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STEAK POINT RESTAURANT
Chebská 55 / Karlovy Vary
Tel. +420 602 602 725
www.steakpoint.cz

• Air Flow • Implantáty •
• Bělení zubů a zubní šperky • Estetické výplně •

Dlouhá 879/1A, 360 17 Karlovy Vary—Stará Role

mob.: +420 602 653 912

po telefonické domluvě pondělí−neděle
ošetřujeme i mimo ordinační hodiny

www.usmivejte-se.cz
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STEAK HOUSE
KARLOVY VARY
Polední menu
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Areál CarPoint Karlovy Vary
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Hledáte kvalitní
sociální a zdravotní péči?
Sanatorium Saint Marttel – nově zrekonstruovaný dům se sociální
a zdravotní péčí v Karlových Varech–Drahovicích nabízí v příjemném
prostředí a na kvaliﬁkované úrovni důstojné životní podmínky pro osoby
staré a potřebné.
Péče je poskytována v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. Součástí našich služeb
je odborná lékařská péče, terapeutické procedury,
společenské vyžití a kvalitní kuchyně.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese :
Sanatorium Saint Marttel, a. s.
Karlovy Vary, Lidická 12, PSČ 360 20
Tel.: 353 105 600
E-mail : info@saintmarttel.cz
SC-310520/1
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Editorial
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Máme tu červen,
prázdniny jsou téměř na dosah a začala nejteplejší čtvrtina
roku. Volný čas teď
konečně
můžeme
trávit beze zbytku
venku. Ať už v parku, na procházkách
v lese, na kole podél řeky. A já mám hroznou radost, že vám můžeme nabídnout
další možnost, jak strávit svůj čas pod
širým nebem – v sobotu 25. června se po
11 letech otevře brána Letního kina. Neuvěřitelné se stalo skutečností a zpočátku zdánlivě bláznivý nápad Ládi Gerendáše se podařilo uskutečnit, a to nejen
díky podpoře karlovarského magistrátu
a sponzorům, ale také díky spoustě lidí,
kteří přišli zdarma pomoct na brigádách,
které jsme každou sobotu v kině pořádali. Letošní léto budeme především promítat filmy, ale doufám, že se tento jedinečný přírodní amfiteátr s kapacitou 3 500
diváků stane v budoucnu místem konání
spousty zajímavých akcí. Snad potěšíme
ty, kteří si kino pamatují, a překvapíme
ty, kteří v něm nikdy nebyli… Letní kino
jste pomohli zachránit i vy, kteří jste podepsali petici na jeho záchranu, a já vám
za to moc děkuji. Teď už je ale vše na divácích. Těším se, až zaplníte sedačky, které jsme týdny brousili a natírali, a až se
na opravené promítací ploše objeví první
záběr. Doufám, že se taky těšíte…
K létu patří koupání, a tak další neodmyslitelnou karlovarskou atrakcí, kterou
bych rád zmínil, je areál Rolava v Rybářích. Na rozdíl od Letního kina, které
došlo ke svému znovuzrození trnitou
cestou, Rolava je pro vás již od loňského
roku nákladně zrekonstruována a zve vás
k vykoupání a samozřejmě také na 1 300
metrů dlouhou dráhu na bruslení, na
beachvolejbal a spoustu dalších sportovních aktivit. To vše již mnoho z vás
pár týdnů hojně využívá. Na letošní léto
ale chystáme na Rolavu i hudbu, filmy a
dětská odpoledne, jak se na správný volnočasový areál sluší a patří. Snad si každý přijde na své, ať už milovníci country,
zumby nebo divadla pro děti.
Doufejme, že nám k tomu všemu bude
přát i počasí a my si užijeme krásné léto!

Císaře nesl kliďas
Adam z Rosnic
Tváří z titulní strany je představitel císaře Karla
IV. herec a šermíř Jiří Kadeřávek. Zakladatele
Karlových Varů si zahrál již podruhé. Letos mu
naštěstí vybrali klidného bělouše Adama ze stájí
v Rosnicích.
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Prameny vysvětil
karlovarský rodák

10–11

Litoměřický biskup Jan Baxant vysvětil první den
letošní sezony prameny ve městě, kde se narodil.
Před zaplněnou Mlýnskou kolonádou zavzpomínal,
jak cestou do školy pravidelně ochutnával Pramen
knížete Václava. Léčivé vodě vděčí za tuhý kořínek.

Národní dům
postavili za 278 dnů
Chloubou města býval Národní dům. Našli jsme
jídelní lístek z roku 1963, kdy kachna s knedlíkem
a se zelím stála 9,20 a svíčková 5,80 Kčs! Hotel
se 400 lůžky a čtyřmi restauracemi proslavilo také
varieté Orfeum.
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Poutním místem býval Sedlec díky baroknímu
kostelu sv. Anny z roku 1754. V našem seriálu
městských částí vylíčíme Sedlec jako velmi starobylou obec a také jako revír horníků, těžících nejlepší
kaolin v Evropě.
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Jaroslav Fujdiar, zastupitel
a jednatel společnosti
KV CITY CENTRUM
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Fotoaktuality

Letecký spoj do Irkutska byl jedním z témat,
která diskutovali karlovarský primátor Petr
Kulhánek a irkutský starosta Viktor Kondrašov (vlevo). Z půlmilionového sibiřského města
u Bajkalu zamíří do našeho města ročně několik
tisíc turistů a chybějící přímá linka do ČR cestování komplikuje. Delegace Irkutska sbírala
zkušenosti s provozem lázní a péčí o prameny.

Promenáda Stará louka byla po 18měsíční revitalizaci předána do užívání. Oprava nejstaršího
820 metrů dlouhého korza trvala od 8. října 2009 do 29. dubna 2011 a přišla na 120 milionů korun. Firma Strabag provedla výměnu povrchu za přírodní žulovou dlažbu, Správa lázeňských parků vysadila alej 28 kaštanů. Na Starou louku navazují opravené promenády Tržiště a Lázeňská.

Nová Divadelní lávka spojuje od 2. května Divadelní náměstí a Starou louku. Obnova 28 metrů
dlouhé ocelové konstrukce stála devět a čtvrt milionu korun. Výměna staré lávky za novou trvala
jen sedm měsíců díky tomu, že kompletní svařený oblouk přivezli hotový a usadili na betonové
pilíře. Dlažba na lávce byla podle požadavku památkářů položena ze stejné žulové mozaiky, jako
je na Staré louce. Lávka má přečkat i 50letou vodu.

Farmářské trhy města překonaly hned napoprvé očekávání a setkaly se s velkým zájmem trhovců i nakupujících. Uspořádalo je KV City
Centrum na parkovišti vedle městské tržnice v 25 stáncích. V pořadí
druhé farmářské trhy města budou na stejném místě letos 3. června
od 14 do 18 hodin.
4

Dvacet let partnerství mezi kalifornským Carlsbadem a Karlovými Vary si připomenuli
začátkem května zástupci obou měst. Na zahájení sezony našich lázní přijel z Kalifornie
prezident Sister City Ambassadors Tom Hersant (vpravo). Karlovarský primátor mu předal moserovskou vázu s vyrytými znaky obou
měst a důležitými letopočty.

Zvonkohry u Teplé dostaly při zahájení lázeňské sezony velkou hudební konkurenci. Mezi Puppem, Mlýnskou kolonádou a Alžbětinými
lázněmi vyhrávaly a tančily hudební soubory z celých Čech. Největší
potlesk sklidily kapely z Chodska a Plzně, nechyběli harmonikáři, kytaristé ani jazzmani.

▼

Lidé

OSOBNOST MĚSTA

Paní Helga miluje Karlovy Vary

O

bčanka Baden–Badenu Helga Verspohl byla členkou početné delegace,
která počátkem roku 1990 přijela do Karlových Varů. A od té chvíle se její osudy
s naším městem úzce propojily. Jako členka
městského zastupitelstva Baden-Badenu
zorganizovala v roce 1992 zájezd 45 spoluobčanů. V dalších letech bylo podobných
zájezdů bezpočet. Rozvíjela kontakty na
všech možných úrovních, stala se neúnavnou propagátorkou našeho města. Měla
velkou zásluhu na tom, že v roce 1998 byla
mezi oběma městy podepsána smlouva o
partnerství. Paní Helga vystudovala gymnázium a pracovala v projekční kanceláři
svého manžela architekta a městského radního. Po jeho nečekaném úmrtí pokračovala
v rodinném podniku a intenzivně se zapojila
do politické veřejné činnosti. Od roku 1968
byla členka CDU, dále byla přes 30 let členkou zastupitelstva a rady města. Za svoji

angažovanou práci obdržela řadu ocenění, mimo jiné stříbrnou a zlatou Čestnou
medaili města Baden-Baden a v roce 1977
byla vyznamenána Spolkovým záslužným
křížem. Helga Verspohl klade velký důraz
na to, aby se o všech společných aktivitách
obou měst psalo co nejvíce v tisku. Karlovy Vary jí doslova přirostly k srdci. Jezdí
k nám často i soukromě, téměř pravidelně
se také zúčastňuje slavnostního Zahájení
lázeňské sezony. V roce 1999 ji Spolek pro
partnerskou spolupráci v Baden-Badenu
zvolil pověřenkyní pro partnerské město
Karlovy Vary. Zastupitelstvo města Karlovy
Vary ocenilo její zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů a šíření mezinárodního věhlasu
našich lázní udělením čestného občanství
v roce 2003. Paní Helga oslaví příští měsíc
neuvěřitelné osmdesátiny. Ke gratulaci připojujeme přání, aby i nadále jezdila do svých
Karlových Varů co nejčastěji. (zm)

