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K. Vary zakázka číslo:
201403907

N
O

VO
STAVBA

byt

cena: 4.348.352 Kč

Nové byty v rezidenci Terasy Pražská! Atypický byt 

2+kk s terasou v nadčasové novostavbě s nevšedním 

designem. Klidná čtvrť navazující na lázeňské cent-

rum města. ul. Pražská silnice, 89m² + sklep.

K. Vary - Rybáře zakázka číslo:
 2014043

N
O

VIN
KA

byt

cena: 720.000 Kč

Žádní sousedé nad hlavou! Příjemný byt s vynikající 

údržbou v panel. domě s výtahem. V blízkosti cyklos-

tezky, restaurace, zdravotní středisko, MHD, nákupní 

možnosti, škola. Konečná ul., 35m² + sklep.

K. Vary - Rybáře zakázka číslo:
2014054

N
O

VIN
KA

byt

cena: 1.790.000 Kč

Hezkých bytů není mnoho, tento je okouzlující! Byt 

3+1 s lodžií v zatepleném panel. domě se dvěma vý-

tahy. Byt je po vkusné, nákladné rekonstrukci. Ko-

nečná ul., 74m² + sklep.

K. Vary - Horní Drahovice zakázka číslo:
2013123

byt

cena: 1.600.000 Kč

Romantické bydlení ve vile se zahradou! Slunný byt 

3+1 v dobrém stavu v suterénu domu.  Parková-

ní je možné před domem i ve dvoře. Dům má pro-

vedenu izolaci proti vlhkosti. Vrchlického ul., 72m² 

+ komora.

K. Vary - Stará Role zakázka číslo:
2012129

byt

cena: 1.100.000 Kč

Splňte si svůj sen o bydlení v podkroví! Nabízíme 

Vám zajímavý byt 2+kk po kompletní rekonstrukci 

ve 3. patře cihlového domu se zahradou za domem. 

ul. Závodu míru, 78m² + sklep.

K. Vary - Stará Role zakázka číslo:
2014055

byt

cena: 1.190.000 Kč

Kompletně zrekonstruovaný 2+1 ve velmi klidné 

čtvrti s parkováním. 3.patro zatepleného panelové-

ho domu ve velmi dobrém stavu. K užívání balkon v 

mezipatře. Plocha 61m² + sklep

K. Vary - Dvory zakázka číslo:
2014025

byt

cena: 1.140.000 Kč

Byt 3+kk s parkováním ve dvoře za úžasnou cenu! 

Umístěn je ve 2. p. zděného zatepleného domu. Re-

konstrukce bytu dokončená v r. 2013. Za domem 

malá zahrádka. Chebská ul., 72m² + komora a sklep.

K. Vary - Horní Drahovice zakázka číslo:
2014042

N
O

VIN
KA

bytový dům / penzion

cena: 14.000.000 Kč

Příležitost, která se nemusí opakovat! Prodej domu - 

vily se zahradou, čtyřmi byty a kanceláří. Dům se na-

chází v tiché slepé ulici plné zeleně. Anglická ul., po-

zemek 451m², UP 307m².

Chodov zakázka číslo:
2012049

stavební pozemek

cena: 705 Kč/m²

Pozemek se stavebním povolením! Příjemné mís-

to v klidové zóně města Chodov při výjezdu na No-

vou Roli, konec slepé ulice. Kompletní služby v místě. 

Atraktivní poloha. 1418m².

Hory zakázka číslo:
2014005

stavební pozemek

cena: 500 Kč/m²

Kochejte se výhledem na „panoramata“! Pozemek k 

výstavbě RD v obci Hory u Jenišova, 12 minut z cent-

ra města. Klidné, romantické místo v mírné zástavbě 

rodinných domů. 1818m².

Velký Rybník zakázka číslo:
20140037

rekreační chata

cena: 590.000 Kč

Toužíte po soukromí? Nabízíme Vám větší pozemek 

s chatou v oblíbené lokalitě. Přízemní dřevěná cha-

ta na zděné podezdívce. 100m k vodě, 300m do lesa. 

Pozemek 844m².

Velký Rybník zakázka číslo:
2014026

rekreační chata

cena: 490.000 Kč

Celodřevěný rekreační objekt s kompletním vyba-

vením stojící v udržované oplocené zahradě, 8km 

od K.Varů. Na zahradě jsou osázeny ovocné i okras-

né dřeviny, květiny i záhony pro pěstitele. Pozemek 

382m².

N
O

VIN
KA

SLEVA

Olga Vrt áčková
739 527 609 Regina Dostálová

774 930 139
Mirka Čiháková774 025 415

Petra Michlíková777 093 232

te le fon :  602 145 144           e -mai l :  real i t y@loyd.cz            web:  w w w.loyd.cz
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Měsíc červen je pro mne nejhezčím měsícem roku. 
Nám, milovníkům koní, začíná totiž dostihová se-
zona. Nejkrásnější pohled na svět je z hřbetu koně 
a každý, kdo to zkusil, ví své. Koně a láska k nim 
provázejí lidstvo od jeho počátků a společně tvoři-
li dějiny států a národů. Ty některé zmizely v pro-
padlišti dějin, ale vztah „člověk a kůň“, jako trva-
lá hodnota, nám zůstal. My zde v Karlových Varech 
máme to štěstí, že jsme jedni z mála měst v naší 
republice, ale i v Evropě, kde nám naši předci pře-
dali nádherné secesní dostihové závodiště, které je 
svou zachovalostí v evropském měřítku výjimečné. 
Výjimečné je svou přírodní kulisou, kvalitou dráhy 
a především tribunou, která v této secesní podo-
bě je k vidění už jen na závodištích ve Francii. Zá-
vodiště nemělo vždy na růžích ustláno. V minulos-
ti bojovalo o svou existenci mnohokrát, ale vždy se 
našli nadšenci, kteří mu pomohli boj o přežití vy-
hrát. Rád bych některé připomenul. V předrevoluč-
ním čase a i v devadesátých letech vedl závodiš-
tě pan Rudolf Nachtigal, který svým nadšením od-
razil pokusy o přebudování závodiště na motocy-
klovou trať či na výstavbu panelových domů. Když 
jsem v polovině devadesátých let od něj závodiš-
tě přebíral do správy, jeho zkušenosti a také spo-
lupráce s nestory dostihů Ivanem Janatkou, Pepou 
Váňou, katapultovaly závodiště zpět mezi elitu do-
stihového sportu. Na závodišti se v té době znovu 
objevil jezdecký sport, ke kterému jsem tíhl snad 
i více. Pořádaly se závody v parkuru, drezůře, mi-
litary na mezinárodní úrovni. Do Karlových Varů se 
sjížděli závodníci až z dvaceti státu Evropy, což v té 
době bylo nevídané.
Ale i dnes závodiště žije. Jiná technika a ekono-
mické nároky rozdělily dostihy a jezdecký sport do 
svých specifi ckých areálů a kolbišť. Na ploše závo-
diště vyrost krásný golfový areál, který krásu do-
stihového sportu jen podtrhuje. I za tím však sto-
jí entuziasmus lidí, tentokrát ze stáje Karla Holoub-
ka. Karlovarské závodiště oslaví letos na pod-
zim své 116 narozeniny. Touto malou vzpomínkou 
chci vzdát čest všem těm, kteří mu pomohli přežít 
do dnešních dnů. A vás milí přátelé a spoluobčané 
opravdu upřímně zvu na návštěvu letošní dostiho-
vé sezóny. Přijďte ocenit tvořivou práci nadšenců, 
kteří byli a jsou solí naší země!

Vlastimil Balcar

Prezident českého jezdeckého klubu

a člen rady města

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 6/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘEMI Z TITULNÍ STRANY

jsou školačky Terezka Preislerová, Amálka Hromád-
ková a Terezka Kočmarošová, které si už od školky 
užívají in-line dráhy na Rolavě s kolečkovými brus-
lemi. Zvou nás na akci měsíce června  Den s měs-
tem na Rolavě.

05 OHLÉDNUTÍ ZA ZAHÁJENÍM SEZONY

jsme sestavili z názorů diváků, hostů a  fotografi í, 
které jste nám zaslali. Nejvíce se líbily noční pro-
hlídky města, audioprojekce na stěnách divadla 
a nedělní akce pro děti.

06 STARÁ ROLE SE DOČKALA PROMĚNY

svých sídlišť, parků a komunikací. Bilancujeme sta-
vební úpravy paneláků, novou zeleň, parkoviště, 
a opravy chodníků od roku 2012 a plánované akce 
revitalizace sídlišť letos a do roku 2015.  

07 AREÁL ROLAVA ČEKÁ VELKÁ PARÁDA

na  třetí červnovou sobotu. Den s městem přiblí-
ží činnost hvězdárny, Správ kolonád i parků, Lázeň-

ských lesů, divadla a všech příspěvkových organi-
zací i společností s podílem města.

14 OBNOVY SE DOČKALY PAMĚTNÍ DESKY

na domech, kde žil básník Goethe. Zasloužil se o to 
karlovarský Rotary klub spolu s německými partne-
ry a karlovarským rodákem, písničkářem Jiřím Dě-
dečkem, který přeložil Goethovo čtyřverší.

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY

představíme dynastii Becherů, jejíž členové se bě-
hem šesti generací vypracovali z alchymistů a dro-
gistů na elitu mezi lékaři a likérníky. Od nejznáměj-
šího lékaře dr. Davida Bechera, přes zakladatele li-
kérky Josefa Vituse Bechera až po Johana Michae-
la (na snímku), který získal rodině pečeť c. k. dvor-
ního dodavatele becherovky.

29 SPORTOVNÍ UDÁLOSTÍ ČERVNA

budou po květnovém půlmaratonu mezinárodní zá-
vody moderní gymnastiky v KV ARENĚ. Čeká se účast 
více než 120 moderních gymnastek z celé Evropy.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)
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NOVÝ ALTÁN NA JUNGMANNOVĚ CESTĚ otevřeli 
29. dubna v lázeňských lesích. Bylo to v rámci pre-
zentace česko-bavorských projektů Programu Cíl 
3, fi nancovaného EU. Atypická stavba, dokonče-
ná letos v březnu, vychází z architektury tradičních 
karlovarských altánů. Architekt František Vondrá-
ček zvolil  tvar střechy na klasickém sloupoví. Altán 
nabízí výhled do  údolí Teplé. V objektu jsou tabu-
le s informacemi o bavorském partnerovi projektu, 
městu Hof a dále o životě a díle Josefa Jungmanna.

KARLOVARSKÉ GYMNÁZIUM OSLAVÍ 90 LET.  
Přesně tolik uplyne letos od  otevření prvního gym-
názia s českým vyučovacím jazykem v našem měs-
tě. Pokračovatel této školy, První české gymnázium, 
se chystá jubileum oslavit  letos 27. a 28. září.  Pří-
pravný výbor plánuje sjezd absolventů ve Velkém 
sále Thermalu, abiturientský ples v Puppu, vernisáž 
výtvarných prací a další akce. 
Zájemci z řad 7800 absolventů školy najdou po-
drobnosti na www.gymkvary.cz.

HITY FRANKA SINATRY NA LINHARTU zazněly le-
tos 4. května v podání nejlepšího českého inter-
preta těchto šlágrů Jana Schmigmatora. Doprová-
zel ho Karlovarský Repre Band, nový pěvecký kvar-
tet Vocal Band a další sólistů. Šlo o reprízu koncertu 
z loňského 28. srpna, oslavující údajný pobyt Fran-
ka Sinatra na Linhartu 12. května 1946.
 Foto: Zdeněk Štěpař

VELKÝ ÚSPĚCH SKLIDILO SPOLEČNÉ VYSTOU-

PENÍ Karlovarského pěveckého sboru a sboru Vivat 
Musica Kraslice na 3. Mezinárodním festivalu pě-
veckých sborů v Bašce u Frýdku-Místku. Festival 
byl věnován památce Eduarda Hakena. Karlovarští 
i krasličtí pěvci se mezi 15 zúčastněnými sbory na 
přehlídce dobře uvedli a svůj program museli ještě 
dvakrát opakovat. Pokaždé sklidili velký potlesk.

DRUHÝ ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KOČKOMÁ-

NIE vyhlásilo město Karlovy Vary.  Přihlásit se mo-
hou mladí výtvarníci od 6 do 18 let, kteří do 16.6. 
zašlou kresby ve formátu A3 na   magistrát města. 
Informace na: j.tezka@mmkv.cz.  Z vybraných ví-
tězných děl z každé ze tří věkových kategorií bude 
uspořádána výstava v rámci 35. Mezinárodní vý-
stavy koček, která bude 30. a 31. srpna v Lidovém 
domě. Na ní ohodnotí návštěvníci devět nejlepších 
prací. Na snímku vítězové loňské Kočkománie.

TRADIČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY SLAVILY ÚSPĚCH 
hned při letošní premiéře 21. března a stejně tak 
v dubnu i v květnu. Čtvrtý ročník této akce, jejímž 
místem jsou Varšavská a Horo va ulice, vyhledáva-
jí pěstitelé zeleniny, ovoce, výrobci potravin a ze-
jména spotřebitelé. Tento měsíc se Farmářské trhy 
konají 27. června a další 18. července, 22.srp-
na, 19. září, 17. října, 21. listopadu a 12. prosin-
ce 2014.

VELVYSLANEC SINGAPURU TAN SOO KHOON na-
vštívil Karlovy Vary. Byla to již jeho druhá návště-
va našeho města. Při setkání s primátorem měs-
ta mluvil především o cestovním ruchu, zájmu oby-
vatel Singapuru o cestování, možnostech prezenta-
ce českých destinací a podobně. Řeč se stočila i na 
přísný zákaz vyrábět, prodávat nebo dovážet do 
Singapuru žvýkačky, díky čemuž šetří pětimilionový 
ostrovní stát miliony dolarů ročně na čištění komu-
nikací od jejich zbytků, které jsou běžnými meto-
dami téměř neodstranitelné. Velvyslanec připomněl 
také významné výročí, dvacet let vzájemných diplo-
matických styků mezi oběma zeměmi.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ POŘÁDÁ HEREČKA A MA-

LÍŘKA Iva Hüttnerová 25. června od 17 hodin v kar-
lovarském muzeum na Nové louce. Bude besedovat 
o svých obrazech a zavzpomíná na své herecké za-
čátky v karlovarském divadle Vítězslava Nezvala.
Svou první výstavu měla právě ve foyeru tohoto di-
vadla. Od té doby vydala a ilustrovala řadu knih. Vý-
stava jejích obrázků bude v muzeu do 29. června.

STUDENTSKÝ PARLAMENT NAŠEHO MĚSTA se 
rozrostl. Jeho členy se stali zástupci Prvního čes-
kého gymnázia. Do projektu, jehož cílem je mapo-
vat názory karlovarských školáků na dění ve měs-
tě, je nyní již zapojeno 11 základních a středních 
škol. Studentský parlament se schází jednou za dva 
měsíce a je jednou z mnoha aktivit, v rámci kterých 
vedou představitelé města debatu s veřejností.

• STALO SE/STANE SE
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Úvod sezony vyšel skvěle

• OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ ROKU

Slavnosti zahájení letošní 656. lá-
zeňské sezony trvaly tři májové dny. 
Na sklonku prvního dne oslav udě-
lilo město v divadle dvě čestná ob-
čanství a dvě Ceny města ( jejich dr-
žitele představíme na str 8). Žehnání 
pramenům se ujal apoštolský nunci-
us J.E. Giuseppe Leanza. Hlavní ce-
remoniál se tradičně odehrával na 
Mlýnské kolonádě. Úvodem k němu 
byl Staročeský jarmark na třídě TGM 
a vernisáže výstav Sto podob a sto 
let Becherovy vily a Využití přírod-
ních léčivých zdrojů na Vřídelní ko-
lonádě. Hlavním dnem byla sobota 
3. května, kdy po slavnostním žehná-
ním pramenům prošla městem krá-
lovská družina zakladatele lázní Kar-
la IV. Noblesu zahájení sezony doda-
ly Slavnostní koncert KSO, bezpo-
čet hudebních i tanečních vystoupe-
ní a pochod mažoretek.
Hosté i místní návštěvníci se shod-
li na tom, že letošní zahájení lázeň-
ské sezony se zapíše do kroniky 
jako jedna z největších událostí roku 
2014.

Statutární město Karlovy Vary děkuje všem partnerům a podporovatelům oslav Zahájení lázeňské sezóny 2014.

Žehnání Václavovu, Rusalčinu a Mlýnskému pramenu přilákalo na Mlýnskou kolonádu davy 

diváků.  Sladká vůně kadidla splynula se  slanou vůní minerálních výparů. Tenhle obřad ví-

tání sezony má v našem městě více než 300 letou tradici. V některých letech jako 1795 nebo 

1770 se světily prameny už v lednu, než se ustálily májové slavnosti.

Ceremoniál u Vřídla byl tradičně v hledáčku 

mnohých fotografů, kameramanů i turistů.

Družinu dvořanů a doprovod purkmist-

ra vedl osobně zakladatel lázní Karel IV. 

Jako už tradičně od roku 2010 v podání her-

ce a šermíře Jiřího Kadeřávek. Také letos 

mu vybrali kliďase bělouše Adama ze stá-

jí v Rosnicích.

Vedle Mlýnské a Vřídelní kolonády, pěší 

zóny TGM, Staré louky, Dvořákových a Sme-

tanových sadů žila zahájením lázeňské se-

zony také Tržní kolonáda a Tržiště. Sem lá-

kala diváky noční divadelní prohlídka města 

v režii Pouličního divadla (na snímku).
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Sídliště Staré Role mění tvář

Velkoobjemové kontejnery budou 
rozmisťovány až na podzim

Vzhledem k tomu, že ve městě fungují tři sběrné 
dvory, které jsou občany k odkládání odpadu ve 
velké míře využívány a s ohledem na skutečnost, že 
velkoobjemové kontejnery byly dle výsledků kontrol 
využívány minimálně, nebudou v následujících 
měsících velkoobjemové kontejnery na území města 
rozmisťovány. S jejich přistavením se počítá opět v říjnu.
V případě naléhavé potřeby sdružení vlastníků jednotek 
nebo jakéhokoliv sdružení bytového domu je možno 
velkoobjemový kontejner přistavit na vyžádání. 
Termín, lokalitu a velikost kontejneru lze objednat 
prostřednictvím odboru technického – tel: 353 118 213 
– Ing. Szmitková, email: h.szmitkova@mmkv.cz. 

