vyžaduje individuální 
péči a přístup. Desítky odchovaných dětí a ohlasy 
spokojených rodičů potvrzují, že to v těchto jeslích 
dělají poctivě a dobře. Výhodou je provozní doba 
od 6,15 do 17 hodin, vlastní kuchyně i pěkná za-
hrada. I přes nízký věk dětí cestují s nimi do solné 
jeskyně, vláčkem nebo do zoo. Mámu ani tátu jes-
le nenahradí, ale snaží se je zastoupit. Oceněním 
práce jsou soběstačné děti, fyzicky i mentálně 
připravené pokračovat v kolektivu mateřské školy. 
První KV jesle se již zapsaly do povědomí rodičů 
jako nadstandardní druhý domov pro nejmenší 
Karlovaráky. Více na www.kvjesle.cz.
(miroslava Fenešová)

pODĚKOváNÍ

Personálu nemocnice 
dávám jedničku

Dovolte, abych se podělila o dojmy z hospitalizace v Kar-
lovarské krajské nemocnici. Před nástupem je paci-
entovi písemně doporučeno, aby při sobě neměl vyšší 

obnos hotových peněz. Při odchodu je vyzván, aby regulační 
poplatek uhradil penězi v hotovosti. Platit kreditní kartou je 
možné pouze v pokladně nemocnice. Pacient je nucen poklad-
nu vyhledat a pak se zařadit do zástupu čekajících. Pro ne-
mocného, především vyššího věku, oslabeného náročným 
výkonem, pobytem na lůžku, mnohdy celkově dezorientovaného, bez rodinného doprovodu, je tento stav 
velice zatěžující. Neuvažuje zřizovatel o možnosti instalace bankomatu přímo v areálu nemocnice? Tou-
to službou by se bezpochyby vyřešily mnohé problémy. Ulehčilo by se pacientům i zdravotníkům. Snad se 
někdo z odpovědných k této otázce vyjádří. Přes problém s úhradou regulačního poplatku chci Karlovar-
ské nemocnici poděkovat. Poděkovat urologickému oddělení. Lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu 
zdravotnickému personálu. Oceňuji vlídné přijetí, zájem a ochotu. Na tak exponovaném pracovišti, jakým 
urologické oddělení je, panuje řád, pořádek a úzkostlivá čistota. Co je pro nemocného nejdůležitější, 
je získaná jistota, že mu bude pomoženo. Jistota, že všichni udělají vše, aby se jeho stav zlepšil. 
(alena vondráková)

Redakční sdělení

seriál o sedmnácti městských částech Karlových Varů, 
který vycházel v KRL od dubna 2011 do května 2012, 
doplňujeme o další historické fotografie a fakta tak, 

aby mohl ještě letos vyjít jako souhrnná knížka. Má zatím 
pracovní název Karlovarská předměstí. Nadále přijímáme 
předběžné objednávky našich čtenářů na e-mailové adrese: 
seriál.kv@seznam.cz. O termínu vydání vás budeme v KRL 
včas informovat.
(redakce)

Hledáme distributora
regionální  

zastoupení zn. 
POWERMED

oblast  
Karlovy Vary

Tel.: +420 731 086 063

inzerce

SC-321042/19
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Odpovědi zašlete do 14. 6. 2012 e-milem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21,  
tiskové odd., a označte: SOUTěŽ KRL. Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na kulturní představení.

Předsevzetí sklářů firmy Moser, která letos slaví 155 let

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

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

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

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

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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KarLOvarsKé raDNičNÍ Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

VyCHÁZí 12x ROČNě
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Platnost kuponu do 20. 6. 2012
Sleva se nevztahuje na zboží v akci a nesčítá se.

Při objednávce nad 1.000 Kč  
dárek zdarma!

e-CIGaReTY v NaKUPNÍM CeNTRU vaRYÁDa

Najdete nás uprostřed chodby kousek od Intersparu.
Kapitána Jaroše 375/31, 360 06 Karlovy Vary

Nabízíme poradenství a vyzkoušení zdarma, společnost 
Smoke different s.r.o. Vám přináší  mimořádnou  
nabídku se slevou 10%, na veškeré nezlevněné 
zboží na prodejně v OC Varyáda, na adrese:

SC-321036/02

Jistota správné volby

Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

J i s tota  správné  volby

J i s tota  správné  volby

•  atraktivní ceny
•  prodej na splátky
•  široká nabídka  
 služeb a doplňků
•  20 let zkušeností
•  záruka kvality

POTŘEBUJETE
NOVÁ OKNA? 