Ve 104 letech má ráda povidla

Z

áviděníhodných 104 let oslavila
jedna z nejstarších občanek Karlovarského kraje Erna Ondrovčíková.
Narodila se v Německu, vdala se však
do Čech a celý život prožila v Karlových Varech, ve čtvrti Bohatice. Většinu života pracovala jako prodavačka.
Vystřídala desítku obchodů se smíšeným zbožím, kde ji zákazníci znali
jako ochotnou a usměvavou ženu
za pultem. S manželem vychovala
jednoho syna, který za maminkou
pravidelně jezdí. Oslavenkyně totiž
bydlí už jedenáct let v domově pro seniory ve Staré Roli. Mezi vrstevníky je oblíbená, protože je společenská a nezkazí žádnou zábavu.
Má ráda hudbu, nesnáší lenochy a nepořádek. I přesto, že už špatně
chodí a pohybuje se pomocí opěrného vozíku, neodpustí si několikrát
v týdnu krátkou procházku. Nejraději si pochutná na chlebu s povidly
a ráda má také vaječný koňak. Podle ošetřovatelek se paní Erna stále
usmívá a často si prozpěvuje. Proto jí jako dárek k narozeninám přichystaly malou oslavu se zpěvem, s tancem a harmonikou.

I v devadesáti
si všechno pamatuje
R

ovných 90 let oslavila paní Jiřina
Černá. Narodila se v Praze a do Karlových Varů se přestěhovala v roce 1946.
S manželem vychovala tři děti a radost
jí teď dělají čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. Jak nám prozradila, na cestě
jsou další dvě pravnoučata. Celá rodina
paní Jiřinu pravidelně navštěvuje v domě
s pečovatelskou službou. Jezdí společně
na nákupy a na chatu. Paní Černá pracovala jako úřednice, pak učila na základní
škole a později působila také jako vedoucí
archivu Sedleckého kaolinu. Po odchodu do důchodu pracovala až
do 75 let s nevidomými jako pečovatelka i organizátorka akcí. Je velmi
čilá a má neuvěřitelnou paměť. Tu si podle svých slov procvičuje luštěním křížovek, sudoku a dalších rébusů. Bravurně ovládá mobil a udržuje si přehled o politickém dění. Miluje cestování, historii a památky.
Ráda si pochutná na dobrém jídle, nejvíce jí ale chutnají třešně.

Po padesáti letech si znovu řekli ano

S

vůj manželský slib si zopakovali
po krásných 50 letech Jan a Miluška Kubatovi. Zlatou svatbu pro ně připravil syn
Jan s rodinou. Půlstoletí, které manželé spolu prožili, bylo naplněno vzájemnou úctou
a láskou, jež si dokázali uchovat i po smutnějších okamžicích jejich života. Pan Kubata se musel smířit s tím, že celá jeho rodina

byla odsunuta a rozdělena. Snad právě proto
zůstal celý život skromným člověkem s pevnými postoji. Celý život pracoval u podniku
Silnice. Jeho manželku, která byla zdravotní
sestrou, potkal vážný úraz, ale přesto nikdy
nerezignovala na plnohodnotný život. Vychovali spolu syna a radost jim nyní dělají
vnoučata Terezka a Honzík.
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Zprávy z magistrátu

Magistrát zprůhlednil veřejné zakázky
T

ransparentní samospráva je jedním z pilířů nového koaličního vedení města.
Protože ani opoziční zastupitelé nevědí, co se
za tímto pojmem skrývá, budeme veřejnosti
konkrétně ukazovat, co jednotlivá volební
prohlášení znamenají pro občany města –
začněme s transparentním zadáváním veřejných zakázek. V minulém volebním období
byl odhalen obrovský skandál se zadáním
veřejné zakázky Výstavba multikulturního
centra, který se do povědomí veřejnosti nesmazatelně zapsal jako losovačka. Stejně tak
mnoho dalších neprůhledných a účelovými
podmínkami zdeformovaných zadání zakázek, či prodejů domů. Vítězily stejné firmy
či osoby spřízněné vládnoucí koalicí. Proto
prvním tématem transparentní samosprávy se stala oblast transparentního zadávání
veřejných zakázek a prodejů. A právě toto se
změnilo velmi významně hned od prvního
dne nového vedení města. Na poslední „zlatou ránu“ předchozí koalice, prodej Lázní III,
byla podána žaloba. Pro veškerá zadání zakázek jsou poptáváni potenciální dodavatelé
nejen přímým oslovením, ale souběžně jsou
zadání také zveřejněna na internetu. Jednoznačné zadání položkového výkazu výměr,
případně materiálových specifikací poskytuje soutěžitelům stejné podmínky pro podání
jejich cenových nabídek. Za několik měsíců
se v tomto ohledu soutěžilo u 5 investičních
zakázek, 4 oprav komunikací a 5 oprav nemovitého majetku. Tyto soutěže nám při-

nesly snížení rozpočtáři očekávaných cen
v průměru o 40 %. Orientace na jedno hlavní
hodnoticí kritérium – cenu, se zatím ukazuje
INVESTICE

Kontrolní
rozpočet

být správným rozhodnutím. Ušetřené peníze
je možné obratem vrátit do zanedbané infrastruktury města. (Náměstek primátora Jiří Kotek)
Vysoutěžená
cena

%

Zhotovitel

KV Arena - trvalé zajištění konstrukce stropu 3,500,000.00 Kč
spojovacího krčku

2,446,432.00 Kč

69,90

Betvar, a. s., Praha

ZŠ Krušnohorská 11 - stavební úpravy fasády, 5,700,000.00 Kč
II. etapa

2,503,986.00 Kč

43,93

Kalibra Nova, s. r. o., Otovice

ZŠ Poštovní 19 - stavební úpravy WC, II. etapa 7,000,000.00 Kč

4,738,032.00 Kč

67,69

ZISTAV, s. r. o., Karlovy Vary

ZŠ a ZUŠ Šmeralova - šatny žáků, výměna 3,300,000.00 Kč
stoupaček

2,047,126.00 Kč

62,03

Toužimská stavební,
spol. s r. o. , K. Vary

Oprava ulice Slovanská - Tašovice

5,400,000.00 Kč

3,748,346.00 Kč

69,41

EUROVIA CS, a.s., Praha

ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště

3,400,000.00 Kč

2,180,459.00 Kč

64,13

Stavební společnost VARO,
s. r. o., Cheb

Moskevská ul. - celoplošná oprava krytu

450,000.00 Kč

639,000.00 Kč *

142,00 * Froněk, s. r. o., Rakovník

Dr. Janatky - celoplošná oprava krytu

460,000.00 Kč

KOMUNIKACE
713,000.00 Kč *

155,00 * Froněk, s. r. o., Rakovník

Nábřeží Osvobození - celoplošná oprava kry- 720,000.00 Kč
tu

330,000.00 Kč

45,83

Froněk, s.r.o.., Rakovník

Nová louka - celoplošná oprava krytu

300,000.00 Kč

56,60

Froněk, s. r. o., Rakovník

Oprava obvodových zdí budovy MŠ E. Desti- 2,083,338.00 Kč
nové 1/32, K. Vary

1,131,916.00 Kč

54,33

Toužimská stavební,
spol. s r. o. , K. Vary

Výměna oken, dveří, zateplení obv. zdí MŠ 1,590,028.00 Kč
U Brodu 73, K. Vary

943,898.00 Kč

59,36

Credostav, s. r. o., Karlovy Vary

Zateplení obv. zdí MŠ Mozartova 4/443, 2,734,222.00 Kč
K. Vary

1,238,742.00 Kč

45,31

Toužimská stavební
spol., s r. o. , K. Vary

Oprava a výměna elektroinst. ZUŠ A.Dvořáka, 1,384,153.00 Kč
Šmeralova 32, K. Vary

893,489.00 Kč

64,55

E. C. I., spol. s. r. o., K. Vary

Disp.úpravy a modernizace soc. zař. dle KHS, 2,085,007.00 Kč
zvl. škola Svahová 26, K. Vary

1,526,821.00 Kč

73,23

Společnost RUNAKO Sokolov,
spol. s r. o.