Občané mohou pro odkládání nebezpečných složek 
komunálního odpadu a objemného odpadu využít sběrné 
dvory:
Sběrný dvůr Růžový vrch

Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice 
Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o., 
telefon 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba: 
Pondělí – Pátek  09:00 – 17:00 h. 
Sobota   ZAVŘENO
Neděle   09:00 – 13:00 h.

Sběrný dvůr Rybáře

Adresa: Buchenwaldská (křižovatka s ulicí Celní) – 
provozuje ASP služby spol. s r.o., telefon 353 449 300
Provozní doba:  

Pondělí 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 h.
Úterý  ZAVŘENO
Středa  08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 h.
Čtvrtek  08:00 – 11:00 a12:00 – 16:00 h.
Pátek  08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00 h.
Sobota  09:00 – 15:00 h.
Neděle  09:00 – 12:00 h. 

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1. máje, v prostorách fotbalového hřiště – 
provozuje RESUR spol. s r.o.
telefon 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba: 
Pondělí – Pátek  09:00 – 17:00 h.
Sobota   09:00 – 15:00 h.
Neděle   ZAVŘENO

Obyvatelé Staré Role mají o pár důvodů víc 

k radosti. Jejich městská část prochází vý-

raznou proměnou. Jde zejména o sídliště. 

Novou tvář dostala v minulých letech Dvo-

řákova a Truhlářská ulice, Karlovarská a Zá-

vodu Míru jsou na programu letos. Změ-

na čeká ještě Hlávkovu a Smetanovu uli-

ci. Rekonstrukcí procházejí také chodní-

ky v ulici Závodu Míru, Fibichově, Janáčko-

vě a Okružní, také v okolí Lidového domu 

a ostatních lokalitách.

V roce 2012 byl dokončen Park v ulici Dvořá-
kova, ve kterém vzniklo nové dětské hřiště, 
fi tness hřiště, nová síť cest a nová parkova-

cí místa. Byla upravena a dosazena zeleň a přibyl 
i drobný městský mobiliář, jako lavičky, koše a po-
dobně. V loňském roce prošel rekonstrukcí vnitro-
blok Truhlářská, kde vznikla především nová par-
kovací místa a cesty k přilehlým domům. Nyní se 
dokončují další dvě důležitá prostranství, vnitroblok 
Závodu Míru a park v ulici Karlovarská. V Závodu 
míru byla zřízena nová parkovací místa, vybudová-
ny důležité spojovací cesty, které byly do té doby 
jen vyšlapané, byly vysazeny nové stromy a keře 
a upraveny rozsáhlé plochy zeleně. Park v ulici 
Karlovarská roste na místě dříve nevyužívané zele-

né plochy. Spojení ulic Hlávkova a Smetanova vy-
řeší křížení ulic a nabídne nová parkovací stání. 
Prostor ulic Fibichova a Janáčkova získá novou ze-
leň, lepší parkování, komunikace a obnoví se hřiště 
vedle mateřské školy. V Okružní přibude možnost 
posezení, komunikace dostanou nový povrch a vy-
řeší se místo pro kontejnery. Také okolí Lidového 
domu se dočká parkových úprav, oprav komunika-
cí a zmizí garáže pod OD Centrum. Obnovu sídlišt-
ní zástavby Staré Role jako jednu z priorit rozvo-
je města  spolufi nancuje Integrovaný operační pro-
gram. Ten umožnil majitelům bytových domů získat 
až 40% dotací na rekonstrukce. Cílem je nabídnout 
obyvatelům sídlišť kvalitnější podmínky pro život.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

 Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku 
města, zveřejňuje záměr prodeje volných bytových 
jednotek a pozemků. Jedná se o bytovou jednotku 
1+4 v domě Mládežnická 877/4 k. ú. Rybáře, dále 
bytovou jednotku 1+1 v domě Závodu míru 577/9 
ve Staré Roli, pozemek p. č. 130/4 a část pozem-
ku p. č. 133/1, o celkové výměře 6896 m2, vše v k. 
ú. Rosnice a rovněž pozemek p.č. 657/26 a čás-
ti pozemku p. č. 657/2, vše v k. ú. Rybáře, o celko-
vé výměře 1000m2. Prodej bude realizován formou 
výběrového řízení – licitací. Pozemky jsou nabízeny 
k prodeji jako celek za účelem využití dle platné-
ho územního plánu – k výstavbě rodinných domů. 
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce 
magistrátu včetně její elektronické podoby.

 Zájezd do Prahy pořádá 19. června Sdružení 
obětí nacismu. Přihlášky lze podat každou středu 
od 9 do 11 hod. v klubovně na Náměstí M. Horáko-
vé 4 (dříve klubovna Svazu důchodců).

 Všechny autobusové zastávky v našem měs-
tě jsou od začátku roku opatřeny hliníkovou samo-
lepkou s informacemi psanými braillovým písmem. 
Nevidomí, slabozrací i lidé se zbytky zraku se tak 
mohou lépe orientovat. Z cedulky se dozví na jaké 
právě stojí zastávce, jakým směrem z ní odjedou 
a telefonní číslo, na kterém jim operátorka sdělí, 
v kolik hodin autobus pojede.

 Mateřské centrum, Kollárova 17 eviduje na září 
poslední volná místa v Mateřince - školka a jes-
le rodinného typu. Rezervace na tel. 775 730 847. 
Rovněž přijímáme rezervace do zářijových kur-
zů Hrátky z batolátka, Masáže a cvičení s mimin-
kem, Klub rodičů a dětí, Poprvé bez mámy, Výtvar-
né hrátky a Tanečky. 
Více na www.materske-centrum.cz.

Jednou z dominant nového parku je dřevě-

ný hrací prvek pro děti ve tvaru lodi. V dal-

ších částech jsou fi tness stroje a lanová py-

ramida.
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Den s městem bude paráda
Tradiční akci připravilo Infocentrum města  ve vol-
nočasovém areálu Rolava. Den s městem aneb 
Vary aktivně bude letos třetí červnovou sobotu 21. 
června od  14 do 18 hodin. Celý areál se na čty-
ři hodiny promění v jednu velkou soutěžní stez-
ku pro děti, kde si na rozličných úkolech vyzkouší 
své schopnosti, dovednosti a znalosti, a to zejmé-
na o Karlových Varech. Letošní podtitul „Vary aktiv-
ně“ předznamenává, že občanům Karlových Varů 
budou představeny možnosti trávení volného času 
v našem městě, které organizují městské společ-
nosti. Zároveň budou v areálu připravena různá 
stanoviště, kde si návštěvníci vyzkoušejí svou od-
vahu. Své aktivity zde představí  příspěvkové orga-
nizace města či  společnosti s podílem města:

INFOCENTRUM MĚSTA, KV CITY CENTRUM, 

Hvězdárna Františka Krejčího, KV ARENA, 

Karlovarský symfonický orchestr, Správa 

přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Správa 

lázeňských parků, Lázeňské lesy, Městská 

galerie, Karlovarské městské divadlo, Alžbě-

tiny lázně, Dopravní podnik města, Městská 

knihovna, Balneologický institut, Městská 

policie a Magistrát města.

Pokud děti splní několik úkolů u jednotlivých stán-
ků, bude pro ně na konci připravena odměna, a to 
nejen ta sladká. Obtížnost úkolů bude rozlišena 
dle věku dětí – od předškolních až po druhý stu-
peň základních škol. Úspěšní řešitelé budou zařa-
zeni do slosování o ceny, jako jsou například vstu-
penky do divadla, kina, na koncert, lanového cen-

tra, bazénu a mnoho dalších.V průběhu odpoledne 
se můžete těšit také na hvězdy Pomády, dětský ta-
neční soubor či pěvecký sbor Štěpánky Steinové. 
Dále bude možné vyzkoušet si bungee running či 
atrakci s názvem „moucha“. Pro děti budou připra-
veny skákací hrady, balonky a malování na obličej. 
Vstup je zdarma. Více ne www.karlovyvary.cz.

Blokové čištění 
a noční mytí komunikací
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, 
začátky nočního mytí na 20:00 hod. 
2.6. Komunikace: Poděbradská, Krále Jiřího, Křižíkova, Petra 

Velikého, Sadová
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 

Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky

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

4.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská část, 
Horova, Počerny

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

5.6. Komunikace: Kryzánkova, Smetanova, Hlávkova, Školní, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská,

6.6. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, nám. Palac-
kého, Vrchlického, Italská, Americká

9.6. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Kvě-
tinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Pala-

cha, Chebský most, náměstí Republiky
10.6. Komunikace: Vrázova, Alšova, Myslbekova, Brožíkova, 

Sládkova, Šumavská, Moskevská část
11.6. Komunikace: Vítězná, Drahomířino nábřeží, Mattoniho 

nábřeží, Sportovní
 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 

T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od kři-
žovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšav-
skou, hlavní přestupní stanice MHD

12.6. Komunikace: Korunní, Sukova, Dykova, Větrná, Slezská, 
Akátová, V Polích, Horní, Partyzánská, Jedlová, Dobrov-
ského, Spojovací, Rolavská - část u ul. Spojovací

13.6. Komunikace: Chodská, Mozartova, nám. E. Destinové, 
nám. V. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, 
Pod Tvrzí

16.6. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Ji-
ráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

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

17.6. Komunikace: Šmeralova, L. Koubka, E. Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Hybešova, Slepá

18.6. Komunikace: Sedlecká, Klínovecká, Plešivecká, Vodáren-
ská, J. Opletala, Buchenwaldská, Merklínská

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. Zeyerova s Varšavskou, 

Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní sta-
nice MHD

19.6. Komunikace: Na Vyhlídce, Tyršova, Scheinerova, Fügne-
rova, Bezručova, Ondřejská

20.6. Komunikace: Koptova, Čertův ostrov, nábřeží Jana Pala-
cha, Karla Čapka, Foersterova, Jateční

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

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

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

25.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská část, 
Horova, Závodu Míru, Nádražní

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hl. přestupní st. MHD

26.6. Komunikace: Železniční, náměstí 17. listopadu, Severní, 
Sibiřská, Konečná

27.6. Komunikace: Petřín, Raisova, Hynaisova, Pražská silnice, 
Zítkova, Balbínova, Jarní, U Imperiálu

30.6. Komunikace: B. Němcové, 5. května - část od Lidické 
k nemocnici, Švermova, Vrchlického, Anglická, Rumunská

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

DISKUZNÍ FÓRA ZAHÁJILA
Letošní série debat o problematických oblastech, realizovaných a plánovaných 
projektech v jednotlivých karlovarských čtvrtích začala 14. května ve Staré Roli. 
Přišli sem diskutovat také občané z městské části Počerny. Následovalo  fórum 
pro Bohatice a 28. května byly na řadě Drahovice, Olšová Vrata a Hůrky.
Příští diskuzní fórum bude 4. června od 17 hodin 

v jídelně ZŠ 1. máje ve Dvorech  

Bude to fórum pro Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice. Debaty pro zbývající měst-
ské části proběhnou v listopadu letošního roku.
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Čestná občanství a Ceny města
V předvečer zahájení letošní 656. lázeňské sezo-
ny byla udělena dvě Čestná občanství a dvě Ceny 
města Karlovy Vary za rok 2013. Karlovarské rad-
niční listy představují svým čtenářům čtveřici vy-
znamenaných.

Čestné občanství města Karlovy Vary v roce 

2014 získali:

Martin Lebel (49) za mimořádné zásluhy o mezi-
národní věhlas našeho města.

Původem fran-
couzský klavíris-
ta, violoncellista 
a dirigent absolvo-
val s vyznamená-
ním Národní hu-
dební konzervatoř 
v Paříži, kde dosud 
vyučuje dirigová-
ní. V roce 2003 
získal jako prv-
ní Francouz hlav-
ní cenu za dirigo-
vání v Mezinárodní 
Prokofjevově sou-
těži v Petrohra-
du. Od roku 2000 
spolupracoval 
s KSO jako hostu-
jící dirigent. V se-
zoně 2009/2010 
byl šéfdirigentem, 
na tento post se 
vrátil opět v čer-
venci 2011. Udě-
lením čestného 

občanství chce město vyzdvihnout tvůrčí a drama-
turgickou práci Martina Lebela s KSO při uvádění 
vrcholných děl evropské a především české hudby, 
jeho dirigentský přínos k proměně festivalů Dvořá-
kovy a Beethovenovy hudby.
 
Ing. Svatopluk Zídek (70) za  celoživotní práci ve 
stavebnictví a trvalou propagaci našeho města.

Jako stavbyvedoucí i ředitel stavební fi rmy se po-
dílel na budování a rekonstrukci mnoha staveb 
v Karlových Varech i celém regionu. Spoluzakládal 
Českou  komoru autorizovaných inženýrů a tech-
niků, aktivně pracuje ve Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví ČR. Měl podíl na organizování 18 roční-
ků mezinárodních konferencí Městské inženýrství 
Karlovy Vary, na navazování kontaktů se zahranič-
ními partnery a na trvalé propagaci našeho města. 
Je čestným členem sedmi zahraničních inženýr-
ských organizací a členem vědecké rady Národ-
ního technického muzea v Praze. V roce 1990 byl 
u zrodu Klubu přátel Karlových Varů a o rok pozdě-
ji se podílel na obnově činnosti karlovarského Ro-
tary klubu.

Cenu města za rok 2013 získali:

Alois Kůrka (48) za významný podíl na obnově ba-
rokního kostela v Sedlci a velkou zásluhu na orga-
nizaci kulturního života v této památce.

Byl iniciátorem založení Občanského sdružení na 
záchranu kostela sv. Anny v Sedlci dne 4. listopadu 
2004. Došlo k němu dva měsíce poté, co byl kos-
tel v rámci Dnů evropského dědictví, po mnoha le-
tech, otevřen veřejnosti. Stal se předsedou sdru-
žení, které si předsevzalo záchranu této památky. 
Za práci, kterou odvedl, si zaslouží mimořádného 
uznání. O to více, že je upoután na invalidním vo-
zíku. Během deseti let organizoval různé činnos-
ti k záchraně kostela. Byly opraveny krovy, klenba 
hlavní lodi a báně, vyměněna střešní krytina, vybu-
dována kanalizace i toalety a na věži kostela osa-
zeny hodiny. Díky této proměně se v kostele mo-
hou konat benefi ční koncerty.   

Jiří Böhm (75) za celoživotní úsilí o propagaci 
města, staveb, architektury a za 20letou vydavatel-
skou a sběratelskou činnost.

Žije ve městě bezmála 70 let. Je karlovarským pa-
triotem, sběratelem regionálních fotodokumentů, 
archivář, památkář a vydavatel publikací. Byl jed-
ním ze signatářů protestních petic na záchranu 
domů Bílý lev a Strauss - Zlatá koruna. Svým po-
stojem projevil vztah k památkám, zájem o histo-
rii a odvahu postavit se byrokracii totalitního reži-
mu. Zorganizoval bezpočet kulturních akcí, na vý-
stavách prezentoval karlovarské výtvarníky a podí-
lel se na zdokumentování historie města.
 (krl)

V květnu oslavila 90. narozeniny paní Věra Karafi á-
tová. Rodačka z Prahy se poprvé vypravila do Kar-
lových Varů krátce po válce v květnu 1945. Pár 
měsíců na to, v listopadu, už se v kostele sva-
té Máří Magdaleny vdávala a v Karlových Varech 
se usadila natrvalo. Brzy zde také se svým manže-
lem založila rodinu, do které postupně přibyla dce-
ra a syn a časem také tři vnoučata a tři pravnou-
čata. Někdejší účetní milovala tanec a dodnes ráda 
vzpomíná na vyhlášené plesy v Puppu a také na 
varieté v Národním domě. Ještě více, než na ta-
nečním parketu, tančila paní Věra kolem plotny. 
Velmi ráda, a jak prozradila její dcera, také hodně 
a výtečně pekla a vařila. Nejčastěji se Karafi átů po-

dávala poctivá česká strava, zejména kachní nebo 
husí pečínky. „Měli jsme příbuzné na jihu Čech a ti 
nás zásobovali. U nás byla vždycky lednice plná 
kachen, hus, sádla a dalších dobrot ze zabijačky,“ 
vzpomíná oslavenkyně. S ohledem na zdravotní 
hendikep je jejím společníkem kromě rodiny tele-
vize. V programu vyhledává seriály a zejména sou-
těžní pořady. Její vášní jsou křížovky, čím těžší, tím 
lepší. Paní Věra žije již 16 let v drahovickém domě 
s pečovatelkou službou a podle svých slov je zde 
moc spokojená. Přejeme jí, aby ona spokojenost 
neutuchala ani v dalších letech jejího života. Hodně 
zdraví a spokojenosti, paní Věro.   
 (Helena Kyselá)

Jubilantka milovala tanec
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Kamil Bešťák - herec a režisér