OZ Karlovy Vary 
Chebská 355/49, 
tel.: 725 079 608 www.vekra.cz

OZ Cheb 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 
tel.: 724 567 966

Využijte 

JARNÍ 

AKCE

SC-320963/03

VyDAVATEL 
ČASOPISU JE 
DRŽITELEM
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www.KlasikaPodHvezdami.cz

open - air opera
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EDPRODEJ
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MAKRO učí profesionály novým trendům v přípravě ryb
Společnost MAKRO vychá-
zí svým zákazníkům vstříc 
nejen širokým výběrem zbo-
ží za skvělé ceny, ale i další-
mi atraktivními službami. Pro 
HoReCa zákazníky jsou při-
praveny speciální kuchařské 
tréninky zaměřené na českou 
a italskou gastronomii, úpra-
vu sezonních surovin, zvě-
řiny a ryb. Právě kulinářský 
kurz nazvaný Mezinárod-
ní pokrmy z ryb proběhl 18. 
dubna v pražské centrá-
le MAKRO Cash & Carry na 
Stodůlkách. Skupinka maji-
telů provozů, kuchařů i dal-
ších pracovníků několika re-
staurací a hotelů si zde pod 
vedením kuchařského týmu 
MAKRO vyzkoušela moderní 
způsoby přípravy rybích po-
krmů. Své zkušenosti, rady 
a tipy kurzistům předávala 
Jitka Ulihrachová, František 
Lorenc a Luboš Brázda.

Jako všechny MAKRO kur-
zy byl i tento trénink inter-
aktivní a účastníci si vlast-
noručně vyzkoušeli všechny 
předváděné inovativní postu-
py. Z ryb a mořských plodů 
uvařili celkem šest jídel, která 

jistě potěší jejich hosty, jak-
mile je vyzkoušejí na své do-
mácí půdě. Mezi vybrané po-
krmy patřily např. ceviche 
z lososa a citrusových plo-
dů, sečuánská rybí polévka, 
šafránové rizoto s mořskými 
plody nebo opečená kamba-
la a mangoldové špecle s ital-
skou slaninou.

Vratislav Korecký z hote-
lu Hubertus velmi ocenil pří-
nos kurzu pro svoji každo-
denní práci. 

„Byli jsme již na čtvrtém 
MAKRO kuchařském kur-
zu a k žádnému nemáme je-

dinou výtku. Skvělá je orga-
nizace i přístup šéfkuchařů. 
Tyto kurzy jsou pro nás ve-
likým přínosem, proto jejich 
návštěvu určitě doporuču-
ji všem, kteří je ještě nevy-
zkoušeli.“

Všichni účastníci obdrželi 
certifikát o absolvování kurzu 
a s ním i kalkulace připravo-
vaných pokrmů.

Zákazníci, kteří mají o tuto 
službu zájem, mohou pro 
bližší informace kontaktovat 
svého obchodního zástupce 
MAKRO HoReCa nebo se za-
stavit na Pultu služeb part-

nerům, kde jim pracovníci 
MAKRO sdělí nejbližší termí-
ny kurzů a další podrobnosti.

Maximální počet regis-
trovaných účastníků kaž-
dého kurzu je 10 kuchařů či 
šéfkuchařů, vaří se ve dvoji-
cích a jedna přihlížející osoba 
(majitel, provozní) má vstup 
na jednu registraci zdarma. 
Celý kurz trvá cca 3-4 hodi-
ny, cena jedné registrace je 
1 499 Kč. Tréninky probíhají 
ve všech regionech. 

Účastníci kurzů se kromě 
praktického vaření dozvě-
dí také tipy, jak správně vy-
bírat, uchovávat, připravit 
a servírovat běžné i netradič-
ní sezonní suroviny. Z kaž-
dého kurzu si jeho absolventi 
odnesou informace, které jim 
určitě pomohou k úspěchu!

Více na www.makro.cz, 
případně na zákaznické lince 
844 999 111.

SC-320819/14

krásy svetové úrovne

na dosah ruky

Vítěz soutěže EDEN 2011 pro Českou republiku

www.kudyznudy.cz/EDEN

Slovácko
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