Centrální dodávka silové elektrické energie 44,260,000.00 Kč
pro Město KV (1.7.2011 - 31.12.2012)

42,776,976.00 Kč

96,65

CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí
nad Labem

celkem bez energie

25,381,247.00 Kč

62,92

-14,955,501.00 Kč

530,000.00 Kč

NEMOVITÝ MAJETEK

40,336,748.00 Kč

*Předmětem soutěže byla cena za m2 - vynaloženo bylo více právě proto, že bylo opraveno více poškozených komunikací (o 50%)

Blokové čištění a noční mytí komunikací
30. 5. pondělí
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská, Wolkerova, Charkovská, Krymská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
31. 5. úterý
Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní,
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho,
U Jezírka, J. Truhláře, Strmá, U Lomu, Studentská,
K Linhartu
1. 6. středa
Komunikace: Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J.
Mařáka, J. Lady, Pražská, K Letišti, Kpt. Malkovského, Na
Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na
Vrchu
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
2. 6. čtvrtek
Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská,
Starorolská, Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá,
Hradištní, U Brodu
3. 6. pátek
Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská,
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova,
V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), Spojovací
6. 6. pondělí
Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská,
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní
alej, U Ovčárny, U Kolny, Cihelny
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
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Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
7. 6. úterý
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř.,
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky
po Drahomířino nábř.), Drahovický most
8. 6. středa
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
9. 6. čtvrtek
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská
10. 6. pátek
Komunikace: Závodu míru, Vančurova, Karlovarská
13. 6. pondělí
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
14. 6. úterý
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská, Kollárova
15. 6. středa
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná,
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
16. 6. čtvrtek
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
17. 6. pátek
Blokové čištění se neprovádí
20. 6. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
21. 6. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr.
Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové
22. 6. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Sokolovská (od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny
motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
23. 6. čtvrtek
Komunikace: Západní, Plzeňská
24. 6. pátek
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině,
Kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská

27. 6. pondělí
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od
křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května,
Anglická, Rumunská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
28. 6. úterý
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská, Wolkerova, Charkovská, Krymská,
Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečevská
29. 6. středa
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova,
Kamenického
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.),
Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
30. 6. a 1.7.
Blokové čištění se neprovádí

Zprávy z magistrátu

Opravy komunikací zůstávají prioritou
Z

výšenou péči o komunikace vyhlásilo
vedení města jako jeden z hlavních úkolů. Opravy proběhly a probíhají ve čtyřech
etapách. PRVNÍ ETAPA proběhla v lednu a
únoru a byly při ní provedeny zimní opravy
tzv. „studenou balenou“ metodou. Silničáři
vyzkoušeli ve městě technologii vysokoteplotního nahřívání (Silkot – byl proveden vzorek oprav na 42 m2). Rozsah zimních, spíše
provizorních oprav, byl celkově realizován na
550 m2 nebezpečných děr. Tyto opravy stály
550 tisíc korun. DRUHÁ ETAPA OPRAV se
prováděla v březnu až dubnu, kdy byly zahájeny opravy výtluků metodou „teplou balenou“ s frézováním, a to v časové koncentraci
do jednoho měsíce. Termín se stihl díky rozdělení města na tři obvody a v každém proběhl samostatný výběr dodavatelské firmy.
Tím mohla být technika nasazena souběžně.
V zásadě byly opraveny všechny komunikace s autobusovou dopravou a téměř všechny
nejvíce poškozené úseky ve městě. Bohužel
u některých komunikací je i přes tuto opravu
vidět, jak zanedbané a poškozené jsou. Proto se k nim město v budoucnu bude muset
vrátit s rozsáhlejším způsobem opravy. Ilustrativním příkladem je ulice Na Vyhlídce.

Celkový objem těchto prací byl realizován
v součtu asi na 12,5 km komunikací. Tyto
opravy prozatím město stály 2,6 milionu korun. Na konci dubna začala TŘETÍ ETAPA
OPRAV, které průběžně probíhají. Při nich
dochází ke snesení celé plochy poškozeného
komunikačního svršku v celé šířce vozovky
vybraného úseku komunikace a položením
nového svršku. Hotové jsou: Nábřeží osvobození, Nová louka, Moskevská, Dr. Janatky
a průběžně se přešlo na další: Dlouhá, Luční, Borová, Závodu míru, Krušnohorská,
Buchenwaldská, Komenského, Nová. Díky
dohodnutým nižším cenám se podařilo ušetřit zhruba čtvrtinu finančních prostředků,
které se použijí na další opravy. Bylo proto
možné mimo předpoklad zahájit opravu Staré Pražské, kde se vyfrézovalo 1,5 km zdevastovaného povrchu. Zároveň byl proveden

průzkum podloží, aby se obnažila původní
dlažba. Stará Pražská silnice, vybudovaná
v letech 1805–1812 původně jako vyhlídkové panorama, je totiž národní technickou
památkou. S ohledem na zjištěný nevyhovující stav této komunikace se město musí
připravit na její celkovou generální rekonstrukci. Zatím byly na Staré Pražské opraveny obrubníky a celoplošný povrch. Město
v této etapě vynaložilo dva miliony korun a
předpokládá se dalších minimálně 8 až 12
milionů korun. Hlavní a nejdražší budou
OPRAVY VE ČTVRTÉ ETAPĚ, které jsou
již investiční rekonstrukcí. Bude při nich
provedena celková rekonstrukce svršků,
podloží a chodníků. Pro finanční náročnost
budou letos provedeny pouze v ulici Kvapilově a Slovanské a na části Mattoniho nábřeží
od Drahovického mostu do centra. (jk)

Úřední oznámení

inzerce
SC-310598/1

ěsto Karlovy Vary oznamuje prostřednictvím odboru majetku města, že na internetových stránkách
města je zveřejněna výzva k předkládání žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení, kterými lze ﬁnancovat modernizaci a rekonstrukci bytového fondu a
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Karlovy Vary. Platnost výzvy, resp. podávání žádostí
končí dnem 30. 6. 2011.
ěsto Karlovy Vary vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž k podávání nabídek na pořádání kulturních akcí
v rámci festivalu Karlovarské kulturní léto 2011. Návrhy lze podávat písemně, v obálce nadepsané „Veřejná
soutěž – KKL 2011“ na adresu MMKV, Moskevská 21,
nebo je lze doručit osobně na podatelně MMKV, Moskevská 21. Lhůta pro podání návrhů je do 10. 6. 2011.
Podmínky soutěže a formulář jsou k dispozici na www.
mmkv.cz.
ěsto Karlovy Vary, odbor majetku města oznamuje možnost pronájmu volných nebytových prostor
v Lidovém domě, Školní 7, Stará Role jako kanceláře.
Nájemné činí 800 Kč/m2 /rok. Jedná se o:
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 504 o celkové výměře 146,95 m2 ve 3. podlaží;
4 kanceláře se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 506 o celkové výměře 50,63 m2 ve 3. podlaží;

M
M

M

kancelář se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 507 o celkové výměře 68,40 m2 ve 3. podlaží;
4 kanceláře se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 511 o celkové výměře 37,21m2 ve 3. podlaží;
kancelář se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 512 o celkové výměře 21,42 m2 ve 2. podlaží,
kancelář se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 513 o celkové výměře 19,52 m2 ve 3. podlaží;
kancelář se společným sociálním zařízením
· nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako
NP č. 514 o celkové výměře 102,06 m2 v 1. podzemním
podlaží; sklad.
Bližší informace o pronájmu těchto prostor či o případném podání žádosti o pronájem poskytnou osobně
úředníci magistrátu statutárního města – odbor majetku
města, kancelář číslo dveří 205, II. patro, nebo na telefonu 353 118 245.
Prohlídku nebytového prostoru lze předem sjednat
u správce objektu na telefonu 606 201 819.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Poruchy a technické problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406

Provozování a rozvoj
vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů
vod
• výstavba a opravy vodovodních
a kanalizačních přípojek
• desinfekce a čištění přípojek
• tlakové zkoušky, revize,
zkoušky vodotěsnosti

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem
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Sledované stavby

Otevření Letního kina bude v termínu
P

Stav v hledišti před měsícem

Poslední sedačka smontovaná 18. května

V hledišti již začaly úklidové práce

rvní sledovanou stavbou KRL je obnova Letního kina. Jak jsme se přesvědčili, práce postupují podle harmonogramu
a areál v tomto měsíci ožije. Obnova přišla
po 12 letech a začalo se loni na jaře. Ještě než
vznikla petice se čtyřmi tisíci podpisy a byl
uspořádán benefiční koncert, na který 5. července 2010 přišla tisícovka diváků. Během
první směny odvezli nadšenci pět kontejnerů
křovin a odpadků, pak dalších šestnáct kontejnerů suti.
Z první letošní kontroly jsme v dubnu přivezli fotky o demontáži laminátových lavic
a opravě betonových stupňů. To už práce běžely řadu měsíců, ale Letní kino stále připomínalo zchátralou ruinu. Z hlediště a tribun
se stále vyvážely jen sutiny a odpadky.
Poslední lavice v hledišti byla smontována
18. května 2011 a jednatel KV City Centrum
Jaroslav Fujdiar nám mohl potvrdit: „S ohledem na stav prací je červnový termín otevření reálný. V příštích dnech postavíme lešení,
opravíme promítací kabinu a natáhneme
plátno. Mezitím se v hledišti nastříkají barevně laminátové lavice. Promítat začneme
týden před 46. MFF. Zkušební provoz poběží
do 24. července. Program ale už máme sestavený až do 30. září.“ Kromě úvodního představení bude vstupné mimo tribunu 80 Kč
a za místa pod krytou tribunou zaplatí diváci
stokorunu.
Poprvé se bude promítat v sobotu 25. června, kdy jako poctu iniciátorovi petice za obnovu kina Ladislavu Gerendášovi vybrali
pohádku pro děti i dospělé Tři veteráni, kde

Letní kino je už zase kompletní a čeká na plátno
známý Karlovarák hraje. První představení
začíná ve 21,30 hod. a vstup je volný. Dalším
představením bude Králova řeč 26. června
a 29. června bude uveden film Neznámý.
Speciální akcí bude 30. června animovaný
film režiséra Pirátů z Karibiku Rango. Školáci do 15 let, kteří se u vchodu Letního kina
prokážou vysvědčením se samými jedničkami, mají vstupné zdarma! (Další program
Letního kina zveřejníme v KRL č. 7)

Stavba bazénu pokračuje podle plánu
Druhou sledovanou stavbou KRL je krytý plavecký bazén v areálu KV Areny.
Práce začaly letos 1. března, termín
otevření bazénu je září příštího roku.
Stavba je zahrnuta do podpůrného
programu IPRM a spoluﬁnancována
z fondů EU. Koncem loňského roku byla
upřesněna v soutěži cena stavby na 286
milionů korun.