V srpnu roku 1959, tedy před 55 lety, přijal herec 
a režisér Kamil Bešťák angažmá v Divadle Vítěz-
slava Nezvala v Karlových Varech. Zůstal mu věr-
ný až do své smrti v roce 1994. Dne 14. června si 
připomeneme 100. výročí jeho narození. O jeho ži-
votě by mohl být napsán přímo román na pokračo-
vání. Narodil se v Rumunsku v části bývalé rakous-
ko-uherské říše, v rodině nižšího fi nančního úřední-
ka. Dětství prožil jednak v Maďarsku, jednak na Slo-

vensku, nakonec rodina skončila v Kladně. Když do-
vršil 15. rok, zemřela mu maminka. Otec pracoval 
stále na Slovensku. Aby se Kamil a jeho starší sest-
ra Irena uživili, začal chlapec malovat malé obráz-
ky, které sestra prodávala na trhu. Obrázky se líbi-
ly a tak si Kamil troufl  si na studium na UMPRUM 
v Praze. Musel toho však brzy nechat, nebyly pení-
ze. Co zbývalo? Hledat práci, čekat ve frontě na vol-
né místo, většinou bez efektu. Mladý muž vyrazil 
do světa. Zakotvil ve středoslovenském divadle, na-
čas koketoval i s činohrou Slovenského národního 
divadla. V roce 1935 zamířil do Pardubic. Od roku 
1942 působil jako herec a režisér v Jihočeském di-
vadle v Táboře, odkud počátkem roku 1945 odešel 
do Českých Budějovic. V červnu 1945 přešel, spo-
lečně s polovinou budějovické činohry, do severo-
českých Teplic, kde až do roku 1957 režíroval i hrál. 
Po zrušení činohry v Teplicích přijal angažmá v kar-
lovarském divadle. Původně jen na záskok, nako-
nec natrvalo. Zdaleka ne vše bylo klidné a jednodu-
ché. Byly doby, kdy chyběly peníze na živobytí a těž-
ko se žilo. V době ohrožení republiky německým fa-
šismem v roce 1938 byl Kamil Bešťák mobilizován, 
sloužil na pevnůstkách nad Chomutovem v Kruš-

ných horách. Zažil tam i boje s ordnery. Za války se 
zapojil do odboje. V roce 1974 dostal z divadla vý-
pověď jako "osmašedesátník". V šedesáti letech za-
čal pracovat jako strojník v Palivovém kombiná-
tu Vřesová. Do milovaného divadla se mohl vrátit až 
v osmdesátých letech a na jeho prknech hrál až do 
roku 1992. Milovníkům divadla zůstane v paměti řa-
dou rolí i inscenací. Za všechny jmenuji lorda Caver-
shama ve Wildově "Ideálním manželovi", Jabba ve 
Williamsově "Sestupu Orfeově", Presidenta v Schil-
lerových "Úkladech a lásce", starého klauna v Ol-
brachtově "Bratru Žakovi" i nezapomenutelného 
Bed'ara v Hubačově "Staré dobré kapele".
Byl autorem scénáře a režisérem známého "Hol-
du Karla IV.", kterým se zahajovala karlovarská lá-
zeňská sezóna v letech 1968, 1969 a znovu v roce 
1990. Vytvořil šestnáct menších i větších fi lmových 
rolí, působil i v televizních a rozhlasových hrách.
Kamil Bešťák byl vždy posedlý divadlem, to byl jeho 
život, jeho láska. Díky divadlu poznal kus světa, 
mnoho herců, režisérů, ale také mnoho vděčných 
diváků. Byl bohém, který i dnes určitě šíří dobrou 
náladu na prknech divadelního nebe.
 (Zdeněk Musil)

František Krejčí - zakladatel hvězdárny

Narodil se v České Třebové 21. října 1901. Byl 
strojvůdcem a v tomto povolání setrval skoro až do 

důchodu. Zájem o astronomii v něm prý vzbudi-
lo pozorování Halleyovy komety v roce 1910, přita-
hovala ho ale i fi losofi e, umění, cestoval a poznával 
život lidí. Za německé okupace vstoupil do České 
astronomické společnosti. Do Karlových Varů při-
šel roku 1947 a založil zde astronomický kroužek, 
následně v letech 1959 až 1963 vybudoval a vedl 
hvězdárnu. Obnova hvězdárny po zničujícím požá-
ru v letech 1972 až 1977 byla především jeho zá-
sluhou. Československá astronomická společnost 
ho jmenovala čestným členem a odměnila ho Ko-
perníkovou a Keplerovou medailí. Zemřel po těž-
ké chorobě 13. června 1984 v Karlových Varech. 
Astronomové z Astronomického ústavu v Ondře-
jově v roce 2002 po Františku Krejčím pojmeno-

vali planetku číslo 29473, kterou objevili. Nedlouho 
poté byla po Františku Krejčím pojmenována kar-
lovarská ulice nedaleko hvězdárny, v nově vznika-
jící vilové čtvrti Motýlek. Bylo velmi příjemné, že se 
tak stalo velmi krátce poté, co jsme si připomně-
li 100. výročí narození této významné karlovarské 
osobnosti. V tomto roce si připomínáme 113. výročí 
jeho narození a je velmi příjemné, že od tohoto roku 
nese také areál hvězdárny jméno svého zakladate-
le. Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary od-
halí slavnostně pamětní plaketu v rámci letošní Ev-
ropské Noci vědců v sobotu 28. září 2014. K tomu-
to aktu rádi pozveme členy rodiny, pamětníci, kte-
ří s panem Františkem Krejčím spolupracovali i širo-
kou karlovarskou veřejnost. (Miroslav Spurný)

Izumi Tateno - japonský klavírista 

Před dvanácti lety ho postihla mrtvice přímo na 
pódiu, když odehrál poslední skladbu svého reci-

tálu ve Finsku. Následkem bylo ochrnutí pravé po-
loviny těla. Po houževnaté rehabilitaci se Izumi Ta-
teno vrátil znovu na koncertní pódia a dodnes po-
kračuje v sólové činnosti pouze s levou rukou. 
Odehrál přes tři a půl tisíce vystoupení po celém 
světě, realizoval na sto nahrávek. Hrál se slavný-
mi dirigenty a orchestry, obdržel řadu cen a vy-
znamenání. Řada skladatelů píše pro Tatena nové 
skladby. Spolu s Karlovarským symfonickým or-
chestrem vystoupí Izumi Tateno na koncertu, kte-
rý se odehraje 19. června. Zahraje Klavírní koncert 
D dur pro levou ruku a orchestr francouzského 
skladatele Maurice Ravela. Vystoupení japonské-
ho klavíristy umožnila paní Masumi Schmidt Mu-
raki, která se zasloužila o uzavření partnerství Kar-

lových Varů s japonskými lázněmi Kusatsu. Mau-
rice Ravel napsal zmíněný klavírní koncert na ob-
jednávku rakouského klavíristy Paula Wittgenstei-
na, který přišel v I. světové váce o pravou ruku. 
Nevzdal se kariéry a na jeho popud složili vý-
znamní skladatelé řadu klavírních děl pro levou 
ruku.  Pro Wittgensteina skládali Benjamin Britten, 
Paul Hindemith, Alexandre Tansman, Erich Wolf-
gang Korngold, Sergej Prokofjev, Richard Strauss 
a další, nejznámějším dílem je právě Ravelův kon-
cert. Kromě této skladby zazní na koncertě Rave-
lova suita Náhrobek Couperinův a Symfonie č. 2 D 
dur fi nského skladatele a zakladatele národní hud-
by Jeana Sibelia
 (Lev Havlíček)
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Kdo je tady doma?
Dostal se mi do rukou článek KRL o poklesu ná-
vštěvníků v Karlových Varech. Ani se té statisti-
ce nedivím. Myslím, že je nejvyšší čas se nad tím-
to stavem zamyslet a uvědomit si, proč to asi tak 
je. Podle mého názoru (jako člověka, který žil delší 
dobu v cizině) nejsou už Karlovy Vary tím, co byly. 
Tedy světoznámé a vyhledávané lázně. Dnes je to 
město z velké části ovládané  bohatými Rusy, kteří 
se tady chovají jako v Moskvě. Nerespektují žádné 
zákony, zejména ten stavební. Češi v obchodech, 
jak jsem si všimla, jsou nuceni mluvit rusky, jinak 
nemají práci. Něco takového nikde ve světě nee-
xistuje. Stále je to snad Česká republika a úřed-
ní řeč je čeština, nebo ne? Centrum města je oku-
pováno Rusy. Je to po roce 1968 druhá okupace 
(zatím beze zbraně). Lanovka na Imperiál je olepe-
na ruskými plakáty a po celém městě to samé. Le-
tiště Olšová  Vrata vás při příletu vítá pouze rus-
ky. Dokonce tam stojí socha Gagarina. Nepocho-
pila jsem, proč tu stojí. Vypadá to, jako by řídil do-
pravu. Nedivte se, že když přijedou západní turis-
té (Němci, Italové, Američani), kroutí hlavami a pta-
jí se, kam to přijeli... Čeští turisté logicky odpada-
jí. Kdo z nich si může sednout na kávu za 50 Kč? 
Ceny jsou tu dělané jenom pro Rusy. Na domá-
cí se nebere ohled, důležitá je spokojenost a útra-
ty Rusů. Neměli jste je tady už dost dlouho?  Asi 
nemůžete bez nich zřejmě žít, jak se říkalo s Ru-
sem na věčné časy. Ale uvědomte si, že tohle vy-
hání další cizince z města. Jedou raději jinam, kde 
jim všude nezní v uších věčná ruština.  Je to sku-
tečně ostuda, že se tento národ nepostaví konečně 
na vlastní nohy a je stále závislý na Ivanovi. Zvláště 
když mnohý se chová, jako když právě  vylezl ně-
kde ze zemljanky, přišel k penězům a teď si ve Va-
rech hraje na pána. EU vám sem dodala dost pe-
něz, kdyby se nerozkradli, bylo by to všude kolem 
vidět. Zrušili jste všechny staré karlovarské kavár-
ny (Labužník, Metro, teď snad i Elefant?), takže to 
nejhezčí z Karlových Varů, jejich pohodový ráz, je 
nenávratně pryč. O svátcích a víkendech jsou láz-
ně mrtvé město, kterým se prohánějí jen limuzíny 
místních Rusů. Zničili vše, co stihli a co jste jim do-
volili. Do Gejzírparku nacpaly dači, mezi architek-
turu "sletu dortů" nastavěli šeredná monstra. Stej-
ně je vše prázdné a nikdo tam nebydlí. Taky žas-
nu nad tím, kolik ve městě načerno pracuje a byd-
lí Ukrajinců. Ačkoliv nejsou v EU, jsou zde taky jako 
domácí. Prožila jsem hodně let v cizině, ale něco 
takového jsem nikde nezažila. Všude se jako host 
musí člověk přizpůsobit zákonům a zvykům té kte-
ré země, ale tady je to obráceně. Proč nestaví na-
černo v Rusku? Často jsem v cizině odpovída-
la na otázku "odkud jsem", a často jsem pak sly-

šela: V Karlových Varech, tam co je hodně Rusů? 
Moc rychle jste zapomněli a mnohý Čech jen sklo-
pí hlavu a poslouchá někoho, kdo si koupil doklady, 
je agresívní a nerozumí ani česky. Já jsem si ja-
zyk i po těch letech uchovala, a také hrdost. A tady 
žasnu, jak byli moji sousedé zkaženi tím kolcho-
zem z Východu. Je mi tohoto města skutečně líto. 
Ztratilo krásu, půvab i hrdost místních. Co by tomu 
asi říkal Otec vlasti Karel IV.? 
 L. Hoffmann, rodilá Karlovaračka

Dočkáme se nádraží 

i rychlodráhy?
Jako karlovarský patriot jsem v minulých měsí-
cích oslovil dopisem jak ministryni práce a sociál-
ních věcí, tak ministryni pro místní rozvoj. Z jejich  
vystoupení jsem nabyl dojmu, že by mohly pomo-
ci řešit starý karlovarský problém, trvající bezmá-
la půl století. Tím problémem je otřesný stav Horní-
ho nádraží. Není divu, že ho dala v posledních an-
ketách většina občanů a návštěvníků lázní na prv-
ní místo jako největší ostudu našeho města. Dostal 
se mi do rukou investiční záměr, jak stávající Horní 
nádraží nahradit a současně s tím řešit i problém 
20 tisíc spoluobčanů, kteří jsou bez práce. Poža-
davek na výstavbu nového nádraží mi připadá  ro-
zumný a hlavně nezbytný. Vždyť to naše Horní ná-
draží bylo postaveno po bombardování v roce 1945 
jako provizorium. A dnes, 69 let po válce ve své 
zchátralé podobě neodpovídá parametrům bezpeč-
nosti a už vůbec ne představám nádraží krajské-
ho města! Je nebezpečné pro ty, kteří skáčou přes 
koleje a nastupují mezi projíždějícími vlaky. Tak 
zchátralé nádraží dělá prostě ostudu světovým láz-
ním! Jsem toho názoru, že by při výstavbě nové-
ho nádraží nemělo jít o nějaké velké monstrum ale 
menší, moderní nádraží, které by koketovalo s ar-
chitekturou našeho města. Současně s proměnou 
nádraží se přimlouvám rovněž za myšlenku na vý-
stavbu rychlodráhy. Při výběrovém řízení bychom 
mohli oslovit třeba japonské projektanty, kteří s tím 
mají bohaté zkušenosti. Proč rychlodráha? Stáva-
jící vlakové spojení mezi Karlovými Vary a Prahou 
je muzejní. Vede přes Chomutov, Ústí nad Labem 
a dokonce Děčín a trvá bezmála čtyři a půl hodiny. 
Po silnici je to 129 kilometrů, trasa rychlodráhy by 
klidně mohla být kratší. Nebudu se rozepisovat, co 
by tento moderní způsob dopravy pro naše město 
a náš kraj přinesl. Především bychom získali atrak-
tivní dopravní prostředek. Časový limit cesty z Kar-
lových Varů do Prahy by byl podle předpokladů pod 
jednu hodinu. Mnohým by se tak nabídla cesta jez-
dit do Prahy nejen za kulturou a nákupy ale také za 
zaměstnáním. Pominu luxus a bezpečnost cestová-

ní. Asi to není zcela nereálná představa, neboť paní 
ministryně Jourová na mé přání pověřila pracovní-
ka ministerstva, s nímž jsme rychlodráhu diskuto-
vali. Poradil mi, abych s návrhem seznámil hejtma-
na kraje a ten ho předložit na poradě hejtmanů 
i setkání se starosty. Bohužel pan hejtman mě do-
sud na dopis ani neodpověděl. Byl jsem u toho, 
když vznikl nápad na stavbu hotelu Thermal. Tehdy 
nám také řada odpůrců nevěřila, že se to uskuteč-
ní. Nevím proč by nyní nemohly Karlovy Vary získat 
první rychlodráhu v Česku.

Josef Vitz, Sedlecká 2

Nastává čas slibů
Blížící se komunální volby jsou podle mého selské-
ho rozumu zkouškou, co všechno my voliči vydrží-
me a co si z předchozích  volebních slibů pamatu-
jeme. Jen málokterý z politiků udělá sám od sebe 
poctivou inventuru, co nasliboval a co z toho spl-
nil. Většinou spoléhají na to, že my voliči zapomí-
náme anebo ještě lépe, že si vůbec nic nepama-
tujeme. V tom má ale komunální politika na roz-
díl od té velké, celostátní přísnější metr, neboť se 
neslibují žádné nebetyčné proklamace ale konkrét-
ní skutky- jeden hlásí, že pomůže vyřešit regionální 
dopravu, jiný že prosadí nový most nebo zachování 
pošty či školy v obci. Také v našem městě se před 
čtyřmi lety hodně slibovalo. Pokud se nepletu ješ-
tě předloni někdy na jaře přijalo vaše nové vede-
ní své desatero a slíbilo ho plnit. Mám to vystřiže-
né z radniček a občas si v tom škrtám a dělám po-
známky. Pamatujete si to ještě, co jste nám slibo-
vali? Tak tedy otevřenou a přístupnou radnici. Taky 
jste slíbili prověřit všechny kupní smlouvy a pro-
deje, hlavně ty podivné a nevýhodné. Vyhlásili jste, 
že bude chránit architekturu a památky a za hlav-
ní prioritu jste dali lázně. To bych ještě brala a jako 
bývalá učitelka bych vás nejspíš známkovala dob-
rou, tedy 3. Pak jste slíbili, že budete pamatovat na 
nás důchodce, to už je slabší. A také jste tam teh-
dy psali, že zajistíte čisté ulice a spravené chod-
níky. Tady nejspíš skutek utekl. Stejně jako jsem 
očekávala, že trochu pokáráte neochotné a někdy 
až arogantní úředníky, které prý na magistrátu jen 
obtěžujeme žádostmi nebo hlášením, které si sami  
vymysleli. Těch laskavých úředníků máme ve Va-
rech pořád poskrovnu. Asi stejně jako svěží nové 
zeleně. Ačkoliv za proměnu "Kamenolomu u Vříd-
la", na které se šturmovalo před začátkem sezóny, 
vás alespoň trochu chválím. Co dál? Budu zvědavá, 
kdo přijde do komunální politiky na podzim a zda 
vůbec nějaké nové tváře zasejí čerstvý vítr. A už se 
"těším", jaké nové sliby uslyšíme a zda ti další si 
zaslouží, jako vy, alespoň známku dobrou.

Věra Černá, starousedlík Tuhnice
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ZŠ Konečná má nejlepší školní časopis

Vítězem krajské soutěže o Nejlepší školní ča-
sopis Karlovarského kraje se stala už po-
druhé ZŠ Konečná. Karlovarští školáci uspě-

li v konkurenci redakcí školních časopisů z Che-
bu, Chodova, Sokolova a Lubů u Chebu. Jejich 
školní časopis Myš?-Maž! vyhrál kategorii ZŠ 
1. a 2. stupeň a postupuje do celostátního kola, 
které se koná začátkem prosince v Brně. Časo-
pis byl hodnocen jako pestrý a poutavý. Malí re-
daktoři ZŠ Konečná vyhráli za nejlepší titulky, ob-

sah i grafi ku. Soutěž uspořádala Krajská rada dětí 
a mládeže a fi nále se konalo v Chebu. Po vyhlá-
šení výsledků a rozdělení cen následovala výmě-
na zkušeností a zážitků z práce ve školních re-

dakcích. Padl návrh na uspořádání novinářské-
ho workshopu základních škol celého kraje. Jak 
jsme zjistili, školní časopis ZŠ Konečná vyhrál ob-
dobnou soutěž již v roce 2011.

velikosti 
od 36 do 48

no
vá

kolekce

kontakt:

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

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

naše značky:

Olsen
Lisa Campione
Gil Bret

Již po sedmé je letos od 2. června do 24. října 
připraveno pro děti Velké putování velryby Vary-
by. Jak je již dobrým zvykem, trasa je zavede na 
méně známá místa našeho města a ukáže jim 
Karlovy Vary z jiného pohledu. 
Putování se skládačkou plnou úkolů začnou 
u Pramene Karla IV. Pokud půjdou s očima otevře-
nýma, potkají cestou múzy, básníky, starou lanov-
ku, altánky a možná i jelena. Nebo snad kamzíka? 
To je záhada, které se budou snažit přijít na kloub. 
Po necelých 5 km městem i lázeňskými lesy čeká 
na děti v Informačním centru města v Lázeňské 

ulici odměna. Navíc je pro všechny, kterým oby-
čejné putování se skládačkou nestačí, připravena 
speciální vychytávka, ale to bychom předbíhali… 

Více najdete ve správný čas na www.varyba.cz.