Jaký je současný stav
Od zahájení stavby vyhloubili stavbaři stavební jámu, provedli drenáže, navezli propustný materiál pro melioraci podloží stavby, na které bude následně rozprostřena
základová deska. Předtím však ještě budou
navrtány sondy a do nich budou usazeny
připravené ocelové konstrukce pro betonáž
pilotů. Ty v podstatě celou stavbu ukotví. Dosud bylo přemístěno 7 tisíc m3 zeminy. Nad
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Stavební jáma pro bazén v Tuhnicích

Vizualizace ukazuje, jak bude bazén vypadat

zem začne stavba růst během prázdnin a pod
střechou bude do konce letošního roku. Prostavěno bylo zatím zhruba 7 milionů korun.

rozšíří se relaxační prostory. Součástí projektu je také tribuna pro 130 diváků a tobogan o délce 56 metrů. Hloubka bazénu bude
od 1,2 metru do 2,8 metru.

Projekt zaznamenal změny
Bazén je 25metrový, ale z původních osmi
drah bude šest. Zbylý prostor se upraví tak,
aby jím mohly do bazénu vstupovat děti
nebo osoby s tělesným omezením. Budou
zde vodní atrakce – masážní sprchy, chrliče,

Energetická náročnost
Energeticky by měl být bazén propojen s objektem KV Areny a využívat efektivně její
odpadní teplo vznikající při chlazení ledových ploch.

Soutěž staveb/Inzerce

Vyberte nejlepší stavbu kraje
J

iž 11. ročník soutěže o nejlepší stavby a projekty kraje vyhlásilo na letošní rok karlovarské Regionální stavební sdružení. Přihlášeno je
22 staveb a pět projektů. Výsledky budou vyhášeny na Dnech stavitelství a architektury, které
budou 2. a 3. června pod záštitou města a kraje.
Cílem soutěže je prezentovat nově postavené
i rekonstruované stavby, které jsou zkolaudovány a byly uvedeny do provozu od 1. 1. 2010
do 30. 4. 2011. U projektů a studií staveb se jedná o období od 1. 1. 2006 do 30. 4. 2011. Nejlepší

stavbu a projekt bude vybírat odborná porota a
veřejnost hlasováním na internetu.
V soutěži staveb vybírejte: 1. Byty Dubová
Bohatice, 2. Památkový objekt Loket, 3. Rýnský dvůr Karlovy Vary, 4. Rezidence Triplex
Karlovy Vary, 5. Palace Quissisana Karlovy
Vary, 6. Rekonstrukce Lidového domu Stará
Role, 7. Přístavba sálu ZUŠ Kraslice, 8. Rekonstrukce OSSZ Cheb, 9. Skladová hala firmy
Holoubek Karlovy Vary, 10. Parkovací dům
Rybáře, 11. Průtah II/2132 ve Skalné, 12. Sil-

nice Sokolov–Královské
Poříčí, 13. Pěší zóna Cheb, 14. Rekonstrukce
náměstí Luby, 15. Obnova Divadelní lávky Karlovy Vary, 16. Revitalizace korza Tržiště–Stará
louka Karlovy Vary, 17. Rekonstrukce veřejného prostranství Abertamy, 18. Meandr a cyklostezka Rybáře, Stará Role, 19. Park Rybáře,
20. Areál Rolava, 21. Golfový areál Lázně Kynžvart, 22. Zázemí zimního stadionu v Nejdku.
Hlasování veřejnosti probíhá do 3. 6., 16 hodin na www.stavbykarlovarska.cz.

inzerce
SC-310490/1

SC-310240/3

SC-310590/1

Svěřte nám vašeho dlužníka.
Vymáhání a odkup pohledávek.
Půjčky z nebankovního zdroje
Reality
Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary
Tel.: 608 887 988, 723 012 302
www.avalfinancial.cz

Pomozte nám rozšířit
databázi dlužníků
v našem kraji.
Nedávejte
dlužníkům
další šance!

SC-310596/1

OZNÁMENÍ
SC-310446/2

Od 11. 7. 2011 bude interní ambulance,
centrum pro terapii osteoporózy

MUDr. Miroslav Vdoviak
na nové adrese:
Karlovy Vary - Stará Role

ul. FIBICHOVA 764
tel.: 353 220 418
Interní ambulance nabízí svým pacientům:
· komplexní interní vyšetření · specializujeme se
na onemocnění kostí, především osteoporózu (řídnutí
kostí) · měření hustoty kostí · diagnostiku a léčbu
obezity · žláz s vnitřní sekrecí (endokrinologie)
· nemoci srdečního a cévního systému diabetes
(cukrovka) · předoperační vyšetření · přístrojovou
lymfodrenáž · kyslíkovou léčbu · 24hodinové monitorování krevního tlaku (TK HOLTER) · infuzní léčbu ·
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Zaznamenali jsme

Zahájení 653. lázeňské sezony vyšlo skvěle
Báječné vykročení do nové
sezony zvládli o druhém májovém víkendu pořadatelé,
hostitelé i účinkující. Osádky
kropicích vozů umyly promenádu od Puppu k Thermalu
tak, že město zářilo čistotou,
zahradnice Správy lázeňských
parků doplnily květy na všech
záhonech, majitelé domů na korzu vyšňořili vchody a hotely se
předháněly v květinové a vlajkové výzdobě. Partneři a sponzoři
přispěli městu nejvyšší sumou
za poslední roky, převyšující 600
tisíc korun. Vyšlo počasí i organizace. První den sezony prožili
jako svátek obyvatelé i hosté.

FANFÁRY ZNĚLY Z KOLONÁDY
Tradiční místo na ochozu Zámecké věže
vyměnili letos trubači KSO za horní terasu
Mlýnské kolonády. Žesťový kvintet podle
mluvčího Jana Čížka (druhý zleva) oslavil
s jedinou ženou Petru Meierovou už desáté
slavnostní fanfáry. Šlo jim to náramně, při
prvních tónech dvojice lesních rohů, pozounu a dvou trubek diváci na kolonádě ztichli
a zvedli s úžasem oči nahoru. Fanfáry důstojně uvedly program, který tradičně tvořila
legenda o založení města. Moderátorem byl
primátor, kterému sekundovali žáci ZUŠ
A. Dvořáka se sbormistryní Jiřinou Rottovou. Změnou oproti loňsku bylo, že lovci jelena neuštvali, ale skočil sám do vřídelního
gejzíru.

MAŽORETKY BYLY OPĚT BRILANTNÍ
Červené kostýmy mažoretek skupiny Oskarky rozzářily i letos Mlýnskou kolonádu.
„Děvčata nemohla dospat rána,“ svěřila se
vedoucí skupiny Eva Žiláková. O pauzách
mezi vystoupením se turisté přetahovali o to,
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kdo se s mažoretkami vyfotografuje jako první. Každodenní směsicí vůní u pramenů pak
přehlušila vůně kadidla. Svěcení pramenů
bylo vyvrcholením slavnosti na Mlýnské kolonádě.

PRAMENY SVĚTIL KARLOVARSKÝ RODÁK
Podruhé v životě světil karlovarské prameny zdejší rodák litoměřický biskup msgre.
Jan Baxant. V posledních letech měl výsadu
světit prameny opakovaně pouze apoštolský nuncius a vyslanec Vatikánu Giovanni
Copa. „Prameny jsou pro toto město požehnáním. Jako rodák vím, o čem mluvím. Cestou do školy jsem pili pravidelně z Pramene
knížete Václava,“ přiznal biskup Baxant. Ve
špalíru za ním nestihli zejména zahraniční
hosté ochutnat všechny prameny. Po slavnostní mši v chrámu Maří Magdalény byl
druhým vyvrcholením dne průvod historické družiny Karla IV.

CÍSAŘE NESL MODROOKÝ BĚLOUŠ
Role zakladatele lázní byla již podruhé svěřena herci, šermíři a koňákovi z Prahy Jiřímu
Kadeřábkovi. „Přijel jsem přímo z Pankráce,“ zavtipkoval císař. Na podobné slavnosti
jezdí již 20 let, jízda na koni a rytířské turnaje
ho baví. Na karlovarském korzu ho nesl modrooký bělouš Adam ze stáje v Rosnicích. Jeho
majitelka Kateřina Lehnertová císařova bělouše jistila: „Je to můj nejklidnější kůň, ale
člověk nikdy neví. Jízdní kordon je užší než
loni.“ Císaři tedy i letos upřeli výsadu, aby
mu po boku cválala na koni některá ze čtyř
historických manželek. Nejtěžší bylo dostat
metrákového císaře do sedla, pak už cválali
městem, kde bělouš Adam vozil ještě dopoledne japonské turisty.

Zahájení sezony

DRUŽINU DOPLNILI NAŠI ŠKOLÁCI
V družině zakladatele lázní byla více než
stovka statistů. Tvořilo ji 55 účinkujících
v historických kostýmech: bubeníci, praporečníci, rytíři, zbrojnoši a dvorní dámy. Ve-

dle císaře a majitelky koní jelo v sedle i šest
nejvyšších dvořanů: purkmistr, komoří, dvě
dvorní dámy, velitel císařovy ochrany a strážce pečeti. Další členové družiny šli pěšky,
včetně rytířů, dvorních dam, pážat a nejvyššího císařova úředníka, kancléře království,
který na trase přečetl císařovu zdravici. Historickou družinu doplnilo 50 dětí ze ZŠ Konečná. Když došly přes Starou louku, Tržiště,
Mlýnskou kolonádu a Zahradní ulicí k Alžbětiným lázním, bolely je nohy a svalily se do
trávy. Tečku udělal ohňostroj u Císařských
lázní. Program zahájení sezony pokračoval
ještě čtyři dny, takže slavnosti byly vlastně
pětidenní. (fik)

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Město Karlovy Vary děkuje všem sponzorům zahájení lázeňské sezony.

PODPOROVATELÉ
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Kultura/Bydlení

Sto housliček
pro Japonsko
arlovarský symfonický orchestr vyhlásil veřejnou sbírku s názvem Sto housliček pro Japonsko. Její výtěžek je určen na nákup houslí
pro hudební školy v Japonsku, zasažené letos
v březnu zemětřesením a tsunami. Sbírka byla
zahájena na slavnostním koncertu KSO v rámci
zahájení lázeňské sezony 6. května 2011. Záštitu nad sbírkou převzal primátor města Ing. Petr
Kulhánek. Pro zasílání ﬁnančních darů byl zřízen
bankovní účet 43-934 85 60 237/0100. Pokladnička byla umístěna do Lázní III a veřejnost do ní
bude moci přispívat během koncertů do konce
září. Pak bude výtěžek sbírky předán japonskému velvyslanectví v Praze.

K

Karlovarskému pěveckému sboru je padesát let

V

květnu a červnu si připomínáme jubilejními
koncerty padesátiny našeho
sboru. Vděčím osudu, že mě
zavedl do tohoto přátelského
a inteligentního prostředí
už koncem šedesátých let.
Poznal jsem, jak velkou zásluhu měl dirigent KSO Josef
Hercl, když dal v roce 1961
dohromady lidi společných
zájmů a vybudoval sbor, který byl schopen s orchestrem
provést i nejnáročnější skladby světových mistrů. Velký dík patří i jeho následovníkům Zdeňku Jandovi, prof. Jiřímu
Štruncovi a současnému sbormistru Miloši
Bokovi. Z éry zakladatele udrželi v repertoáru
řadu nastudovaných děl a obohatili jej o nová.
Sbor je zpíval v osmi zemích. Je potěšující, že
dva hlavní koncerty k padesátému výročí sboru se podařilo připravit ve spolupráci s KSO
a církví v Lázních III a v chrámu sv. Maří Magdalény. Vrací se mi vzpomínky na okamžiky,
kdy zněl v sálech závěrečný potlesk a člověk si
říkal- přece jen všechny ty stovky náročných
nácviků nebyly marné. Zpívání se nám stalo

doslova součástí života. Přináší pocit radosti
a naplnění. Věčným strašákem všech sborů,
nás nevyjímaje, je neúprosný generační problém. Hektická doba a přetechnizovaný svět
sborovému zpěvu nepřejí. Málo se zpívá, více
poslouchá. Objeví-li se ve sboru nová tvář, je
vítána s otevřenou náručí. Věk ani výše hudebního vzdělání nerozhoduje. Pravda, jsou
u nás i mladší, a my, kteří jsme vzhledem ke
svému věku už jednou nohou na odchodu, si
tady ještě chvíli zazpíváme. Ale málo platné,
je na mladých, aby to táhli dál. Dirigent Hercl
by si to určitě přál. (Text a foto Jindřich Urban)

SC-310593/1

inzerce
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Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

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

Píseň o Viktorce, jak ji složila Bára Žernovská a zapsala
Božena Němcová. Zveme vás na malou ochutnávku před
listopadovými oslavami padesáti let naší práce. Vstupné
dobrovolné.

4. 6.
19:30
Balet Gala - Divadlo J. K. Tyla
Výběr nejlepších baletních představení, ve kterém diváci
budou moci vidět ukázky z Labutího jezera, Šípkové Růženky, Fausta, Coppélie atd. Sólisté: Jarmila Dycková,
Martina Diblíková ad. Režie: Jiří Pokorný

Prodej předplatného na koncerty Karlovarského symfonického orchestru bude zahájen v pondělí 13. června 2011
a bude probíhat v Lázních III. Více informací na letácích,
plakátech a na www. kso.cz nebo www.mmkv.cz.

5. 6.
15:00
Jiří Hopp: Červík Jiřík a světluška Liduška v Říši pohádek - Liduščino divadlo
Červík Jiřík se vydá se svou milou světluškou Liduškou
na cestu do pohádky. Prožijí řadu dobrodružství a budou
s dětmi luštit hádanky. Hrají: Jaroslava Stránská, Ludmila
Hoppová, Evžen Hájek, Patrik Jílek. Režie: Jan Kovářík

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III:
Po-pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal:
Po-pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00 tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží:
Po-pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00 tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního
systému - více na vstupenky.karlovy-vary.cz

10. 6.
19.30
Garage
Božský Tony se vrací do Husovky! Kapela se zpěvákem
Tony Ducháčkem založená v roce 1979 Ivo Pospíšilem je
inspirována punkem, postpunkem, pub rockem a novou
vlnou.

7. 6.
19:30
V. Blažek/ Z. Podskalský/ Evžen
Illín, Vlastimil Hála: SVĚTÁCI - Divadelní spol. Háta
Hra na motivy notoricky známé ﬁlmové hudební komedie
Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969. Hrají: Mahulena
Bočanová, Olga Želenská, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma
ad. Režie: Lumír Olšovský
8. 6.
19:30
BLONĎATÁ BESTIE
- A Studio Rubín
Kontroverzní rozhovor poslankyně Kristýny Kočí se členem
Věcí veřejných Lukášem Víchem nenechal lhostejnými divadelní umělce. Hrají: Ondřej Pavelka, Barbora Poláková
ad. Režie: Tomáš Svoboda
9. 9.
19:30
Ani po kolenou se nevracej
aneb PUDL A MAGNÓLIE - Agentura Stanislava
Remundy
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých
snech, zákulisních milostných intrikách a v neposlední
řadě i o tajemstvích hereckého řemesla.
V hlavní roli Iva Janžurová a Stanislav Remunda.
Režie: Stanislav Remunda
10. 6.
19:30
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine: MEFISTO - Divadlo Pod Palmovkou
Román jedné kariéry odehrávající se na pozadí nástupu
totalitní moci. Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Ondřej
Kavan ad. Režie: Emil Horváth
11. 6.
19:30
Alan Jay Lerner, Frederick
Loewe: MY FAIR LADY - Severočeské divadlo opery a
baletu
Slavný americký muzikál A. J. Lernera a F. Loewa o květinářce Elize Doolittlové vznikl na motivy známé divadelní
hry G. B. Shawa Pygmalion. Hrají: Jolana Smyčková, Radek Zima ad. Režie: Gustav Skála
16. 6.
19:30
Giuseppe Verdi: NABUCCO
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi a utiskovaném
židovském národu se dodnes těší pozornosti operního publika. Dirigent: Jiří Štrunc. Režie: Darius Etemadieh
19. 6.
19:00
Představení taneční školy
Harmonie: Na vlnách hudby a tance
„Na vlnách hudby a tance“ v unikátním projektu za doprovodu živé hudby Karlovarského symfonického orchestru
Večerem provází: Tereza Kostková. Hosté: Karlovarský
symfonický orchestr, mim Michal Hecht, zpěv Dita Víchová–Hořínková.
20. 6.
19:30
GLENN MILLER STORY - Big
Band Karlovy Vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích.
Patří k mistrům swingové hudby. Sólo zpěv: Miroslava
Lendělová
22. 6.
19:30
Karel Poláček, Martin Vačkář,
Ondřej Havelka: MUŽI V OFFSIDU - Městské divadlo
Mladá Boleslav
Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Hrají: Ota Jirák, Eva Reiterová, Vojtěch Havelka ad.
Režie: Ondřej Havelka
23. 6.
19:30
STEP, RYTMUS, EMOCE: Project
WINGS R. I. P.
Jedinečná show s mistry stepu Janem Bursou, Pavlem
Strouhalem a Václavem Muškou v choreograﬁi nejlepšího
stepaře světa Jasona Samuelse Smithe.
27. 6.
19:30
VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI
DRUZÍ - Komorní orchestr Nálady se sólisty:
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a
dalších. Venuše Dvořáková - soprán, Roman Krebs - tenor,
Petr Matuszek – bas.

3. 6.
19:30
Lázně III Symfonický koncert / M
Johannes Brahms: Serenáda op. 11
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll, K. 550
Dirigent Droujelub Yanakiew (Bulharsko)

17. 6.
19.30
Absolventský koncert – Milan
Krajíc a žáci
Svěřenci známého karlovarského muzikanta, jazzmana a
pedagoga Milana Krajíce předvedou, jaký kus cesty za hudebními dovednostmi ušli za poslední rok.
18. 6.
19.30
Armáda spásy
Další ze série pravidelných dobročinných pořadů pořádaných Armádou spásy pomůže jako vždy dobré věci.
19. 6.
15.00
Ostrov, kde rostou housle Divadlo V patře
Repríza klaunské pohádky z pera Miroslava Antona a Karola Skladana o fantazii. Hrají Lucie Domesová,
Karel Beseda a Jindřich Skopec. Režie Karol Skladan.