Putování velryby Varyby je realizováno za fi nanční pod-

pory Statutárního města Karlovy Vary, Vodáren a kana-

lizací, a.s. a také Klubu rodičů při ZŠ Karlovy Vary, Ko-

nečná 25.

Varyba je připravena
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• UNESCO

Evropské lázně směřují do UNESCO

U zrodu záměru zapsat nejvýznamnější lázně ČR 
na Seznam světového dědictví UNESCO stál po 
roce 2005 Karlovarský kraj. Nejvážnějším kan-

didátem byl od počátku Západočeský lázeňský trojú-
helník, tvořený Karlovými Vary, Mariánskými a Fran-
tiškovými Lázněmi. Od podzimu roku 2010 se s no-
vým vedením (primátor Ing. Petr Kulhánek) do proce-
su velmi aktivně zapojilo město Karlovy Vary, které se 
po dohodě stalo nejen lídrem českých měst, ale i dal-
ších významných evropských lázní, usilujících o tento 
společný cíl. K tomu účelu se na společném zasedá-
ní v lednu 2011 v Paříži ustanovila Starostenská řídící 
skupina (Mayor’s Steering Group) primátorů a staros-
tů těchto lázní s pracovním názvem The Great Spas 
of Europe, která se několikrát do roka schází a koor-
dinuje společné kroky. 

Jejími členy se stala česká města Karlovy Vary, 

Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Luha-

čovice, dále německá města Baden – Baden 

a Wiesbaden, italské Montecatini Terme a a bel-

gické Spa. K jejich společné Deklaraci se pak 

v březnu roku 2012 připojilo francouzské měs-

to Vichy, anglické Bath a německé Bad Kissingen. 

V další vlně přistoupila ke společenství v září 

2013 tři německá města, a to Bad Ems, Bad Py-

rmont a Bad Homburg. Konečný počet na celko-

vých 16 evropských měst uzavřela při společném 

setkání před několika dny rakouská města Baden 

u Vídně a Bad Ischl. 

K řešení metodických záležitostí, k posouzení jed-
notlivých lázní, pro přípravu nominační dokumenta-
ce a všech dalších potřebných studií si toto spole-
čenství zřídilo Mezinárodní expertní skupinu (Inter-
national Expert Group), do níž každé město nomino-
valo svého odborníka. I tato skupina se podle potře-
by schází (v koordinaci se skupinou primátorů a sta-
rostů), řeší potřebnou problematiku a předkládá kon-
cepční materiály. Hlavním koordinátorem nominač-
ního procesu v České republice je Ministerstvo kul-
tury, které vykonává v procesu diplomatické kroky. 

Jednou ze zásadních bylo zajištění souhlasu jednot-
livých příslušných evropských ministerstev s účastí 
svých národních lázní. Po odborné stránce je hlavním 
garantem Národní památkový ústav a kromě Karlo-
varského kraje je do procesu zapojen i kraj Zlínský. 
Role a postavení České republiky v celém procesu je 
dána faktem, že nominaci bude podávat jako koordi-
nátor právě náš stát. Bylo dohodnuto, že jazykem po-
dání sériové nominace bude angličtina, stejně jako 
jazykem jednacím a jazykem všech průvodních do-
kumentů. Aby česká lázeňská města mohla snadně-
ji zajistit a fi nancovat proceduru přístupu svých obcí 
na Seznam světového dědictví UNESCO, vytvořila na 
podzim roku 2012 dobrovolný svazek obcí České láz-
ně – salony Evropy. Na konci roku 2013 se situace 
v procesu přípravy zapsání evropských lázní na Se-
znam světového dědictví UNESCO posunula o kvali-
tu výše - hlavní režie celého procesu se ujalo Minis-
terstvo kultury České republiky, které, za pomoci stá-
vajících struktur (skupiny starostů a expertů), vytvoři-
lo a do činnosti uvedlo ofi ciální strukturu pro přípravu 
nominační dokumentace a všech dalších doprovod-
ných materiálů. Nejvyšším orgánem se stala Mezi-
národní řídící skupina (International Steering Group), 
vedená zástupcem Ministerstva kultury České repub-
liky, jejímiž dalšími členy jsou zástupci jednotlivých 
národních ministerstev. Jí je podřízena Mezinárodní 
pracovní skupina (International Working Group), ve-
dená českým koordinátorem, členy jsou národní ko-
ordinátoři, uznávaní experti na danou problematiku. 
Jejich subdodavateli jsou pak odborné instituce, jako 
muzea, archivy, infocentra apod. Nově vzniklá struk-
tura projektu přehodnotila časový harmonogram pří-
pravy nominační dokumentace a všech potřebných 
dalších dokumentů a stanovila jako cílové datum po-
dání leden roku 2017 (návrh do konce září 2016). Je-
jím prvním úkolem je pak co nejrychlejší příprava 
Formuláře 2B, tzv. Malého pasportu, kterým by se lá-
zeňská města přihlásila k nominaci do Centra svě-
tového dědictví v Paříži a deklarovala stručně důvo-
dy své nominace. Formulář 2B by měl být jednotli-
vými státy signován a ve společné verzi pak každým 
státem individuelně odeslán do Paříže do 15. června 
roku 2014.  Mgr. Jiří Klsák, náměstek primátora

Ustavující jednání evropských lázní, usilujících o zápis na seznam UNESCO, se 

konalo 22. ledna 2011 v Paříži

P O Z V Á N K A
Statutární město Karlovy Vary zve občany na veřejné projednání návrhové části

Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, 
které se bude konat

ve čtvrtek 26.6.2014 od 16:00 hodin ve společenském sále Alžbětiných lázní.
Na webových stránkách www.kvprojekty.cz je k nahlédnutí analytická část Strategického 

plánu, přičemž návrhová část bude k dispozici v termínu před veřejným projednáním.

Baden Baden, od 7. listopadu 1998 partnerské město Karlových Varů, je od počát-

ku jedním z jasných kandidátů na zápis do UNESCO. Na obrázku vpravo Caracalla 

Therme, vlevo Friedrichsbad, nahoře Neues Schloss.
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www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!

Nejlepší last minute zájezdy

| české animační týmy
|  dětské kluby 

v češtině
| děti zcela zdarma

KLUBOVÉ HOTELY ALEXANDRIA
BULHARSKO

ŘECKO

TURECKO

ŠPANĚLSKO

CALLCENTRUM, tel.: 270 007 007 www.alexandria.cz

KDE NÁS NAJDETE:  PRAHA | BRNO | OSTRAVA | MLADÁ BOLESLAV | MOST | 
KARLOVY VARY | PLZEŇ | ČESKÉ BUDĚJOVICE | PÍSEK | LIBEREC | JABLONEC NAD NISOU | 
HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | JIHLAVA | OLOMOUC | ZLÍN | OPAVA | HAVÍŘOV

Dovolená v pohodě

... s truhlou... s truhlou
plnou pokladůplnou pokladů

Více na www.alexandria.cz

AX_INZ_KRL_0514.indd   1 19.5.2014   16:08:07Omluva
Zhotovitel Karlovarských radničních listů se omlouvá čtenářům i vyda-

vateli za špatnou distribuci KRL č. 4. Nebyla provedena tak, jak měla 

podle smlouvy být a jak bylo dosud obvyklé. Chyba nevznikla vinou 

vydavatele, Statutárního města Karlovy Vary, ani vinou redakce. Příči-

nou výpadku byla špatná a neprofesionální práce distribuční fi rmy Me-

diaservis, která objednaný roznos měsíčníku provedla buď nedbale 

nebo na některých sídlištích (Čankovská, Stará Role) neprovedla vů-

bec. Byla tak znehodnocena práce redakce, grafi ka i obchodních zá-

stupců MEDIA as. Přijali jsme po tomto výpadku opatření, aby se nic 

podobného již neopakovalo. Firmě Mediaservis byla ukončena smlou-

va. Nový distributor Česká pošta provedl roznos KRL č. 5 podle naše-

ho zjištění zodpovědně. Ještě jednou se omlouváme občanům města, 

kteří dubnové vydání neobdrželi. MEDIA a.s.

Školáci cvičili 
první pomoc

S velkým zájmem řidičů ale také školáků se setkala akce Bezpečnost na 
silnicích 2014, kterou pořádal Český červený kříž v Karlových Varech. Cí-
lem kampaně bylo upozornit na nebezpečí, vyplývající z chování řidičů 

a účastníků silničního provozu, zejména dětí. Jak ukázali během akce instruk-
toři, staly se novinkou při poskytování první pomoci specializované aplikace 
mobilních telefonů, které umožňují přístup v momentě poskytování první pomo-
ci. Aplikaci v češtině si lze stáhnout do mobilu s OS Android a Apple iOS. Nena-
hrazuje však účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje praktický nácvik. 
"Během akce jsme zaznamenali ohlasy účastníků na poskytování první pomo-
ci. Nejvíc zaujal praktický nácvik, cvičení na kardiopulmonálních resuscitačních 
modelech a použití brýlí D. W. Eyes.," řekla ředitelka OS ČČK Věra Sládková. 
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Básníkovy desky se dočkaly obnovy
Na mnohých karlovarských domech najdeme desky a tabulky, připomínající, že 

zde pobýval básník Johann Wolfgang Goethe. Ten, který prohlásil, že pouze ve 

třech městech na světě bych chtěl žít ve Výmaru, Římě a Karlových Varech. Naše 

město mu to, zdá se, nezapomnělo a na všech třináct básníkových pobytů v letech 

1785 až 1823 je patřičně hrdé. Vždyť doba, kterou Goethe strávil ve městě u pra-

menů by vydala za tři roky života. Básník se zde nejen často léčil a dvořil krásným 

dámám, ale také sbíral minerály, studoval geologii, botaniku, meteorologii a živě 

se zajímal o okolní krajinu. Už za života byl váženým hostem a po smrti byl uctíván 

a oslavován. Jeho odkaz najdeme na Goethově vyhlídce i na Goethově stezce, kte-

rou zdobí Mistrova busta.  Díky iniciativě Klubu přátel Karlových Varů si zde mo-

hou návštěvníci od 29. dubna  přečíst nový překlad Goethova čtyřverší. Text přelo-

žil karlovarský rodák Jiří Dědeček, písničkář, spisovatel a současný předseda Čes-

kého centra Mezinárodního PEN klubu, který se osobně odhalení desky zúčastnil 

(na snímku). Po  stopách Goethových se vydávají také karlovarští rotariáni ve svém 

novém projektu, který je zaměřen na obnovu zmizelých pamětních desek připomí-

najících návštěvy básníka, spisovatele, dramatika, malíře i vědce a všestranného 

všeuměla v kraji léčivých vod. Ve spolupráci s obcí Andělská Hora, městem Nejdek 

a občanskými sdruženími Andělská Hora a Jde o Nejdek je letos připravová-

no slavnostní odhalení tří pamětních desek J. W. Goetha: 21. června na Andělské 

hoře, 30. srpna v Nejdku a třetí pamětní deska bude umístěna 27. září na pravém 

břehu Ohře ve Svatošských skalách. Na goethovských akcích se také podílejí Čes-

ko-německý fond budoucnosti a Rotary kluby v Annabergu a Výmaru. (krl)
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• SERIÁL: BECHEROVÉ

Historie dynastie Becherů je příběhem rodi-
ny, jejíž členové se vypracovali během šesti 
generací (tedy stejně rychle jako Puppové) 

z obyčejných lékárníků a drogistů mezi elitu  ma-
jitelů likérek. Ze všech velkých a známých rodin, 
které kdy v našem městě žily, zbylo nejvíce odka-
zů a pojmenování právě po Becherových: Becher-
platz byl od roku 1900 považován za střed města, 
také Becherově ulici se říkalo Hlavní, byly tu hned 
dva Becherparky, jeden vedle divadla a druhý před 
Alžbětinými lázněmi a také první zděné městské 
divadlo, které roku 1788 nahradilo dřevěnou bou-
du, se jmenovalo Becherovo. Nemluvě o žaludeč-
ním likéru nebo metodice pitné kúry, které balneo-
logové dodnes říkají "podle Bechera". 
Řada rodin Becherů, ačkoliv to nebyli příbuzní, 
tvořila s dynastiemi Puppů, Knollů a Mattoni čtyř-
lístek nejznámějších karlovarských rodů. Proslu-
li jako lékaři, stavitelé, politici a hlavně lékárníci. 
Nikdo neuvěří, že původ jména Becher je odvozen 
od německého slova Pecher, což znamená smolař. 
Podle doložených údajů se první rodiny Beche-
rů usadily kolem Teplé už v 16. století jako rybá-
ři a mlynáři. Stoupaly v žebříčku profesí jako krej-
čí, trhovci, obchodníci a lazebníci. Z těch se v dal-
ším pokolení stávali alchymisté a lékárníci.  První-
mi byli Georg, Johanes, Jacob a Michael. Za 500 
let se rodiny Becherů velmi rozvětvily. Řada po-
tomků tohoto rodu byla velmi úspěšná v medicí-
ně, další jako lékárníci a badatelé v přírodních vě-
dách. Vzdáleným vzorem karlovarských drogis-
tů Becherů byl německý alchymista, experimen-
tátor a dobroduh Johann Joachim Becher. Ten byl 
v roce 1666 na dvoře císaře Leopolda I. jmenován 
c. k. alchymistickým poradcem a jeho věhlas do-
šel až k Vřídlu.

Nejznámější z Becherů
"Praotcem" a rozhodně nejznámějším z karlo-
varských Becherů byl významný lázeňský lékař 
Dr. med. David Becher. Přezdívali mu Karlovarský 
Hippokratés a narodil se 19. února 1725 v domě 
U dvou řetězů v jedné z  nejstarších karlovarských 
rodin obchodníka Leopolda Bechera. Tedy v rodu, 
z něhož v téměř každé generaci vzešel buď lékař 
nebo lékárník. 
David Becher patřil ve své době mezi nejvíce vá-
žené a také nejbohatší lékaře i mecenáše ve měs-
tě. Léčil u Vřídla od roku 1756 do roku 1792, tedy 
36 let. Nejprve vychodil klášterní latinskou ško-
lu křižovníků s červenou hvězdou v Horním Slav-
kově. Podle některých badatelů ale prý chodil spí-
še do latinské školy při piaristickém klášteře v Os-
trově. Tak nebo tak se slušnými základy latiny stu-
doval potom medicínu na Karlově univerzitě v Pra-
ze, kde promoval roku 1751. Jako první štaci přijal 
místo lékaře na vídeňské klinice. Své kolegy lékaře 
i slovutné profesory šokoval rozhodnutím vrátit se 
do rodného města. Tento důležitý krok učinil roku 
1756 a do roka začal v Karlových Varech  ordino-
vat. Zároveň bádal v karlovarských vodách. Zjistil, 
že všechny zdejší minerální prameny mají stejné 
chemické složení, liší se jen teplotou a obsahem 
CO2. Měl pro další rozvoj lázeňství zásadní vliv: sta-
novil novou metodiku terénní a zejména pitné kúry.  
Právě on jako první nařídil vřídelní vodu pít a ne 
se pouze v ní koupat. Doporučoval pít vodu přímo 
u pramenů a během pitné léčby korzovat na kolo-
nádě. Denní dávku  40 kofl íků vody však snížil na 
15 až 20 kofl íků. Sto let vydrželo jeho doporučení, 
aby lékaři měli ordinace přímo na kolonádě. Tato 
praxe trvala až do roku 1880. Zavedl rovněž diet-
ní stravu. Jako nehygienické zakázal paření pra-
sat, drůbeže a praní prádla přímo u Vřídla. Rovněž 
se zasloužil o zrušení tradice vítání hostů troube-

ním ze Zámecké věže. Jako první lékař se zasadil 
o povolení výroby a především exportu vřídelní soli. 
Právě z těchto výnosů mohlo být postaveno karlo-
varské kamenné, tedy Becherovo divadlo. Dr. Be-
cher měl znamenitou klientelu, mezi jeho pacienty 
patřil hrabě Rudolf Chotek, Friedrich Schiller a Ma-
rie Terezie mu jako vděk za léčbu věnovala prsten 
se svým monogramem a diamantem. Karlovarský 
Hippokratés Becher zemřel bez potomků 5. úno-
ra 1792 v domě U otrokyně, který stával na dneš-
ním Divadelním náměstí. Byl mezi kolegy natolik 
uznávaný, že sami lékaři uspořádali po jeho smr-
ti sbírku a nechali mu na Vřídelní kolonádě postavit 
bustu a pomník s latinským nápisem: Davidi Be-
cher Hyppocrati Thermarum Carolinarum. Bronzo-
vá busta vzala za své roku 1939, když místní horli-
ví Němci strhli kolonádu, aby bronz a litinu věnova-
li Říši. Úmrtím bez dědiců však větev jedinečného 
lékaře Bechera zaniká, byť byl strýcem budoucího 
rodu Becherů likérníků.

B

David Becher
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Lékárníci Johann a Josef

Posíleni pověstí znamenitého jmenovce, zasáh-
li další nositelé jména Becher významně do sprá-
vy města Karlovy Vary. Lékárník Johann Becher 
byl 27. května 1789 zvolen purkmistrem. Byl nej-
starším z rodiny budoucích majitelů likérky. Kromě 
rodinné lékárny věnoval spoustu energie správě 
města. Zejména po 27. květnu 1789, kdy ho zvoli-
li  do čela historicky prvního magistrátu jako purk-
mistra. 

Díky jeho prozíravosti získaly Karlovy Vary 
Stadthaus v Mlýnské ulici, kde mohli zasedat rad-
ní v době, kdy město nemělo vlastní radnici. Šlo 
o dům palácového typu, postavený na pozemku po 
Mlýnských lázních, jehož fi nancování zajistil na Be-
cherův návrh výnos z lázeňské taxy, zavedené roku 
1795. Magistrát však podléhal přísnému dozoru 
krajského úřadu, s nímž vedlo město časté spory. 
A tak nebylo divu, že když  lékárník Johann Becher 
v roce 1800 zemřel, úřad purkmistra zůstal po dva 
roky neobsazen, neboť jej nikdo nechtěl převzít. 
Dalším purkmistrem z rodu Becherů byl 15. října 
1820 zvolen obchodník Josef Vitus  Becher (1769-
1840). Během svého života byl radním i starostou 
ale především právě on stál u zrodu likérky Becher. 
Kromě obchodování s kořením a koloniálním zbo-
žím v krámku U tří skřivanů se věnoval od počátku 
výrobě alkoholu. Roku 1794 si pronajal ve městě 
vinopalnu, kde začal později experimentovat i s li-
kéry, na jejichž výrobu získal roku 1802 od magis-
trátu povolení. Přelomovým datem  dynastie dro-
gistů Becherů byl rok 1805, kdy do Karlových Varů 
přijel jako doprovod knížete Maxmilliana  Friedri-
cha von Plettenberga  jeho osobní lékař, Dr. Chris-
tian Frobrig z Anglie. Doktor Frobrig byl častým ná-
vštěvníkem v lékárně U tří skřivanů, kde s Josefem 
Vitusem Becherem debatovali o síle bylin a  spolu 
míchali různé nápoje. Při odjezdu jako poděková-
ní hostiteli daroval Dr. Frobrig Josefu Becherovi re-
cept na nový likér.

Josef Vitus vylepšil 

recepturu
Lékárník Josef Vitus (1769-1840) byl prvním z této 
rodiny Becherů, který tradici výroby žaludeční hoř-
ké založil. Měl k tomu od mládí vlohy. Po studiích 

se zaučoval v maminčině krámku. V Plzni pracoval 
u materialisty Václava Biedermanna a zdokonaloval 
se v chemii. Tyto poznatky později zúročil při svých 
experimentech s léčivy. Laboratornímu umu se při-
učil také u svého strýce, známého lázeňského lé-
kaře a předního chemika Davida Bechera, který se 
ho jako bezdětný duchovně ujal. Josef recepturu, 
kterou získal od doktora Frobrige dva roky zkou-
šel a stále vylepšoval. Byl totiž přesvědčen, že prá-
vě hořký likér by mohl karlovarskou přírodní léčeb-
nou kúru ještě proslavit. Teprve roku 1807 ochut-
nali hosté první doušky zlatistého nahořklého by-
linného likéru. Byly to spíše žaludeční kapky, kte-
ré Josef Vitus Becher začal vyrábět na počest dr. 
Frobriga pod názvem Carlsbader English Bitter. Pak 
název změnil na  Žaludeční hořká až nakonec Ori-
ginal Karlsbader Becherbitter.  Josef Vitus Becher 
vedl podnik plných 34 let. Právě za něho se přešlo 
z lékárnických pokusů na skutečnou  výrobu liké-
ru. Do roku 1838 se stihl dvakrát oženit, (jeho první 
žena zemřela na zápal plic) , měl celkem 16 dětí. 
Pouze pět dcer a dva synové ho přežili.

Johann zavedl novou 

láhev

Josefovu živnost přebíral postupně za otcova dozo-
ru od roku 1838 už jako prosperující fi rmu syn Jo-
hann (nazývaný česky Jan) Nepomuk Augustin Be-
cher (5.4.1813-1.4.1895). Než přišel na praxi do 
obchodu svého otce studoval gymnázium v Che-
bu. Ve 24 letech převzal koloniál v rodinném domě 
U Tří skřivanů. Obchod sice prodal, dům si ale po-
nechal. Od roku 1838 vedl i zmíněnou likérku, kte-
rou později převádí na syna Gustava. Jan Nepomuk 
výrobu podstatně rozšířil. Zatímco Josef Vitus Be-
cher vyráběl a prodával ročně jen několik stovek li-
trů, za Jana to bylo několikanásobně víc. Vybudoval 
totiž novou likérku na Steinberkách, dnešním Be-
cherplatzu a vybavil ji novými stroji a lepším zaříze-
ním.  Hlavní zásluhou druhého z rodu likérníků  Jo-
hanna Augustina Bechera ale bylo, že zavedl nový 
typ láhve. 
Zatímco se od roku 1810 plnil likér do obyčejných 
čtvrt a půllitrových lahví, v roce 1867  navrhl Ja-
nův švagr Karel Laube nový zploštělý tvar, který do-
stal od roku 1905 typickou zelenou barvu sklovi-

ny, která chránila likér před světlem. Logicky proto 
podpis Jan Becher najdete  dodnes na každé láh-
vi. Roku 1867 přesunuli rostoucí výrobu do nové to-
várny na Steinberkách (dnes Jan Becher Muzeum), 
neboť dům U tří skřivanů byl likérce těsný. Johann 
(Jan) Nepomuk Augustin  kraloval rodinné fi rmě té-
měř čtyřicet let. Postavil novou výrobnu a pojistil 
její budoucnost v podobě tří dědiců Gustava, Rudol-
fa a Michaela, synů z celkem tří manželství.

Gustav nechal zapsat 

známku
Po Johannovi nastoupil jeho nejstarší syn Gus-
tav (30.12. 1840-19.2.1921). Gustav se po studi-
ích reálky v Jáchymově vydal do saského Anna-
bergu, aby u tamní obchodnické fi rmy získal po-
třebné znalosti k vedení fi rmy. Po praxi se vrátil do 
Varů a již v roce 1871 začal řídit rodinnou továrnu. 
Zvláště on se zasloužil o její obchodní rozkvět. Do-
sáhl nejvyšší předválečné roční výroby 530 hekto-
litrů likéru, zavedl fi liálky ve Vídni a Drážďanech. 
Jen na císařský dvůr putovalo 50 litrů becherovky 
měsíčně. Gustav dále rozšířil závod o další  sklepy 
a orientoval se na drobné odběratele, kterých měl 
roku 1900 na 12 tisíc. Měsíčně se v  jediném ob-
chodě fi rmy prodalo až 15 litrů likéru.  Spolu s brat-
ry Rudolfem a Michaelem rozšířili továrnu na Stein-
berkách a zaměřili se na nové trhy. Továrna dozna-
la architektonické změny, během léta 1900 zvýši-
li majitelé hlavní budovu o další patro s věžičkami. 
Protože byl v té době Gustav nucen bránit likérku 
proti plagiátorům, nechal do nové ochranné znám-
ky Becherbitter zakomponovat kryptogram v pur-
purovém poli a ten zaregistroval u Obchodní komo-
ry v Chebu. Kryptogram se skládá z iniciál JB a tzv. 
Merkurovy hole, zvané cadeceus, která symbolizu-
je životní moudrost, zapomenuté vědění starově-
ku, zpodobnění polarit světa a jeho protikladů. Svůj 
podnikatelský duch projevil Gustav Becher i při dal-
ším chytrém kroku: pití Becherovky z malých por-
celánových 2cl pohárků. 
Jsou oblíbené dodnes. A do třetice pojmenoval li-
kérku po svém otci, po jehož smrti zdědil rodinný 
dům U Tří skřivanů, který ovšem v roce 1911 pro-
dal. Gustav řídil  likérku až do roku 1910, kdy svůj 
podíl prodal nevlastním bratrům Rudolfovi Alfredovi 
a Johannu Michaelovi.
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Gustav Becher

Josef Becher
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Becherova vila

Důvodem prodeje Gustavova podílu ve fi rmě byla 
podle všeho o čtyřicet let mladší a velmi krásná 
Crescentia Doile, s níž se Gustav ve svých 64 le-
tech oženil. Ve fi rmě zůstal jen tichým společní-
kem. Chtěl si život po boku krásné ženy užívat v lu-
xusu. Proto nechal postavit podle projektu architek-
ta Karla Hellera ve čtvrti Westend luxusní vilu. Její 
dispozice vycházela ze střední haly, do níž vedlo ši-
roké schodiště. Hala měla v obou podlažích galerie, 
osvětlované vrchním světlíkem. V přízemí byl přijí-
mací pokoj, salon, kuchyně s jídelnou a zimní za-
hradou. U hlavního schodiště byla šatna, WC a kou-
pelny. V patře a podkroví byly ložnice a hostinské 
pokoje. Plány se i podle přání budoucí paní domu 
několikrát měnily, až teprve přepracovaný projekt 
byl 15. února 1913 schválen a pak se hned začalo 
stavět. Práce mohly být totiž v lázeňské čtvrti pro-
váděny pouze na podzim a v zimě, aby nerušily se-
zónu. Objekt byl dokončen už za rok a kolaudace 
proběhla 23. května 1914.
Ačkoliv Vila Becher byla řešena jako rodinný pa-
lác - Palais Becher, nakonec v něm nikdy žádná ro-
dina Becherů nebydlela. Starý Gustav si vybavování 
sídla nábytkem a drahými dekoracemi užil pouhých 
sedm let. Po jeho smrti v roce 1921 přešla rodinná 
vila do vlastnictví Spolku pro chemickou a hutní vý-
robu z Ústí nad Labem. Ten nechal roku 1928 vy-
budovat v suterénu vinný sklep podle návrhu kar-
lovarského stavitele Fridricha Seitze. Po připoje-
ní pohraničí k Německu v roce 1938 se během dru-
hé světové války stala Vila Becher sídlem krajské-
ho velitelství SS. Po vysídlení německého obyvatel-
stva byla vila převedena do majetku státu. V letech 
1951-1987 sloužila  jako Dům pionýrů a mládeže. 
Původní  podobu si v hrubých rysech zachovala až 
do své generální rekonstrukce v roce 1994.

Další Johann a dva 

Rudolfové
Následovníkem dynastie po Gustavovi byl Johann 
Michael Becher (1853-1917). Narodil se v Karlo-
vých Varech v domě U Tří skřivanů 16. května 1853. 
Jako syn z druhého manželství Johanna Nepomu-

ka Augustina Bechera vyrůstal bez matky. V prvních 
letech života se o něj starala babička a strýc Karel 
Laube. Pro svou neposednost byl však už v útlém 
věku poslán na výchovu do Drážďan. Následova-
lo vyučení u obchodníka v Annabergu. V získávání 
zkušeností pokračoval například v Lipsku v továr-
ně na parfémy. Do Varů se vrátil v roce 1876 a na-
stoupil do rodinné likérky jako účetní. S prodejem 
becherovky začal ve vlastním obchodě s kořením 
v roce 1879. Obchod pak několikrát přestěhoval. Až 
v roce 1900 se trvale usadil v továrně na Steinber-
kách, kterou vlastnil spolu s bratrem Rudolfem. Ke 
100. výročí zahájení výroby dostali od královské vý-
sosti velkovévody Ferdinanda Karla titul c.k. dvor-
ní dodavatel.  

Další z Becherů, Johann se během své éry zasa-
dil o prodej becherovky v cestovním balení. S man-
želkou Annou Christovou měl syna Alfréda a dceru 
Johannu. A právě jim před svou smrtí v roce 1917 
rozdělil rovným dílem svůj podíl ve fi rmě.

Fredl zaváděl novoty

Rodinnou fi rmu vedl potom Alfred Johann Rudolf 
Becher (1883-1940). Narodil se 20. března 1883 
v domě U Červené hvězdy. Jako syn Johanna Mi-
chaela Bechera měl přezdívku Fredl. Trpěl od dětství 
astmatem, což mu sice podnikání ztížilo, ale neza-
bránilo převzít rodinné dědictví a umět s ním dobře 
nakládat. V roce 1908 se stal obchodním ředitelem 
rodinné továrny a za další dva roky už byl jejím spo-

lumajitelem. Poloviční podíl pro něj otec Michael od-
koupil od strýce Rudolfa. Když vypukla první světo-
vá válka, narukoval Alfréd, navzdory slibné obchodní 
kariéře, na frontu. Po válečném zranění v roce 1915 
se začal věnovat charitě a především rozvoji rodin-
né fi rmy, kde se stal roku 1917 většinovým vlastní-
kem. Do výroby i obchodu becherovky vnesl nové 
nápady. Zavedl moderní účetní systém, továrnu roz-
šířil a vybavil ji novými stroji. Zvýšil výrobu, sorti-
ment obohatil o nové likéry a už v roce 1911 zřídil 
v Drážďanech fi liálku, kterou naplánoval strýc Ru-
dolf. Dobře fotografoval a miloval cestování. Pro své 
astma však nemohl jako jediný z Becherů míchat 
tajnou směs podle rodinné receptury. V této činnosti 
ho zastupovala dcera Hedda Emílie, která se pozdě-
ji jako jediná žena v historii rodu Becherů dostala do 
užšího  vedení rodinné fi rmy.

Jediná žena, co znala 

tajemství

V roce 1917, krátce před svou smrtí, rozdělil Mi-
chael Becher svůj podíl ve fi rmě rovným dílem mezi 
syna Alfreda a zetě Hanse Klapku. Alfred (1883–
1940) fi rmu i výrobu zmodernizoval, zřídil pobočný 
závod v Drážďanech a rozšířil sortiment becherov-
ky. Za první světové války byl raněn a v roce 1940 
zemřel. Ještě předtím padl roku 1939 jeho jediný 
syn Hansfred Gustav  v Polsku a tak z celé rodiny 
Becherů zůstala jen dcera Hedda Emílie. Ta se ješ-
tě téhož roku 1941 ujala vedení fi rmy. Byla k tomu 
od mládí vedena, neboť z otcova podání znala slo-
žení likéru a od roku 1931 pomáhala míchat bylin-
nou směs. Až do roku 1945 byla Hedda Bechero-
vá - Bayerová  jediným nositelem tajemství výroby. 
Než byla 6. září 1946 odsunuta do Německa, ode-
hrála se podivná událost. Ještě v roce 1945 se na-
šla receptura, zakopaná u víkendové chaty Beche-
rů nedaleko golfového hřiště v Olšových Vratech. 
Místo zvané Holzplatz označil prý antifašista Karl 
Glanz. Podle jiné verze byla Hedda donucena vydat 
rodinný poklad, původní recepturu psanou kuren-
tem, národnímu správci likérky. Nakonec odešla do 
Německa, kde vyráběla likér, než v roce 1972 pro-
dala recepturu i fi rmu společnosti Underberg.  Ta 
v roce 1999 výrobu likéru ukončila. Paní Hedda Be-
cher po roce 1989 ještě Karlovy Vary několikrát na-
vštívila. Zemřela krátce po oslavách 200. výročí Be-
cherovky, v roce 2007.

Becherova vila

Johann Michael Becher

Alfred Johann Becher

Hedda Emílie



18   krl° ČERVEN 2014

• SERIÁL: BECHEROVÉ

Anton spojil tři rodiny

Tím, který uzavírá strom života Becherů byl Rudolf 
Anton Becher. Jeho datum úmrtí je neznámé. 
Ačkoliv nedávno se objevila nová fakta o datu jeho 
úmrtí v Drážďanech. Jisté je, že to byl právě on, 
kdo nejvíce otevřel likérce Jan Becher dveře do 
světa a také byl tím, kdo propojil pupeční šňůrou 
karlovarské rody Becherů, Puppů a  Mattoni. 
Narodil se 29. března 1859 jako nejmladší 
syn ze třetího manželství Johanna Nepomuka 
Augustina Bechera. V osmi letech následoval 
staršího bratra Michaela do chlapeckého ústavu 
v Drážďanech. Poté zamířil do Prahy, kde studoval 
reálku a obchodní akademii a nabyté vědomosti 
bohatě zúročil v podnikání. Pro získání praktických 
zkušeností ho ještě vyslali do drážďanského 
Kunzeho velkoobchodu s kávou. Záhy se ale musel 
vrátit do Karlových Varů, aby převzal od stárnoucích 
rodičů provoz lázeňského domu. V roce 1889 se 
oženil s Leontinou Puppovou. Její matkou byla 
Marie z neméně slavného rodu Mattoni. V roce 
1900 koupil Rudolf Anton Becher od svého bratra 
Gustava podíl v rodinné fi rmě a dalších deset let 
ji vedl společně s bratrem Michaelem. Právě za 
jejich vedení udělil továrně císař František Josef 
I. znovu u příležitosti oslav 100 let od založení 
likérky titul „c. k. dvorní a komorní dodavatel“. 
Rudolf snil o fi liálce Becherovky v jemu tak 
blízkých Drážďanech. Nakonec ale z rodinného 
podniku vystoupil. Měl dva syny, ani jeden ovšem 
v podnikání s becherovkou nepokračoval.

Walter byl mluvčím 

vyhnanců
Jméno rodiny Becherů "proslavil" také politik 
a karlovarský rodák Walter Becher. Až do své smrti 
roku 2005 hájil a  prosazoval zájmy odsunutých su-
detských Němců na jejich nároky na majetek v Su-
detech. Byl mluvčím Svazu vyhnanců a Křesťan-
sko-sociální unie Bavorska. Walter měl divokou mi-
nulost. Už před válkou horlil pro Konrada Henleina 
jako spasitele sudetských Němců. V roce 1931 se 
stal členem Sudetoněmecké strany. Po studiu po-
litologie  psal Walter Becher články pro nacistic-
ké noviny Die Zeit, v nichž se v roce 1938 stal edi-

torem. Redakci řídila NSDAP. Od roku 1940 bojo-
val jako voják wehrmachtu než se v roce 1942 stal 
editorem pro vojenský list Panzer Propagandazug 
PK 697. Válka pro něho skončila v americkém vě-
zeňském táboře. Po propuštění byl odsunut do Ba-
vorska, kde se aktivně zapojil do hnutí sudetských 
Němců. V roce 1947 byl zakládajícím členem Su-
detoněmecké rady a v letech 1956 až 1958 před-
sedou Sdružení sudetských Němců, později pře-
jmenovaném na Sudetoněmecký landsmanschaft. 
Za tuto činnost mu byla v roce 1983 udělena Ev-
ropská cena Karla Velikého za služby na sebeurče-
ní Němců a mezinárodní porozumění. V roce 1967 
vstoupil do bavorské CSU a roku 1969 si vysloužil 
přezdívku Prezident v exilu podle stejnojmenného 
dokumentu. Jeho syn Peter Becher je předsedou 
Spolku Adalberta Stiftera, jehož cílem je přispět ke 
kulturní výměně mezi Čechy a Němci.   