5. 6.
KSO účinkuje na Beneﬁčním
koncertu pro kostel sv. Anny v Sedlci
u příležitosti oslav 50. výročí vzniku Karlovarského pěveckého sboru. Více informací na www.kostelsedlec.cz

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostelsedlec.cz

10. 6.
19:30
Lázně III
Symfonický
koncert / C 10
Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi van tutte - předehra
k opeře
Claude Debussy: Rapsodie č. 1 pro klarinet
Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60
Felix Slováček - klarinet, dirigent Jiří Stárek

5. 6.
19.00
W. A. Mozart: Requiem D - mol (KV 626)
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Karlovarský symfonický orchestr, Eva Forejtová – soprán, Iveta Poslední – alt,
Miloslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, sbormistr
a dirigent – Miloš Bok

11. 6.
KSO
v Obecním domě v Praze

účinkuje

na

koncertu

17. 6.
19:30
Lázně III
Symfonický
koncert / B 10
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie - předehra
Robert Schumann: Koncert pro klavír a moll, op. 54
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák - suita z baletu
Jitka Fraňková - klavír, dirigent Jiří Štrunc
18. 6.
KSO účinkuje na Zahajovacím
koncertu operního festivalu v Kutné Hoře
Více informací na www.opernityden.cz

21. 6.
19.00
Závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ
Rybáře - W. A. Mozart: Korunovační mše C dur
Účinkují: Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře, Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Fontána M. Lázně, Eva Forejtová – soprán, Iveta Poslední – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, sbormistr a dirigent – Miloš Bok
Vstupné dobrovolné ve prospěch kostela sv. Anny v Sedlci.
26. 6.
19.00
Koncert souboru Geshem
Účinkují: Pražský vokální akapelový soubor GESHEM.
Program: černošské spirituály, gospely. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.
Vstupné dobrovolné

19. 6.
KSO účinkuje na koncertu
Taneční školy Harmonie Karlovy Vary v Karlovarském
městském divadle.
Více informací na www.artedance.cz
23. 6.
19:30
Lázně III
Koncert absolventů Zürcher Hochschule der Künste v Curychu
Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír č. 2
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro violoncello č.1
Es Dur
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie - předehra
Mischa Cheung - klavír, Dongkyung An - violoncello
Dirigent Johannes Schlaeﬂi (Švýcarsko)
25. 6.
KSO účinkuje na symfonickém
koncertu v přírodním amﬁteátru v Lokti
Více informací na www.vlny-musicag.cz
SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio
D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info
2. 6.
19.30
Psí vojáci
Koncert skupiny, která se na klubové scéně pohybuje už
od roku 1979. Hudba tria soustředěného kolem pianisty
a zpěváka Filipa Topola se opírá o texty jeho bratra Jáchyma.
3. 6.
19.30
Carlo Goldoni - Treperendy –
Divadelní studio D3
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika Carla Goldoniho.
7. 6.
19.30
Fish Flesh Field & Henry Dollar
a Znouzectnost
Populární karlovarská skupina si přizvala ke společnému
koncertu plzeňskou Znouzectnost.
9. 6.
19.30
Jaroslav Seifert - Píseň o Viktorce Předpremiéra - Divadelní studio D3

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická ﬂóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek.
Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.
Do 17. 7. Lidové umění západních Čech
Výstava pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem přinese průřez tradiční lidovou kulturou západních Čech.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
Doprovodné akce pořádané v květnu a červnu:
1. 6.
9.00 – 17.00 Lidové zvyky
Komponovaný program s komentovanou prohlídkou PhDr.
S. Burachoviče o lidových zvycích, ukázkami paličkování,
hrou na citeru a folklorním vystoupením k Mezinárodnímu
dni dětí. Vstup volný.
9.00 – 12.00 – přednášky pro školy PhDr. Stanislava Burachoviče. Vstupné 10 Kč
13.00 – 17.00 – ukázky paličkování, podmalba na sklo
15.30 – vystoupení folklórního souboru Dyleň
15.45 – přednáška PhDr. Stanislava Burachoviče o lidových zvycích na Karlovarsku
16.30 – vystoupení folklorního souboru Dyleň
Vstup na odpolední program volný.
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Kulturní servis
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

8. 6.
17,00
GALAPÁGY – peklo i ráj
Beseda s promítáním na téma. S krásami i problémy tohoto ostrova nás seznámí autoři stejnojmenné knihy Dana
Smržová a Stanislav Hořínek. Zároveň proběhne autogramiáda jejich knihy, která je plná nádherných fotograﬁí.

On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz
17:00 a 20:00
1. 6.
Piráti z Karibiku: na vlnách podivna 3D – USA, 128 min.,
dobrodružný, dabing.
Vstupné 165 Kč.

1. 6.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory - s vnoučaty do kina
KUKY SE VRACÍ - ČR 2010/95` rodinná komedie, loutkový
Vstupné 25 Kč

22. 6.
17,00
Letní kino a kostel sv. Urbana
V rámci cyklu přednášek Naše město zajímavosti z dávné
i nedávné minulosti Karlových Varů - přednáší Libor Huml.

2.–5. 6.
16:00 2D
2. - 5. 6.
18:00 3D
Kung Fu panda 2 – USA, 92 min., přístupný, animovaný,
dabing
Vstupné: 2D - 100,- Kč., 3D - 140,- Kč.

Do 30. 6. Karlovarsko – můj domov
Výstava soutěžních výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ. Soutěže se účastnilo několik tříd mateřských a základních
škol. Oceněny byly MŠ Emy Destinové, ZŠ 1. máje – 4. třída, ZŠ Truhlářská – 8. třída a pan Jaroslav Vyčichlo.

2.–5. 6.
20:00
Lidice – ČR, 126 min. 2D, válečný
Vstupné 100 Kč.

Zhodnocení soutěže Dopište pohádku
Do soutěže přišlo 65 prací. Začátek pohádky je z knihy
Zdeňka Slabého Nedokončené pohádky. Jak pohádka začíná i nejzdařilejší dokončení najdete na našich webových
stránkách www.mestskaknihovnakv.cz .

Představení nejen pro seniory
7. 6.
10:00
Králova řeč – VB, Austrálie, 118 min., historický, české
titulky.
Vstupné 40 Kč.

Učitelé i žáci základních škol, přijďte na návštěvu
do knihovny. Máme pro vás zajímavé akce a besedy!

6.–8. 6.
17:00 a 20:00
X-men: první třída – USA, min. 2D, akční, sci-ﬁ, české titulky
Vstupné 100 Kč.

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba:
Pondělí - čtvrtek 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00, pátek 12.00
- 16.00, středa zavřeno.
Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ,tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary–Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
PRO VEŘEJNOST
Sál Dvory
3. - 5. 6. Univerzita volného času - KURZ TVŮRČÍHO
PSANÍ
Lektorka: Ivona Březinová
Studijní odd. Lidická
1. 6.
18:15
Miloš Urban Sedmikostelí
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
VÝSTAVY
Hala Dvory:
1. – 30. 6. ZEMĚ A VODA
Výstava nejlepších výtvarných prací a fotograﬁí dětí
ze soutěže pořádané ve spolupráci s ﬁrmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
A-KLUB DVORY:
5. 5. – 30. 6.
Jan Marhold Photography REFLECTIONS OF MY SOUL
Vernisáž 5. 5. v 17:00 hod.
PŮJČOVNA DVORY:
1. – 30. 6.
IZRAEL
Výstava cestovatelské literatury z fondu Krajské knihovny
Karlovy Vary
PRO DĚTI
Dětské odd. Dvory:
24. 6.
15:00
EKODÍLNA - výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let
PRO SENIORY
Vzdělávací středisko Dvory:
6. – 14. 6. 13:00
PC KURZ PRO SENIORY
Na kurz je potřeba se předem přihlásit.
Studijní odd. Lidická:
9. 6.
10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory:
2., 9., 16., 23., 30. 6. 15:00
HERNÍ KLUB
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není stanovena
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9.–12. 6.
16:00
Rio – USA, 96 min. 2D, dobrodružný, animovaný, dabing.
Vstupné 90 Kč.
9.–12. 6.
18:00
Paul – USA, 104 min. 2D, sci-ﬁ komedie, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
9.–12. 6.
20:00
Pařba v Bangkoku – USA, 102 min. 2D, komedie, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.

1. 6.
19.30 Bio art
KRÁLOVA ŘEČ - VB 2010/118` od 12 let, biograﬁcký, české
titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
2. 6.
19.30 Projekce FK KV
LEPŠÍ SVĚT - Dánsko, Švédsko 2010/113‘ drama, od 15 let,
české titulky
3.–5. 6.
19.30
LONDÝNSKÝ GANGSTER - USA, VB 2010/103‘ od 15 let,
krimi, české titulky, režie: William Monahan
Vstupné 100 Kč
5. 6.
15.00 Bijásek pro nejmenší
CIRKUS HURVÍNEK - ČR 65`
Vstupné 20 Kč
6.–7. 6.
19.30 Bio art - nestihli jste
na MFF?
ZŮSTANE TO MEZI NÁMI - Chorvatsko, Slovinsko 2010/87‘
tragikomedie, od 12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
8. 6.
15.00, 17.00 Představení
pro seniory
ODCHÁZENÍ - ČR 2011/93`tragikomedie, od 12 let
Vstupné 25 Kč
8. 6.
19.30 Bio art
ODCHÁZENÍ - ČR 2011/93`tragikomedie, od 12 let
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
9. 6.
MAMA GÓGÓ

19.30

Projekce FK KV

13.–15. 6.
17:00
X-men: první třída – USA, min. 2D, akční, sci-ﬁ, české titulky
Vstupné 100 Kč.