Kolik Becherů vůbec bylo?
Rozvětvené rodiny Becherů čítaly v našem městě 
desítky jmen. Kde jsou jejich hroby není známo, 
neboť při posledním průzkumu rodinné hrobky 
Becherů na drahovickém hřbitově 6. listopadu 
2003 bylo objeveno jen čtrnáct rakví. Dvanáct 
bylo zinkových, uložených v letech 1864 až 1938. 
Další dvě rakve byly dřevěné a zcela rozpadlé. 
Uvnitř těchto dřevěných rakví byly ostatky dětí. 
Za přítomnosti lékaře byly exhumovány. Všechny 
rakve byly pak umístěny do čtyři a půl metru 
hluboké krypty ve dvou řadách. Památkově 
chráněnou hrobku Becherů potom vysvětil děkan 
řádu křižovníků s červenou hvězdou Jiří Hladík. 
Rekonstrukce přišla na 670 tisíc korun. Město 
tak vzdalo hold nositelům jména  rodiny Becherů.
 (Jaroslav Fikar)

Foto a dokumenty z archivu autora a Muzea Jan Becher.Walter Becher
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Dopravní soutěž  vyhrála ZŠ Truhlářská
Karlovarská Městská policie se letos, tak jako kaž-
doročně, podílela spolu s BESIPEM a Policií ČR na 
organizaci Okresního kola dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Zápolení se tradičně konalo na Dět-
ském dopravním hřišti a jeho cílem bylo zvýšit zá-
jem žáků o dopravní výchovu. Soutěž ověřila je-
jich znalosti a dovednosti v uplatňování pravidel 
silničního provozu a techniku jízdy na kole v praxi.  
Okresního kola se zúčastnilo celkem devět základ-
ních škol z Karlových Varů a blízkého okolí, které 
přihlásily k účasti  64 dětí. Byly rozděleny do dvou 
věkových kategorií, v každém družstvu I. katego-
rie soutěžily dvě dívky a dva chlapci ve věku od 10 
do 12 let, soutěžícími II. kategorie byli žáci ve věku 
od 13 do 15 let. Všichni závodníci museli zvlád-
nout čtyři disciplíny - písemný test, který prově-

řil znalost pravidel provozu na pozemních komuni-
kacích, jízdu na dětském dopravním hřišti, při kte-
ré žáci dokazovali zvládání techniky, jízdu zručnosti 
a zásady poskytování první pomoci. Na hodnocení 
jednotlivých disciplín se podíleli jak strážníci Měst-
ské policie Karlovy Vary a příslušníci Policie ČR, tak 
i zástupci Českého červeného kříže.  
A kdo si odnesl vavříny? Suverénem byly letos děti 
ze ZŠ Truhlářská, které zvítězily v obou věkových 
kategoriích. Ve skupině starších dokonce doká-
zaly obhájit loňské prvenství. Vítězem I. kategorie 
se stalo družstvo ve složení Michal Kálal, Matyas 
Hecht, Lenka Šilingerová a Kateřina Ohnutková. Ví-
tězem II. kategorie byl tým ve složení David Vever-
ka, Jiří Krnáč, Tereza Miličová a Nikola Plzáková.  
Blahopřejeme! (krl)

Místo moučníku si 

strážníci dali zloděje
Nedělní siestu překazil karlovarským strážníkům  

pohotový telefonát personálu z jednoho hotelu na 

Staré Louce. Číšník oznámil okradení hosta o mo-

bilní telefon a jako bonus přidal přesný popis pa-

chatele. Hlídky městské policie, které právě kon-

čily dozor na nedělní burze a chystaly se na oběd, 

byly okamžitě vyslány k důkladné kontrole města. 

Podezřelého muže podle popisu  zastihli strážní-

ci v Bělehradské ulici. O úspěchu zásahu rozhod-

la rychlost. Přestože pachatel uháněl z místa činu 

a v běhu překonal slušnou vzdálenost, strážníkům 

neunikl. Po zadržení se muž k činu doznal a byl 

předán hlídce Policie ČR. 

Čarodějnice a alkohol
Na svátek pálení čarodějnic se v Karlových Va-

rech neproháněly jen čarodějnice, ale také stráž-

níci, policisté a pracovníci sociálního odboru. Ti si 

společně právě na tento termín připravili kontrol-

ní akci, zaměřenou na konzumaci alkoholu osoba-

mi mladšími 18 let. Oproti loňskému roku nebyly 

výsledky tak špatné. Hlídky zjistily pouze dvě mla-

distvé osoby, chlapce a dívku, pod vlivem alkoho-

lu, které následně předaly rodičům. Zároveň však 

pomohly ženě, která sice alkohol podle občanské-

ho průkazu mohla konzumovat, ale neznala míru.

Jednou z pravidelných činností strážníků karlo-
varské městské policie je kontrola dětských hřišť 
a pískovišť se zaměřením na výskyt injekčních je-
hel. Díky činnosti K-Centra se strážníci ve srovná-
ní s jinými města s tímto nebezpečným odpadem 
setkávají spíše nárazově. Obdobná situace byla 
i při poslední kontrole, kdy strážníci s pomocí de-
tektoru kovu prohledali všechna hřiště a nenalezli 

ani jednu injekční stříkačku nebo jehlu. 
Setkali se však s jinými, pro děti, nebezpečný-
mi odpady, jako byly střepy z lahví od alkoholu či 
různých ampulí. O výskytu osob drogově závislých 
na dětských hřištích svědčily minule nálezy oba-
lů od jehel. Tentokrát však dopadla kontrola dob-
ře. Přesto budou strážníci v kontrolách hřišť po-
kračovat.

Kontrola dětských hřišť pokračuje
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• SLUŽBY, FIRMY, ŘEMESLA V KARLOVÝCH VARECH A OKOLÍ

POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/07

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn

vo
dak

va

www.vo
da

kv
a.c

z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047

Fakturace a smlouvy: 
359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

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

» Péče o vodovody a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce přípojek

» Laboratorní rozbory

» Projektování a výstavba

Bezplatné kurzy z oblasti ekonomie a IT dle Národní soustavy kvalifikací

V Karlovarském kraji byl od 1. 5. 2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost zahájen projekt „Tvorba modulů pro rozvoj znalostí v oblasti ekonomie a IT dle NSK“ reg. č.: 
CZ.1.07/3.2.12/05.0023 s podporou ESF a Karlovarského kraje. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích 
modulů a jejich ověření prostřednictvím pilotních kurzů.
V rámci projektu proběhnou vzdělávací kurzy pro profesní kvalifikace: „Asistent/ka - sekretář/ka“, 
„Základy managementu kvality“ a „Správce sítí pro malé a střední organizace“ dle kvalifikač-
ních standardů zakotvených v Národní soustavě kvalifikací (NSK). Kurzy jsou ZDARMA s možností slo-
žení zkoušky dle NSK a získání celostátně platného osvědčení. Kurzy jsou otevřené veřejnosti a jsou ur-
čeny osobám, které si chtějí doplnit, získat či uznat kvalifikaci. Bližší informace o projektu a kurzech na-
leznete na www.atlantismarshal.cz nebo vondrackova@atlantismarshal.cz. Již nyní je možné se na 
kurzy přihlašovat. Počet míst je omezen!
Žadatelem projektu je ATLANTIS MARSHAL, a.s. a partnerem projektu je Sdružení pro vzdělávání, o.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Prodám rekreační chatu 2+1 v Nejdku (se zahradou 400m2) 

Kuchyňka, obývací pokoj s krbem, podkrovní ložnice, WC, rozvod 220/380, 
přivedena voda. Dřevěná pergola pro 6 osob s 220 V. 
Kamenné jezírko, okrasné a ovocné dřeviny, oplocení.

Nejdek, Limnická ulice, osada 2, příjezdová cesta hned vedle zahrady.
Cena je 320 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
Informace na telefonním čísle: 602 136 643

TANEČNÍ
PRO MLÁDEŽ 

    

Z Á P I S:

4. a 11. června 2014

TANEČNÍ CENTRUM BEST

  terminál dolní nádraží 
  vždy od 15.00 do17.00              

    

TŠ BEST K. VARY
www.bestdance.cz

tel.: 602 127 788

SLUŽBY  FIRMY  ŘEMESLA
v Karlových Varech a okolí

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

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

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 6.  19:30 Šípková Růženka

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krás-
nými loutkami. Kromě pohádky děti dostanou krátkou lekci ze 
správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si 
zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahrad-
níkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzel-
né loutky stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků a známého 
dětského televizního pořadu Kostičky.
 
2. 6.  19:30  Divotvorný hrnec 

KOPRODUKCE ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA V CHEBU, KARLOVAR-
SKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA  A KARLOVARSKÉHO SYMFONIC-
KÉHO ORCHESTRU
U nás nejčastěji uváděný americký muzikál ve slavné úpra-
vě Voskovce a Wericha. Dva čeští přistěhovalci, Josef Maršálek 
s dcerou Káčou, přijíždějí do fi ktivního amerického státu Missi-
tucky. Táta se chce stát milionářem a má na to plán: zakope kou-
zelný hrnec plný zlata. Jenomže majitel hrnce, jihočeský vod-
ník Čochtan, ho chce každopádně získat zpátky. A do toho zko-
rumpovaný senátor, který opovrhuje imigranty, černochy, a vů-
bec každým, kdo se nějak liší, chce získat pro své nekalé plány 
poslední kus pozemku ve Štědré Dolině. Jenomže ten patří panu 
Maršálkovi a je na něm zakopaný onen hrnec...
 
3. 6.  19:30  Láska mezi nebem a zemí 

Činohra Karlovarského městského divadla
Šarmantní dáma Susie se snaží celou věčnost probudit z letar-
gie svého manžela Jacka. Chce se bavit, protože vzruch do je-
jich domu přináší jen tu a tam realitní agent Mark. Jednoho dne 
se nastěhuje mladý pár Simon a Flic - a začnou se dít neuvě-
řitelné věci. Susie a Jack jsou totiž duchové. Navíc se jim bez-
děčně podaří povolat anděla strážného... Svižná romantická ko-
medie o tom, jak moc pro nás znamená láska a blízkost. A jak je 
důležité mít pro co žít, i když jste tak trochu po smrti... Ve svě-
tě oblíbenou veselohru o spolupráci mezi nebem a zemí, v Čes-
ku však uvedenou poprvé, hraje Činohra Karlovarského měst-
ského divadla. Naším andělem je vzácný a milý host - herečka 
Bára Štěpánová
 
4. 6.   Tančírna

Divadlo Radka Brzobohatého
Dle námětu divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata 
a Théátre du Campagnol "Le Bal".
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před třice-
ti lety v pařížské divadelní společnosti a její námět později zpra-
coval ve stejnojmenném slavném fi lmu známý italský režisér Et-
tore Scola. Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé růz-
ného věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenní-
ho života. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera si ješ-
tě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se his-
torie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstáva-
jí v každé době pořád stejní - se svou touhou, nesmělostí i ne-
splněným snem.
 
9. 6.  19:30  Tři holky jako květ  

Divadlo Na Fidlovačce
Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Tři ženy. Vnučka, matka 
a babička. Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky se hroutí-
cí prodavačka z dámského oddělení a penzistka, pečující o své-
ho nemocného manžela. S velkou dávkou humoru a sebeironie 
nám postupně svěřují své malé radosti, velká trápení i svá nej-
skrytější tajemství
 
11. 6.  19:30  Jistě. pane premiére 

Divadlo Bez zábradlí
Premiér Jim Hacker a tajemník Sir Humphrey Appleby jsou zpět! 
Autoři Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére napsali po tři-
ceti letech od vysílání prvních dílů slavného „britcomu" divadel-
ní komedii. Ve Velké Británii láme od roku 2010 divácké rekordy 
a aspiruje na nejúspěšnější hru desetiletí. V satiře ostré jako ži-
letka, plné vtipných situací, řízných slovních smečů a přívalů no-
vých hlášek jde opět o jedno: o politiku.
 
12. 6.  19:30  Hraběnka Marica 

Severočeské divadlo
Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších operet, zkomponava-
ná na text Julia Brummera a Alfreda Grünwalda - příběh lás-
ky hraběnky Maricy a správce jejího panství Tassila, odehrá-
vající se v idylické rezidenci jedné balkánské říše, kde se zpí-
vá a tančí čardáš.
 
13. 6.  19:30  Manželský poker 

Divadlo Palace
Poker je naprosto geniální hrou především proto, že díky své 
zdánlivé jednoduchosti může oslovovat nejširší spektrum kli-

entů. Přestože je poker považován za karetní hru, jedná se spí-
še o střet... I v životě nastávají situace, kdy dochází k „vylože-
ní karet na stůl", takže „karty jsou rozdány". Jacqueline napří-
klad Bernarda podezřívá z nevěry, a tak se ho na jeho zálety pří-
mo zeptá. Následně se manželé domluví, že své milence pozvou 
k sobě, aby je ten druhý poznal, do toho se zamotá bývalá Ber-
nardova milenka s novým přítelem a německá služka... a jednot-
livá kola nedorozumění, hledání řešení a vysvětlování jsou doko-
nale zábavná.
 
15. 6.  15:00  Havrane z kamene... - derniéra 

Činohra Karlovarského městského divadla 
Pohádka napsaná na motivy slavné Malé čarodějnice. Hrajeme 
pro děti a dospělé, kteří nepřestali být dětmi - tedy pro děti od 8 
do 98 let. Příběh vypráví o krásně tajemné přírodě, plné kouzel, 
naděje i zmaru. O nebezpečných, ale i hodných čarodějnicích, 
které ty neprostupné lesy obývají. A o malé čarodějnické učed-
nici, která už nechce být sama a která má na čarodějnici příliš 
měkké srdce... Ale pohádka je taky o lásce, které může pomoci 
jenom malá čarodějnice, protože právě ona je nejvíc zamilovaná. 
Do lidí. Jenom to zatím ještě neví!
 
18. 6.  19:30 Šípková Růženka

Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Petr Iljič Čajkovskij představil na baletní scéně Spící krasavi-
ci - Šípkovou Růženku, příběh z rozsáhlé pohádkové sbírky brat-
ří Grimmů, jejíž hudba stále inspiruje choreografy velkých scén 
k rozvinutí celého spektra tanečních prvků klasického baletního 
umění. Každé nové provedení je ovšem náročné na uchování kla-
sické choreografi cké čistoty, přičemž je ale třeba režijně ozvlášt-
nit představení, aby i znalý divák byl opět okouzlen nestárnoucím 
romantickým příběhem.
 
19. 6.  19:30  Caveman 

POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat na slav-
nou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynní-
ho muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho 
u nás nevídanou!
 
24. 6.  19:30  Galakoncert operetních melodií... 

Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních uměl-
ců ze severních Čech a Prahy s cílem obohatit domácí hudební 
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje 
nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. 
Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších
 
27. 6.  19:30  Lo Stupendo 

Agentura Harlekýn - převzaté představení z Divadla na Vino-
hradech.
Výborně napsaná fraška v duchu feydeauovských situačních ko-
medií, se kterou se diváci možná setkali už dříve. V mnoha diva-
dlech byla uváděna pod názvem Tenor na roztrhání. Bláznivý pří-
běh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, kte-
rý čeká na svoji životní příležitost. Dojemné okamžiky se střída-
jí s výbuchy slovní a situační komiky a svižný sled zápletek vyús-
tí v bláznivý kolotoč záměn osob a omylů.

30. 6.  19:30   Glenn Miller Story 

Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Soubor je složen z profesio-
nálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně vystupuje 
na mnoha akcích. Základním repertoárem Big Bandu jsou sklad-
by ze zlaté éry swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, 
Benny Goodmann, George Gershwin aj.

nám. 2, Karlovy Vary

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

13. 6. 19:30 Lázně III

MISTROVSKÉ DIRIGOVÁNÍ

Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu 

LEOPOLD KOŽELUH: Koncert pro fagot a orchestr C dur

FERDINAND DAVID: Koncert pro trombón a orchestr

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 f moll 

Niki Fortunato - fagot

André Conde - trombón

Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent Marc Kissoczy

19. 6. 19:30 Lázně III

MAURICE RAVEL: Náhrobek Couperinův

MAURICE RAVEL: Koncert pro klavír a orchestr G dur

WOLFGANG AMADEUS MOZART:  Symfonie C dur č. 41 „Jupiter“

Izumi Tateno - klavír (Japonsko)

Šéfdirigent KSO Martin Lebel (Francie)

27. 6. 19:30 Lázně III

MISTROVSKÉ DIRIGOVÁNÍ 

Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Ženevě

GIOCCHINO ROSSINI: Vilém Tell, předehra

MAURICE RAVEL: Má matka husa, suita

JOHANNES BRAHMS: Variace na Haydnovo téma

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 7 d moll 

Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent Clément Dumortier

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 77609804, www.husovka.info

5.6.  19:30  Čankišou 

Brněnská hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. Její ek-

lektický styl v sobě mísí vlivy několika etnik (především arabského, 

afrického, indického a balkánského) a rockové základy jednotlivých 

muzikantů. Tvorba kapely se opírá o fi ktivní legendu o dávném jed-

nonohém lidu Čanki, jehož jazykem jsou skladby skupiny zpívány. 

Čankišou pravidelně vystupují po celém světě.

6.6.  19:00 Osvobozený Semafor – aneb když 

  Jirkové s Jaroslavem potkají Jana  

Účinkují současní i bývalí žáci Jany Přibilové ze ZŠ ZUŠ Šmeralova 

Karlovy Vary, pořadem provází Vlastimil Fischer

9.6.  19:30 Tony Ackerman (USA) + The Bladderstones

Slavný americký jazzový kytarista se před lety přiženil do Prahy 

z Kalifornie. Jeho speciálně vyrobená sedmi strunná kytara zní pří-

jemně a přirozeně. Na scéně Husovky mu bude předkapelou jaz-

z-bluesová partička The Bladderstones ze Slaného.  

13.6.  19:30 Hospodkál – aneb Boj o pípu... 

(Studio mladých) 

Studio mladých se ve své nejnovější, v pořadí čtvrté hře pouští na 

tenký led nejbulvárnějšího z divadelních žánrů - muzikálu. Uvidíte jí-

mavý muzikál z prostředí, ve kterém byste se ho nenadáli.

 

14.6.  19:30   PROO – ONE & The Fellas

Staří harcovníci PROO-ONE se vrací na scénu Klubu Paderewski po 

dlouhých pěti letech, aby zde pokřtili svoje nové CD „Divadlo Ko-

medie“. Ke slyšení budou písně staré i nové a hosty večera budou 

nejen The Fellas, ale prý možná i jiní. 

18.6.  19:30 Yellow Sisters 

Ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází napříč žánry. 

Yellow Sisters jsou zvukovými iluzionistkami. Ve svých autorských 

písních experimentují s hlasem a hledají originální způsoby vyjád-

ření melodie a rytmu. 

20.6.  19:30 Historky z fastfoodu   PREMIÉRA 

Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch dru-

hých. Hluchý DJ, čekání na letadlo, ztracená dcera a párky pro pa-

peže. Líný čas v rychlém občerstvení. The Best of the Death. V režii 

Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr Joha-

novský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva Šollová, 

Martin Cirkl, Petr Richter a Jana Havlíčková.  

26.6.  19:30 Roháči & DaD Kvintet

Společné vystoupení dvou osvědčených hudebních stálic, které ne-

jen zahrají, ale také pokřtí nové CD Roháčů. A také vás přesvědčí, 

že nemají v repertoáru pouze vánoční koledy.  

27.6.  19:30 Michal Viewegh, Dodo Gombár 

  - Andělé všedního dne 

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

přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

8. 6. 13:00 Musicfest Carlsbad - Mariensbad

přehlídka dechových hudeb, Mlýnská kolonáda

11. 6. 15:00 ZUŠ Band Horní Slavkov

Mlýnská kolonáda

17. 6.  16:30 Kolonádní koncert KSO

Mlýnská kolonáda

18. 6.  16:30 Kolonádní koncert KSO

Mlýnská kolonáda

30. 6. 15: 00 Pěvecký sbor z Bayreuthu

Mlýnská kolonáda

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

DIVADLO HUSOVKA

• KULTURNÍ SERVIS

KOLONÁDNÍ KONCERTY



23

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

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

1. 6.  14:30 Khumba

Jižní Afrika 2013/85 min., Animovaný/Dabing

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

USA 2014/135 min., Rodinný/Dabing

1. - 3. 6. 19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

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

3. 6. 17:00 Poslední vrchol

Španělsko 2010/82 min., Dokumentární/Titulky

4. 6.  19:30 Bony a klid II.

ČR 2014 ,Drama

5. 6.  19:30 FK Černá vdova

režie: Ziad Doueiri, Libanon/Francie/Katar/Belgie 2012, 102 minut

6.,7., a 9. 6. 19:30,   Zakázané uvolnění

Česko 2014/90 min., Komedie, sobota také v 17:00

7. - 8. 6.  14:30 Rio 2

USA 2014/101 min., Animovaný/Dabing

8. 6.  20:00 Jazzový koncert

KARLOVARSKÝ REPREBAND (KRB) (řídí Milan Krajíc)

PETRA BRABENCOVÁ - zpěv

VOCAL BAND QUARTET a BENSON McGLASHAN TRIO (can, jap, cz)

10. 6.  19:30 Na hraně zítřka

USA 2014/114 min.

11. 6.  19:30  Trabantem napříč Hedvábnou stezkou 

Další z cyklu přednášek Dana Přibáně. 

12. 6.   19:30 Žena v kleci, FK  

režie: Mikkel Norgard, Dánsko 2013, 97 minut

12. 6.   21:05  Jazz a Poezie

Ladislav Landa - Málá slabost v kolenou, Peťák Lampl 

13. - 15.6.   19:30 Grace of Monaco

Francie,USA 2014/ 110 min.

13. 6.   21:05 Charlotta unplugged

kavárna

14. - 15.6   14:30 Khumba

Jižní Afrika 2013/85 min.

14. - 15. 6.  17:00 Pojedeme k moři

ČR 2014/90 min.

16. - 17. 6.  19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min.

18. 6.   19:30 Gala Berlin Live

Berliner Philharmoniker 

19. 6.   19:30 Jasmíniny slzy, FK  

režie: Woody Allen, USA 2013, 98 minut

20. - 22. 6.   19:30 Všiváci

Česko 2014/ 90 min

21. - 22. 6.   14:30 Jak vycvičit draka 2

USA 2014/105 min.

21. - 22. 6.  17:00 Pojedeme k moři

ČR 2014/90 min.

21.6.    21:05 Vítání léta - Bernard Blues Band

kavárna

23. - 24. 6.   19:30 Grace of Monaco

Francie,USA 2014/ 110 min.

24. 6.   17:00 Pojedeme k moři

Seniorská projekce, ČR 2014/90 min.

25. 6.   19:30 Snadný prachy 3: Život  Felixe

Švédsko 2013/ 123 min.

26. 6. 19:30 Attila Marcel, FK   

režie: Sylvain Chomet, Francie 2013, 102 minut

27. -  29. 6. 19:30  Transformers:Zánik

Titulky,  sobota, neděle 17:00 Dabing, USA 2014

28. - 29. 6.  4:30 Jak vycvičit draka 2

USA 2014/105 min.

30.  - 2. 7.  19:30   Zakázané uvolnění

Česko 2014/90 min.

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1. 6. 15:00 Khumba  3D

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

1. 6. 19:30 X-MEN: Budoucí minulost

2.- 4. 6. 17:00 Godzilla 3D

2.- 4. 6. 19:30 Sousedi

5.- 8. 6. 17:00 Zakázané uvolnění

5.- 8. 6. 19:30 Na hraně zítřka  3D

7.- 8. 6. 15:00 Rio 2

9.- 11. 6. 17:00 Hvězdy nám nepřály

9.- 11. 6. 19:30 Bony a klid 2

12.- 15. 6. 17:00 Zloba: Královna černé magie 3D

12.- 15. 6. 19:30 Všechny cesty vedou do hrobu

14.- 15. 6. 15:00 Khumba

16.- 18. 6. 17:00 Grace, kněžna monacká

16.- 18. 6. 19:30 Zakázané uvolnění

19.- 22. 6. 17:00 Jak vycvičit draka 2  3D

19.- 21. 6. 19:30 Na hraně zítřka  3D

21.- 22. 6. 15:00 Jak vycvičit draka 2  

22.- 24. 6. 19:30 Všiváci

23.- 24. 6. 17:00 X-MEN: Budoucí minulost 3D

25.- 30. 6. 17:00 Transformers: Zánik  3D

25.- 27. 6. 19:30 Transformers: Zánik

26.- 30. 6. 15:00 Jak vycvičit draka 2

28.- 30. 6. 19:30 Transformers: Zánik

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

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

Otevírací doba:   úterý - neděle: 10 - 17 hodin

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

pokračuje   Diet Sayler (SRN) 

  - fotografi e, koláže, objekty a instalace

Výstava německého výtvarníka Dieta Saylera (1939), vycházejícího 

z obrazného jazyka geometrie a konstruktivismu, z přesných mate-

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

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

dukované barevnosti. Výstava potrvá do 22.6.

20. 6.  Kubánský fi lmový plakát

Výstava fi lmových plakátů ze 70. a 80. let 20. století je pořádána 

k 55. výročí vzniku fi lmového průmyslu na Kubě. Významní umělci 

inspirováni bohatou tradicí kubánského výtvarného umění propagují 

především slavné fi lmy evropské provenience.

(potrvá do 3. 8. 2014)

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století

Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umě-

ní 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umě-

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

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

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

DALŠÍ AKCE:

10. 6.   19:30 Mirek Kemel Trio

Známý karikaturista a autor kreslených vtipů tentokrát v roli písnič-

káře a hráče na akordeon představí autorské písničky svébytné po-

etiky hudebně inspirované šansonem, blues, klezmerem, městským 

folkem i hospodskými popěvky.

13. 6.  19:30 Zdeněk Lukeš - Mé oblíbené stavby

Přednáška známého historika architektury tentokrát bude průletem 

stavbami různých stylů a z různých zemí, které má rád.

Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary

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

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

30.4. Prodloužená provozní doba v rámci  programu zahájení lá-

zeňské sezóny do 19 hodin; 

30.4. - 4.5.2014 Snížené vstupné pro všechny návštěvníky 20 Kč

VÝSTAVY:

do 8. 6.    Sto podob a sto let Becherovy vily

Výstava dokumentující vývoj jedné z nejatraktivnějších budov karlo-

varského Westendu z pohledu architektonického, památkového i je-

jího celkového využití v minulosti a současnosti.

15. 6.  17:00 Bambusový labyrint, vernisáž

Prezentace výsledků česko-německého workshopu pořádané-

ho v Becherově vile od 9. do 15. 6. a vedeného Alešem Hnízdi-

lem. Čtyři čeští a čtyři němečtí autoři představí prostorové objekty 

z atraktivního a u nás neobvyklého materiálu – bambusu.

(potrvá  do 26. 6. 2014)

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilo-

vé čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

21. 6.  14:00 Dřevěné konstrukce

Výtvarná dílna určená dětem i dospělým, na které vzniknou v při-

měřeném měřítku různorodé dřevěné stavby a fantazijní objek-

ty. Téma je inspirováno výstavou Bambusový labyrint, její prohlídka 

bude součástí programu.

Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 

928 844), vstupné 200, - Kč na osobu

Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený maximál-

ně pro 3 osoby.

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

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

otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin

do 27.6.  Equal design

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

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

který se primárně zabývá všestranně přívětivým a snadno použitel-

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

věcí, které starší generaci ušetří spoustu starostí.

Tvůrčí dílny/ celoročně

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

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

tvorem se můžete zapojit do letošního ročníku talentové soutěže 

Nenuď se, ukaž se.

Občanské sdružení na záchranu

kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59

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

22. 6. 19:00 Antonio Vivaldi – Gloria in D dur

 Dílo zazní v podání Karlovarského symfonického orchestru, Kar-

lovarského pěveckého sboru, pěveckého sboru Fontána M. Láz-

ně, Karolína Žmolíková – soprán, Michaela Kapustová - alt, vše pod 

vedením Jana Rezka. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude 

použit na opravu kostela.

Nová louka 23, Karlovy Vary

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

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

do 29. 6.   Výstava: Obrázky Ivy Hüttnerové

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

tým výtvarným stylem jsou součástí stálých expozic naivního umění 

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

pena v zahraničních encyklopediích.

7. 6.  17:00   Muzejní noc: Konec starých dobrých časů

Tradiční akce se letos tematicky zaměří na konec starého věku 

a připomene stoleté výročí 1. světové války. Návštěvníci Muzejní 

noci vyslechnou přednášku zaměřenou na zmíněné stoleté výročí, 

pobaví je divadelní vystoupení Pouličního divadla Viktora Braunrei-

tera a dočkají se i hudebního překvapení.

25. 6.  17:00    beseda: Setkání s Ivou Hüttnerovou

O své malířské tvorbě, divadle, o Karlových Varech a dalších téma-

tech bude vyprávět Iva Hüttnerová, autorka aktuální výstavy.

STÁLÁ EXPOZICE: 

Historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlo-

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

ky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regi-

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

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

ři a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 

renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemes-

la, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.  Vstupné 

60 Kč, děti 30 Kč.

KINO DRAHOMÍRA 

KINO ČAS

GALERIE UMĚNÍ

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

• KULTURNÍ SERVIS

GALERIE SUPERMARKET WC

KOSTEL SV. ANNY, SEDLEC

MUZEUM KARLOVY VARY
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K Letišti 144, Karlovy Vary

Tel.: 357 070 595, e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

www.astropatrola.cz

SO a ST 16:00 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

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

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

hledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních ak-

tivit, které jinde nezažijete!

KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ ZA JASNÉ OBLOHY

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

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

Každý den po registraci individuálně stanovený čas POHLEDY DO 

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

jemcům již během telefonické registrace náhradní program. Ten 

zahrnuje prohlídku hvězdárny, astronomické techniky a seznámení 

s výsledky posledních pozorování.

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

tože mohou shlédnout i pásmo astronomických pohádek.

Akademie zdraví - Společenský sál, pořádá Bludiště Karlovy Vary.

Tel. 775 678 928, www.bludistekv.cz

2. 6.  17:00    Chytrá výchova 

  - jak stavět hranice a budovat respekt

23. 6.  17:00 Kyberšikana a šikana 

  - co mohu jako rodič udělat?

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

PŮJČOVNÍ  DOBA:

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO, ÚT 9:00 - 17:00  

ST 9:00 - 14:00

ČT, PÁ 9:00 - 17:00

SO 9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO, ÚT, ČT  13:00 – 17:00

ST 12:00 – 15:00

PÁ   12:00 – 16:00

Pobočky Městské knihovny:

Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový vrch, Sedlecká 4

Stará Role, Truhlářská 19

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

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

ST ZAVŘENO

PÁ 12:00 – 16:00 

2. - 30. 6. PŘÍRODNÍ  KRÁSY USA 

 – výstava Magdalény Radostové 

Cestovatelka a fotografka, autorka cestopisu ,,Aljaška divoká 

a krásná“, představí atmosféru divoké přírody národních parků Al-

jašky, Arizony a Utahu. Výstavu najdete v půjčovně 1. p.

10. - 30. 6. výstava ručních prací a obrazů malíře Jarosla-

va Pištěka, výstavu najdete na pobočce MěK v Drahovicích, Vítěz-

ná 49

20. 6.-20.7. JARO - výstava výtvarných prací žáků ZŠ Svahová

Výstava je ve vstupních prostorách Městské knihovny, I. P. Pavlova 7

1.-20.6. POHÁDKOVÉ POSTAVY - výstava výtvarných pra-

cí žáků ZŠ jazyků, Libušina, Karlovy Vary

Výstavu najdete ve vstupních prostorách knihovny

Každý čtvrtek od 14:30 h. 

Senior klub – posezení nad knihou pro seniory – I.P.Pavlova 7

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

KAVÁRNA DVORY

do 27. 6.  Z CESTOVNÍCH SKICÁKŮ

Výstava kreseb Petra Strnada. 

HALA DVORY

do 13. 6. MAGIE INDIE

Výstava fotografi í a přírodnin z osmiměsíčního putování Marie Ko-

šařové po Indii v roce 2007. Architektura, krajina, bohové, lidé, 

mandaly, psi a posvátné  krávy…

VSTUPNÍ CHODBA DVORY

18. - 22. 6. NAŠE ZEM JE KRÁSNÁ

Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary

Vernisáž výstavy 18. 6. v 15:30 hodin

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ DVORY

2. - 30. 6.  Z NOVÉHO SVĚTA

Výstava věnovaná 120. výročí kontinentální premiéry Symfonie č. 9 

"Z Nového světa" Antonína Dvořáka, která zazněla v Karlových Va-

rech v Poštovním dvoře 20. července 1894 v provedení KSO.

A-KLUB DVORY

červen CESTA - Miloš Löffl er  

malby a kresby od roku 1992 do roku 2014

25. 6.  14:00 ČTENÍ DO UCHA

Literární pořad nejen pro ty, jimž zdravotní handicap znemožňu-

je číst tištěný text.

Tentokrát z knihy Anny Domanské „Osud je v tvých rukou,  čte Jit-

ka Tichá

Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary

www.kvarena.cz/

25. 6. 19:00 LACUNA COIL

Hudební minifestival, na kterém jako hlavní hvězda vystoupí italská 

kapela Lacuna Coil. Akci odstartuje tuzemská kapela Škwor Dále 

uvidíte a uslyšíte na podiu další dvě americké skupiny Battlecross 

a Huntress. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal za cenu 490 Kč 

na stání a budou v prodeji od 16. května 2014

Třeboňská ul., Karlovy Vary 5

tel.: 777 727 871

14.6.  13:00 Den záchranářů

21.6.  14:00 -18:00 Den s městem na Rolavě

          14:00   Zahájení programu 

          14:15 - 14:25 DDM Karlovy Vary - Mladší taneční soubor

          14:30 - 15:00 Pěvecký sbor Štěpánky Steinové

          15:15 - 15:25 DDM Karlovy Vary - Mladší taneční soubor

          15:30 - 16:00 1. Vyhlášení výsledků 

  a výherců jednotlivých soutěží

          16:00 - 16:30 Pěvecký sbor Štěpánky Steinové

          16:45 - 17:30 Muzikálová show Pomáda

          17:30 - 18:00 2. Vyhlášení výsledků 

  a výherců jednotlivých soutěží

          18:00   Konec akce

Občanské sdružení Zvarůzvuk

tel. 603716332, www.bandzone.cz

13. 6. 16:30  Multižánrový hudební festival 

  Od Funky po Punky

za fi nanční podpory Města Karlovy Vary,

místo: park pod sportovní halou, Moskevská ulice,

program: Valium, Jazzbooster, Plesnivý fazole, Shoe-Cut, Záviš.

Kozodoj - ekologická farma a spolek

Rolavská 538/56, Karlovy Vary

tel.: 608 981 814, www.kozodoj.cz

Pořádá po celý rok zajímavé akce ve formě přednášek, kurzů a jed-

nodenních akcí.  Působíme pro karlovarskou oblast jako středisko 

environmentální výchovy.

denně  10:00  Fotografi cký kroužek

denně  16:00  Kroužek péče o koně

14.6.  11:00 Pečení chleba z žitného kvásku

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582

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

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

v-a-Karlovy-Vary

PRAVIDELNÉ AKCE:

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

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16

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

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

PRAVIDELNÉ AKCE:

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

Facebook CKV)

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

Bratrská jednota baptistů

Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112

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

web: www.karlovyvary.bjb.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Studium Bible - každou středu od 18:30 hod

Dorost - každý pátek od 16:00 hod

Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49

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

web: karlovyvary.casd.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A

telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261  

e-mail: karlovy.vary@cb.cz

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

PRAVIDELNÉ AKCE:

Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí 

19:00-21:00 hod.

Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou 

středu vždy v 19 hod.

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

Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod

Setkání mládeže - pátek 18:00 hod

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

Církev českobratrská evangelická

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

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

web: karlovy-vary.evangnet.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 9:15 hod.