10.–12. 6.
17.00
KUNG - FU PANDA 2 - USA 2011/ rodinný, animovaný, český dabing
Vstupné 90 Kč

13.–15. 6.
20:00
Rekvaliﬁkace – ČR, 80 min. 2D, komedie.

10.–11. 6.
19.30 Bio art
MOZARTOVA SESTRA - Francie 2010/120‘ drama, od 12
let, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

Vstupné 80 Kč.
16.–19. 6.
16:00 2D
16.–19. 6.
18:00 3D
V peřině – ČR, 103 min., hudební komedie.
Vstupné: 2D - 100,- Kč., 3D - 140,- Kč.
16.–19. 6.
20:00
Princ a pruďas – USA, 102 min. 2D, komedie, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
20.–22. 6.
17:00
Kung Fu panda 2 – USA, 92 min. animovaný, dabing.
Vstupné 140 Kč.
20.–22. 6.
20:00
Kazatel – USA, 92 min. 2D, akční, fantasy, české titulky.
Vstupné 100 Kč.
Představení nejen pro seniory
21. 6.
10:00
Opravdová kuráž – USA, 110 min., western, dobrodružný,
české titulky.
Vstupné 40 Kč.

12. 6.
15.00 Bijásek pro nejmenší
S KRTKEM DO POHÁDKY 2 - ČR 67`
Vstupné 20 Kč
12.–13. 6.
19.30
RYCHLE A ZBĚSILE 5 - USA 2011/130‘ akční krimi, od 12
let, české titulky
Vstupné 100 Kč
14. - 15. 6.
19.30 Bio art
DŮM KOŠATÉ LÁSKY - Finsko 2009/102‘ tragikomedie, od
15 let, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
15. 6.
17.00 Představení pro seniory
SERGE GAINSBOURG - Francie 2010/130` biograﬁcký, od
12 let, český dabing
Vstupné 25 Kč
16. 6.
19.30 Projekce FK KV
DALŠÍ ROK - VB 2010/129` od 12 let, české titulky

Premiéra
23.–26. 6.
16:00
Pan Popper a jeho tučňáci – USA, 100 min. 2D, komedie,
dabing.
Vstupné 90 Kč.

17. 6.
19.30 Bio art - nestihli jste
na MFF?
HITLER V HOLLYWOODU - Belgie, Francie 2010/85‘ drama,
od 12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

23.–26. 6.
18:00
Thor 3D – USA, 130 min., fantasy, akční, dabing.
Vstupné 130 Kč.

18.–19. 6.
17.00
MÁMA MEZI MARŤANY - USA 2011/88‘ 2D, animovaný,
rodinný, český dabing
Vstupné 90 Kč

23.–26. 6.
20:30
Vřískot IV – USA, 105 min. 2D, horor, české titulky.
Vstupné: 80,- Kč.
3D ﬁlm
27.–29. 6.
17:00
Piráti z Karibiku: na vlnách podivna 3D – USA, 128 min.,
dobrodružný, dabing.
Vstupné 140 Kč.
27.–29. 6.
20:00
Czech Made Man – ČR, 90 min. 2D, komedie.
Vstupné 90 Kč.

18.–19. 6.
19.30 Bio art
ODNIKUD NĚKAM - USA 2010/98` tragikomedie, od 12 let,
české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
19. 6.
15.00 Bijásek pro nejmenší
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH 1 - ČR 63`
Vstupné 20 Kč
20. 6.
19.30
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI - USA 2010/112` komedie, od
12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč

Kulturní servis
21.–22. 6.
19.30 Bio art
FIGHTER - USA 2010/115` biograﬁcký, od 12 let, české
titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
23. 6.
19.30 Projekce FK KV
PUŠKVOREC - Polsko 2009/85` od 12 let, české titulky
24. - 25. 6.
19.30 Bio Art
TETRO - USA, Argentina, Španělsko, Itálie 2009/127`
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
26. 6.
15.00 Bijásek pro nejmenší
KAMARÁDI Z TELEVIZE 3 - ČR 66`
Vstupné 20 Kč
26. - 27. 6.
19.30 Bio art
MR. NICE - VB 2010/121` tragikomedie, od 12 let
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
28. - 29. 6.
19.30 Bio art
MELANCHOLIA - Dánsko, Itálie, Francie 2011/130`
sci-ﬁ drama
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle po telefonické objednávce od 12:00 do 16:00 hod. Průvodce si
s vámi dohodne všechny podrobnosti pozorování.
VE ZNAMENÍ LETNÍHO TROJÚHELNÍKU
Každý pátek ve 22:00 hodin bez předchozí objednávky.
Večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem o souhvězdích letní oblohy. Vzhledem k pozdnímu stmívání se
začíná pozorovat od 23:15 a pozorování předchází pořad
Souhvězdí.

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
Do 5. 6.

Lenka Malíská - obrazy

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ
7. 6. – 7. 7.
1. MŠ Karlovy Vary, Zdravá mateřská škola Krymská 12
si vás dovoluje srdečně pozvat na výstavu dětských výtvarných prací. Vernisáž 7. 6. v 15.30 hod. Děti předvedou
krátký program a vernisáž bude ukončena ochutnávkou
zdravé výživy.
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
8. - 28. 6. Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Literární večer
8. 6.
DO ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary - Naďa Pajanková
GALERIE SUPERMARKET WC
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
Novinky v galerii
Celá naše galerie bude otevřena na novou sezonu v duchu
a s mottem: „Věci, které mají smysl!“ – ať už dělat, kupovat, či konzumovat.
Další akce:
Do 31. 12. 2011
Nenuď se, ukaž se! - do konce
roku
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco
tvoří a mají co říct. Pokud tvoříš, maluješ, kreslíš, fotíš,
děláš grafﬁti nebo street art, píšeš atd., pošli nám to na
pro@tebe.cz !

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Ve středu 15. června od 20:00 do 23:00 hodin bez předchozí objednávky.
Mimořádné pozorování tohoto výjimečného astronomického úkazu. Přijďte pozorovat deep-sky objekty v době,
kdy je Měsíc kolem úplňku..

WC jede! - průběžně Fotograﬁcká soutěž
Pošlete na pro@tebe.cz. fotograﬁi, graﬁku, kresbu, malbu jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme.
Záchody mají neuvěřitelně mnoho podob, a proto ukažte
svá wc a staňte se jedním z autorů stálé výstavy a sbírky.

NON–STOP internetová pozorování
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek
nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů
dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem
ojedinělém webu.

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

ASTRONOMICKÉ POŘADY PRO VEŘEJNOST
Každé úterý a čtvrtek od 10:00 do 15:00 hodin
Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
Zveme Vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny.

V měsících červen, červenec a srpen se z technických důvodů kurzy kreativní tvorby nebudou konat. Na další kurzy
se zájemci mohou těšit od září.
GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní
národních i mezinárodních radioamatérských závodů a
soutěží. Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky
DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345,
603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora
samostatného bydlení.
Pondělí 10.00 - 12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně–výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý
10.00 - 12.30
Pracovně–výtvarná terapie v DDM
15.00 - 16.30
Pohybová–terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00 - 12.30
Pracovně–výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
14.00 – 16.00
Pracovně–výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00 - 12.30
Pracovně–výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry..
Pátek
10.00 - 12.30
Společenské akce, pracovně–výtvarná terapie, DDM
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6
v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná
kritika fotograﬁí, příprava výstav a soutěží.
SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
8. 6.
14,00
Přednáška – Kavárna Vojenská
lázeňská léčebna, Mlýnské nábřeží 7
SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary, Gudrun Jiravová
Tel.: 723 355 673

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

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa Psohlavce.
Otevřeno zpravidla na objednávku.

VÝSTAVY
Do 26. 6.
Ze sbírky III
Výběr českého umění 60. a 70. let představí především
malířství reprezentativně zastoupené ve sbírkových fondech galerie. Vernisáž 14. 4. v 17 hod.

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

18. 6.
14,00
Taneční zábava
Kongresový sál LH Thermal - vstupenky v klubovně každé
úterý 9-11 hod. nebo přímo v sále v den konání akce.

3.6.Ivan Audes Trio / Magdalena Rezková
Jazzové trio v klasickém obsazení: Ivan Audes - bicí, Kryštof Marek - piano, Dan Eberle - kontrabas, vynikající
formaci doplní talentovaná zpěvačka Magdalena Rezková.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ WLAŠTOVKA
Mlýnská 24, Karlovy Vary
Tel.: 777 724 869; www.wlastovka.cz

10. 6.
Bharata B.and
Pražský jazzový quintet skvělého saxofnisty Bharata Rajnošky, známé jazzové standardy v kvalitním podání i
autorské skladby. Vstupné 100 Kč.

7. 6.
16:30
WALDORF? MONTESSORI?
Seznámení se s alternativní pedagogikou. Přednáší: Lucie
Niebauerová Waloschková - lektor a pedagog
Místo konání: Galerie umění Karlovy Vary

17. 6.
Elin Špidlová Jazzband
Charizmatická zpěvačka, vynikající interpretka s vlastním,
osobitým stylem zpěvu se svou kapelou, jazz, latin,
soul, popjazz… Vstupné 100 Kč.