Církev československá husitská

 Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4

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

ICQ 456105874

e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz

web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 

(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)

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

web: www.krestsbor-kv.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Studium Bible - středa od 19:00 hod.

Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.

V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb 

podle dohody.

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role

Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1

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

web: www.farnoststararole.cz

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

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

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

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

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod-

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

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

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

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

PRAVIDELNÉ AKCE:

Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.

Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.

Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.

Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.

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

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

• KULTURNÍ SERVIS

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

BOHOSLUŽBY

KV ARENA Karlovy Vary

AREÁL ROLAVA Karlovy Vary

HUDEBNÍ MINIFESTIVAL

EKOLOGICKÁ FARMA



25

• INZERCE

Prodej bytu
Prodej, byt 2+1, 1 patro 

Adresa: Klínovecká 773/5, Karlovy Vary

Umístění objektu: klidná část sídliště-výhled na 

Krušné hory

Byt o rozloze 64,05 m2 se nachází v 2 nad-

zemním podlaží (1. patro) panelového, nově za-

tepleného domu s výtahem. Byt prošel v roce 

2003 rekonstrukcí: zděné jádro s keramickým 

obkladem, plastová okna se žaluziemi s orien-

tací na sever i na jih, plovoucí podlahy ve všech 

místnostech, kuchyňská linka s vestavěnými 

spotřebiči, vestavná skříň v předsíni.

Vytápění bytu je ústřední dálkové s měřidlem. 

Byt se skládá ze dvou pokojů, kuchyně, předsí-

ně a koupelny s toaletou.

K bytu náleží lodžie, která je součástí bytu + 

sklepní koje, která se nachází v suterénu domu.

Cena: 1.250.000 Kč
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• SOUTĚŽ/INZERCE

Která stavba bude NEJ?
Ve 14. ročníku soutěžní přehlídky staveb Karlovar-
ského kraje se o hlasy veřejnosti uchází 27 staveb, 
6 projektů a 6 zachráněných památek. Mezi přihlá-
šenými je letos 14 staveb z našeho města. Napří-
klad Infocentrum v Lázeňské ulici, objekt Sv. Lin-
hart, restaurace Smíchovský pavilon, nová cyk-
lostezka mezi OC Kaufl and a Varyáda, palác PRE-

MIUM PLAZA vedle magistrátu, hotel Dvorana ve 
Dvorech, náves pro Počerny, dům ve Vřídelní ulici 
a další. Hlasování na internetu probíhá do 6. červ-
na.
Soutěž o NEJ stavbu a projekt  je součástí Dnů sta-
vitelství a architektury, které 5. a 6. června pořá-
dá Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spo-
lu se stavebními fi rmami kraje. Stavby a projek-
ty přihlášené do 14. ročníku soutěže bude hodno-
tit odborná porota i veřejnost. Ta může své favori-
ty vybírat a hlasovat pro ně na internetových strán-
kách www.stavbykarlovarska.cz do 6. června do 
16.00 hodin. 
Všichni hlasující budou zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny. V letošním ročníku bylo do soutě-
že přihlášeno celkem 37 staveb a 6 projektů. O ti-
tul Stavba roku se ucházejí  bytové domy, hote-
ly, rekonstrukce provozů, dopravní stavby apod. Po 
loňské premiéře je součástí soutěže také kategorie 
Zachráněná památka 2014.

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

S U P E R I O R  S P A  &  W E L L N E S S  H O T E L
Royal     Regent

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

„VEDOUCÍ LÉKAŘ“
znalost RJ a AJ na komunikativní úrovni. Atestace FBLR vítaná.

 Životopis zaměřený na odbornou praxi spolu s motivačním dopisem zasílejte na 
ludekhrdina@royalregent.cz

Pro dotazy volejte tel.: +420 777 170 572

Mezi favority letošního 14. ročníku roz-

hodně patří multifunkční palác PREMIUM 

PLAZA na Moskevské ulici vedle magis-

trátu, nabízející originální fl exibilitu kan-

celáří a nevšední výhled na město, a dále 

výrobní hala - truhlárna 21. století BOHE-

MIA LIGNUM, dílo architekta Pavla Nové-

ho, která vyrostla v Dalovicích.
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• SPORTOVNÍ SERVIS

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Lázeňské lesy Karlovy Vary

www.prirodni-lanove-centrum.cz

Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké pře-

kážky, top-rope překážky.

Otevřeli jsme k zahájení lázeňské sezony 2014 nový (střední) okruh

Hlavní instruktor: Jiří Netopilík 

tel.: 720119314, e-mail: yetti.netopilik@seznam.cz

otevřeno:pá: 15:00 – 19:00, so + ne: 12:00 – 19:00

nebo po předchozí dohodě

Klub českých turistů TJ Slovan Kar-

lovy Vary

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

tel.: 603 209 270

7. 6. Cheb  - Turistický den u Bismarckovy rozhledny         
14. 6. Mirošov – na zámek a okolím po nové naučné 
 stezce  
21. 6. Karlovy Vary  - KV50 Karlovarský letní slunovrat
 Mezinárodní turistický pochod pro veřejnost
28. 6.  Beroun – s batohem na zádech povodím střední 
 Berounky. Týdenní letní expedice

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 

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

www.fjw.raj–ce.net.

Každou první neděli v měsíci od 10:00

Organizované procházky po lázeň-

ských lesích. Start u NFOCENTRA v Lá-

zeňské ulici. 

Vyznačené trasy podle úrovně náročnosti s ohledem na převýšení 

trasy a celkovou náročnost:

Lehká: zelená barva A1-A3    

Mírně obtížná: modrá barva B1-B4   

Obtížná: červená barva C1-C4   

Velmi obtížná: černá barva D1-D4

1. 6.  10:00  Sraz v Doubí na křižovatce Studentská –– 

Svatošská. Na Den dětí bude procházka určena zejména dětem. 

Lehká trasa v délce cca 7,3 km zájemce dovede do Dětského ráje 

ve Svatošských skalách, kde bude připraven program v areálu, vč. 

exkurze u místních zvířat. Vybavení: NW hole, sportovní obuv – li-

mitovaný počet holí lze zapůjčit v Infocentru před začátkem vycház-

ky. Startovné zdarma, není požadován žádný registrační poplatek.

TJ Slovan Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1009/18

Karlovy Vary

Tel.: 353 227 443

e-mail: tjslovankv@email.cz

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

17.00 do 18.00 hodin, roční poplatek 650 Kč.

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

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

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

16.30 do 18.00 hodin, roční poplatek 500 Kč.

Žákyně (vedoucí Prchalová, Kadeřábková) každé pondělí a čtvrtek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.-30.6.   Tenisová školička

Pořádá Lokomotiva K.Vary v Teni-

sovém areálu Tuhnice

Přihlášky na tel.: 

608344653, 353224771. 

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

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

ňovány děti ve věku 6 až 9 let.

Zájemcům je možné zapůjčit tenisové rakety.

Akce Tenisového klubu TC Gejzírpark:

1.6.  PP ČTS mlad. žáci TCG A – TK Cheb A

7.-8.6.  Oblastní přebor Baby tenis

14.6.  II.liga TCG A – LTK Klatovy

  divize dospělí TCG B - TK Domažlice A

15.6.  PP ČTS dorostu TCG A - TK Slavia Plzeň

  oblastní II.třída dorostu TCG B – Sokol Doudlevce

  oblastní II.třída mlad. žáci TCG B – TK Aš

21.6.  oblastní II.třída dospělí TCG C – TK Loko K. Vary B

  PP ČTS starší žáci TCG A – TK Škoda Plzeň A

22.6.  PP ČTS mlad. žáci TCG A – TK Slavia Plzeň

23.-27.6.  Mezinárodní mistrovství ČR seniorů od 35 let 

  – turnaj ITF 1

28.6.  II.liga TCG A – TK Škoda Plzeň B

  divize dospělí TCG B - Slavoj Plzeň

29.6.  PP ČTS mlad. žáci TCG A – TCF Purum Mar. Lázně

Karate klub Tygr, 

Buchenwaldská 460/7, K.Vary

tel. 774 838 900, 

email: karate.tygr@seznam.cz

Provozní doba od 15:00 do 20:30 hod., tréninky dle rozvrhu na 

webových stránkách, v srpnu klub pořádá příměstské tábory pro 

děti od 4 let. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle či na 

mailové adrese klubu.

Centrum pro mládež a alternativní sporty

Skatepark K. Vary - Bohatice, U trati 9A

Tel: 608 023 047, 608 023 047, 

www.skateparkvary.cz 

facebook: Skatepark K.Vary

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

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

jména pro začínající sportovce. Další informace jsou na určených 

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

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

žití skateparku (déšť, sníh)

1. FC Karlovy Vary

Lidická 448/14, Karlovy Vary-Dra-

hovice

e-mail: info@fotbalkv.cz

http://www.fotbalkv.cz

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

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

ke sportu pod odborným trenérským vedením. Jedinými podmínka-

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

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

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

tek od 17.00 do 18.30 hodin. 

TJ Slavia Karlovy Vary

Lidická 40, Karlovy Vary

Tel.: 602 495 191

www.gymnastika-kv.cz

Děvčata mezi 5 a 9 lety můžou přijít na trénink přípravky, který je 

každé úterý a čtvrtek od 17:00 ve velké tělocvičně SPgŠ Karlo-

vy Vary Drahovice.

TRiATLET Karlovy Vary

www.triatletkv.estranky.cz. 

Tel. 734 321 414; 736 650 327

Spojení na trenéry: 

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

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

Sportovní lezení Crux

T. G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary

Tel.: 725 727 395

www.stenacrux.cz,

facebook: Crux lezecká stěna v Karlových Varech

e-mail: kakibara@seznam.cz

Lezení pro veřejnost každý den:

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

Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Tel.: 731 100 170

www.klasicka-joga.cz

Přijímáme objednávky na letní pobyt s JÓGOU 

Hlavatce, termín: 1.8.2014 – 10.8.2014, cena 4.100,- Kč

zajištěno ubytování, plná penze, jóga 3x denně.

Kompletní program akce a fotografi e na webu.

Karlovarský šachklub Tietz

Dr. Davida Bechera 18,

360 01 Karlovy Vary

Tel.: 776 578 335,

email: chess@tietz.cz

www.tietz.cz

Hraje se vždy od 10 hodin v zasedací místnosti Vodárny a kanaliza-

ce Karlovy Vary, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.

LANOVÉ CENTRUM

TENIS

SKATEBOARDING

ATLETIKA

KARATE

MODERNÍ GYMNASTIKA

SPORTOVNÍ LEZENÍ

TURISTIKA

NORDIC WALKING  

KLASICKÁ JÓGA

CVIČENÍ FOTBAL

ŠACHY
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• SPORT

Z centra až do Dvorů bezpečně
Dnes vám popíši trasu, kterou považuji za nejbez-
pečnější a zároveň nejpříjemnější průjezd centrem 
Karlových Varů od největší kruhové křižovatky 
(Most 1. máje) až do Dvorů ke Krajské knihovně. 
Odbočíte-li těsně před stoupáním na Ostrovský 
most (dříve Thälmannův) doleva do ulice U Soli-
várny, dojete asi po 70 metrech, ke schůdkům ve-
doucím do málo známého podchodu pod želez-
niční tratí. Snesení kola je nejslabším místem této 
trasy. Pak už ale následují samá pozitiva. 
Z ruchu města se najednou ocitnete přímo u šu-
mícího jezu řeky Ohře. Po úzké pěšince mezi kur-
ty a řekou dojedete pod Chebský most a k loděni-
ci, za kterou pokračujete dál po pěšině nebo vlevo 
po širší zpěvněné cestě až k Plynárenské lávce. 
Tu přejedete a za ní se napojíte vlevo na cyklotra-
su č. 6. Projedete postupně pod silničním průta-
hem, kolem Katastrálního úřadu, OC Varyáda až 
pod Dvorský most, za kterým zabočíte ostře vpra-
vo a vystoupáte na chodník, vedoucí podél dvor-
ského závodiště. Tudy se také vydáte až k vjez-
du do tohoto krásného jezdeckého a golfového 
areálu. 
Provozovatelé nemají nic proti obezřetné jízdě po 
asfaltové cestě, vedoucí mezi dráhou a hlavní tri-
bunou až k výjezdu na Závodní ulici. Tam vám do-
poručuji z kola sesednout a po převedení kola na 
protější chodník pokračovat doleva až ke Krajské 
knihovně.
 (Libor Šembera)

Představujeme sportovní kluby města: Volejbal 
V Karlových Varech je mnoho neregistrovaných vo-
lejbalových part, několik oddílů, které se účastní ofi -
ciálních soutěží a jeden klub, který se věnuje výcho-
vě mládeže. Stávající činnost volejbalového klubu na-
vazuje na práci několika generací karlovarských tre-
nérů volejbalové mládeže a my pokračovatelé tradi-
ce rodiny Bicanů máme za sebou již několik etap vý-
voje. Od hry svých děti a jejich kamarádů s míčem 
přes síť, po letošní vybojování účasti v extralize junio-
rek. Od nesmělého naslouchání mouder zkušenějších, 
po účast na tvorbě volejbalových pravidel, organizo-
vání turnaje pro 800 dětí a spoluorganizování mistrov-

ství Evropy mužů. Na cestě zažíváme chvíle vzestupů 
a samozřejmě i pádů. Chvíle, kdy jsme na nejvyšších 
republikových stupních a chvíle pokory, kdy je potře-
ba zatnout zuby a zkusit to znovu. Toto vše vytváří po-
cit klubové přináležitosti a přináležitosti k městu, kte-
ré nám umožňuje tyto chvíle zažívat. Děkujeme vede-
ní města, že nezapomíná na podporu klubového živo-
ta a to jak granty, tak i  výstavbou sportovního zázemí. 
Volejbal je sportem pro všechny holky a kluky jakého-
koli věku, a ač je výška jistě výhodou, tak hráč men-
šího vzrůstu si v něm své plnohodnotné místo také 
najde. Vím, že šikovných dětí je kolem nás více, než 

si většina z nás myslí, a nedostatkovým zbožím jsou 
především nadšenci pro trenérskou práci, kteří našim 
dětem dají šanci pro tento sport. Zveme všechny zá-
jemce na tuhnické antukové kurty "Lokotky", kde je 
možno od dubna do září zažít pohodové chvíle v dobré 
partě. Trenéři mládeže jsou zde v pondělí, středu a pá-
tek od 16 do18 hodin. Po letech, kdy jsme se pro ne-
dostatek prostor a trenérů báli vyhlašovat ofi ciální ná-
bory, se blýská na lepší časy a výstavba haly pro mí-
čové sporty nám otevírá nové horizonty rozvoje.

(Za celou partu Volejbalového klubu: 

předseda Pepík Janů)
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• KV ARENA/HC ENERGIE

Zábavné odpoled-

ne pro děti

KV Arena si pro všechny děti na 6. a 7.června při-
pravila odpolední program plný sportu, soutěží 
a her. Pátek bude patřit všem, kteří se chtějí nau-
čit jezdit na in-line bruslích. Pro zájemce pořádá 
KV Arena ve spolupráci se SPORTGEN o.s. v tré-
ninkové hale třetí ročník výuky bruslení pro za-
čátečníky.V sobotu pak od 13 do 17 hodin budou 
probíhat soutěže a hry pro děti, dospělé i celé ro-
diny. Jsou připraveny závody na dráze pro šlapací 
motokáry a program pro začínající bruslaře, ska-
teboardisty a jezdce na koloběžkách, který spo-
čívá ve zlepšení techniky pod vedením profesio-
nálních instruktorů. Nebude chybět ani dětmi veli-
ce oblíbený skákací hrad a spousta jiných soutěží 
a her. Na závěr odpoledního programu proběhnou 
exhibičními závody. KV Arena

KV Arena uvítá gymnastky Evropy

V ychutnat si jeden z nejkrásnějších olympij-
ských sportů budou moci diváci v KV Areně 
14. června od 9 hodin. Stejně jako loni, kdy se 

v Karlových Varech uskutečnily historicky první závo-
dy moderní gymnastiky s mezinárodní účastí, se tato 
výjimečná akce bude konat opět v KV Areně. Závo-
dů se zúčastní více než 120 moderních gymnastek 
z celé Evropy, jejichž mnohdy až neuvěřitelné výkony 
činí tento sport velmi atraktivním a divácky zajíma-
vým." V průběhu dne budou postupně probíhat sou-
těže jednotlivých kategorií od nejmladších po nej-

starší ročníky a mezi jednotlivými kategoriemi bu-
dete moci vidět zajímavé exhibice, např. vystoupení 
breakdance, břišní tance, skupinové sestavy a jiné“, 
slibují organizátoři. Pro malé i velké diváky budou 
v prostorách KV Areny zábavné atrakce, jako gym-
nastická školička, malování s gymnastickou temati-
kou, prodej suvenýrů a gymnastických potřeb. Vstu-
penky se prodávají v síti Ticketportal za symbolickou 
cenu 80 Kč, děti do 12 let včetně a ZTP/P, vozíčkáři 
– po předložení platného průkazu vstup zdarma. Dal-
ší informace na www.kvarena.cz a www.gymkv.cz.
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

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

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

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

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

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

Odbor kancelář primátora

353 118 0, Moskevská 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Karlovy VARY°

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Dočtete se o ní mnohé. Například, že je mystická, že vše kolem ní je tajuplné nebo že je nejtajemnějším místem Slavkovského lesa (i když leží těsně za jeho hrani-
cí). Také se k ní váže velké množství pověstí, z nichž některé jsou propojené s realitou. Příkladem je třeba legenda o Mikulášovi. Původní němečtí obyvatelé zdejšího 
kraje vyprávěli dětem, že v předvečer svého svátku sestupuje Mikuláš ze svého domova za dětmi. Že hodné odměňuje dárky a zlobivé odnáší v pytli zpět. Říká se 
o ní také, že má zelenou hlavu (les), stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou patu (v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo zlato). 
Mimochodem, kolem ní vedla středověká solná cesta ze solných dolů z bavorského Reichenhallu. Transport soli procházel přes Norimberk a Cheb do Kadaně, Žatce 
a Prahy. Solná cesta byla známa ještě za třicetileté války. Pravděpodobně zde probíhala hranice Chebského území, nežli připadlo Království českému. 