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
Sdružení pořádá dne 17. června zájezd do Kynžvartu,
Kladské a Horního Slavkova. Zájemci se mohou přihlásit
v klubovně SD na náměstí Milady Horákové č. 4, každou
středu od 9 do 11 hod.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla
klasiků českého moderního umění 20. stol.
1. 6.
20,00
Trombenik – Prague klezmer
band
Pražská kapela osobitě zachází s židovskou a balkánskou
hudbou, kterou obohacuje o příměsi jazzu, latinskoamerických rytmů a folkloru Ruska, Rumunska, Bulharska či
Turecka (klarinet, housle, bendžo, kontrabas a bicí).
16. 6.–4. 9.
Karl Prantl a Uta Peyrer /
Substance - barva - prostor
Výstava dvou rakouských autorů pořádaná ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem v Praze přiblíží dokonale
řemeslně zpracované kamenné sochy Karla Prantla a kultivované malby Uty Peyrer, inspirované vztahy individua a
kosmu. Vernisáž 16. 6. v 17 hod.
DALŠÍ AKCE:
14. 6.
19.30
Bardolino – Moravská lidová
poezie v písních
Moravské písně ze sbírek Leoše Janáčka v multižánrovém
projektu výtečných instrumentalistů.

24. 6.
Ondrej Krajňak Trio – SR
Špičkový jazzový pianista evropské úrovně na turné v ČR,
O. Krajňak - piano, O. Hejnic - bicí, J. Fečo - kontrabas,
jazz, groove, latin, dynamický projev, spontánní improvizace.
Živá hudba
Maracas band – pondělí
Gipsy Hery Band – středa
Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
Magic show, indické nebo orientální tance

16. 6.
Zájezd - zámek Stránov a Bělá pod Bezdězem
Přihlášky v klubovně každé úterý 9-11 hod.

Aukční síň Antik Mašek
Lidická 47, Karlovy Vary
Tel.: 602 853 757; www.antikmasek.cz
3. 9.
13,30
53. aukce starožitných a uměleckých předmětů
Parkhotel Richmond Karlovy Vary
Prohlídka dražených předmětů v galerii aukční síně:
od 29. 8. - 2. 9. od 10 do 17 hod.
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Kulturní servis/Bohoslužby
KV ARENA
Západní 1812/73; Karlovy Vary
www.kvarena.cz
2. 6.
12,30
Dětský den v KV Areně
Bohatý odpolední program nabitý zábavou, soutěžemi
a spoustou dalších překvapení. Vstup na akci koncertním
vchodem SEVER - PLOCHA pro všechny ZDARMA.
Program AKCE:
12,30
začátek akce, MŠ Královské Poříčí
13,00
Dáda Patrasová, tanečky, soutěže,
„JůliDáda Show“
14,00
taneční vystoupení DDM - rokenrol, souběžně
autogramiáda hráčů HC Energie
14,05
pěvecký sbor Štěpánky Steinové
14,35
taneční vystoupení DDM - rokenrol
14,40
klauni TOPI a MOPI - K. Burda
15,15
divadlo ze Sokolova - Indiánské pohádky
15,50
Respect Us - taneční vystoupení
16,05
soutěž, Divadlo z Bedny
16,45
Respect Us - taneční vystoupení
17,00
Ben Cristovao – hudební vystoupení s tanečníky
17,30
Ben Cristovao – autogramiáda, závěrečná
mini diskotéka DJ Scamp
REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
Nabídka masérských kurzů a rekvaliﬁkací.
KLUB ENERGY
Po – Čt: 8,30 – 17,00, Pá: 8,30 – 16,30
2. 6.
17,30
PŘÍRODNÍ MÓDA Z DÍLNY
ORIGINÁLNÍ NÁVRHÁŘKY Ivety NEDOMOVÉ
Obléká nejen celebrity, ale i vás – BUĎTE ORIGINÁLNÍ
7., 21., a 28. 6.
18,30
REIKI SETKÁNÍ
a MEDITACE
Meditace, tanec - MUDr. Petr Kadleček a Karel Šmerda
14. 6.
18,30
OTEVÍRANÍ DVEŘÍ DO NITRA
Úplňkové meditace – Lydie POTUŽÁKOVÁ

23. – 24. 6.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ
supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí
2., 9., 16., 23. a 30. 6. 18,30
VEČER PRO ZDRAVÍ - P. a V. Máchovi
Cvičení páteře, kloubů, celého těla, meditace
22. – 24. 6.
KURZ BAREVNÉ TYPOLOGIE –
VIZÁŽISTIKA - Martina Černá
MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
Přejeme všem dětem vše nejlepší k jejich svátku.
3. 6.
15:30
Kolečkyáda - před Alžbětinými
lázněmi - u hlavní pošty
Soutěž na všem, co má alespoň jedno kolečko, a jarmark
Šikovných dětí.
14. 6.
16:00
Přednáška o první pomoci (na
přednášku je nutno se předem přihlásit!)
1. - 9. 7. Hlídání v době MFF v dětském koutku přímo v
LS Thermal
Přijímáme přihlášky - rezervace do kurzů od září na školní
rok 2011-2012: Poprvé bez mámy, Hrátky s batolátky, Plavání kojenců a batolat
Hledáme kuchaře/kuchařku a vedoucí na letní tábor. Další
info na mckv@seznam.cz, na tel. 775 581 369 nebo www.
materske-centrum.cz.
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary
kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek
od 10:00 hod; www.greekcatholickarlovyvary.eu
Českobratrská církev evangelická - Sbor bratrské
jednoty baptistů v KV; Závodu míru 112, Stará Role
Tel.: 353 565 095; www.karlovyvary.bjb.cz
Zveme vás k poslechu slov povzbuzení z bible na
téma: Jak žít radostný život? Začátek bohoslužeb
vždy v 9,30 hod.
5. 6.
Radostný postoj
12. 6.
Co máme dělat? – Svatodušní svátky
19. 6.
Pramen opravdové radosti
26. 6.
Zloději radosti
3. 7.
Tajemství trvalé radosti
PECKA – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
KARLOVY VARY, O.P.S.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Praha, Soukenická 21
Tel.: 721 150 871, www.dub.cz
11. 6.
9,30
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející odpoví na písemné i ústní dotazy.
Vstupné je dobrovolné.
brovolné. Na závěr přednášek proběhne bioobení formou
tronické působení
rozloučení.
ně Alžbětiny lázně
olečenský sál.
1. patro – společenský

Upozornění!
Knihovna se stěhuje do náhradních prostor. Vzhledem
k počtu knih a množství dobrovolníků bude stěhování probíhat do konce letních prázdnin.
Knihovna je tedy do odvolání uzavřena.
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Pozvánka/Inzerce

Karlovarské divadlo uvede Blonďatou bestii
V

neuvěřitelně
rekordním
čase
vzniklo další divadelní
představení, které reaguje na aktuální dění
v naší zemi. Po grotesce Ivánku, kamaráde,
tedy zdramatizovaných
odposleších na téma
fotbalové korupce, si divadelníci vzali na paškál
tajný záznam rozhovoru
poslankyně Věcí veřejných Kristýny Kočí a jejích kolegů.Její šokující
a vulgární výlevy natolik
zaujaly herce pražského
A Studia Rubín, že je v
téměř nezměněné podobě zaznamenali ve scénickém čtení. Politický
kabaret s názvem Blonďatá bestie zrežíroval Tomáš Svoboda. Ten dokázal pikantní sprosťárny a politickou nevyzrálost a drzost mladičké
poslankyně s ohromným vlivem a pravomocemi přetvořit v zábavný
politický kabaret, při kterém se publikum střídavě směje a střídavě
mu tuhnou svaly v obličeji. Přes obrovský komediální a dramatický

potenciál nahrávky by
si však umělci pouze
s nimi nevystačili. A tak
stav na současné české
politické scéně reflektují obšírněji, představení například začíná
přednáškou na téma
Syndrom ODS, nechybí ani kázání Víta Bárty
o metodách, jak získat
moc vstupem do politiky. V titulní roli Blonďaté bestie, tedy Kristýny
Kočí, se představí Barbora Poláková, která
sklízí aplaus nejen za věrohodné vykreslení slečny poslankyně, ale také
za hudební vsuvky, především árii Jsem nevinná. Jejího kolegu, véčkaře Vícha, s nímž Kočí vedla dnes již kultovní
kavárenský rozhovor, hraje známý herec Ondřej Pavelka. Nepřehlédnutelný je i Lukáš Příkazký v roli véčkařského démona Víta Bárty.
V karlovarském divadle se odehraje jedna z mála repríz mimo Prahu,
nenechte si ji proto ujít. (Dana Neumannová, ředitelka KMD)
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Kontakty:
Info pozemky:
Pavel Nedbal, tel. 724 204 692
Info Dům jedním tahem:
Petr Korellus, tel. 724 1 72 044
Oblast KV, CV, UL
Jakub Hošek, tel. 725 751 600
Oblast SO, CH, TC

info@djt.cz

www.djt.cz
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Téma na přání

Národní dům postavili za 278 dnů
Dopis do redakce KRL: Nás Karlovaráky potěšila zpráva, že po jedenácti letech odkladů začala konečně rekonstrukce Národního domu. Ti, kteří chodí denně kolem, dosud jen litovali téhle nádherné památky. Podle mého většina lidí v našem městě ani
netuší, jak bohatou měl Nároďák historii. Myslím, že by stálo za to ji v KRL připomenout. Děkuji, Karel Brebera, Dr. Bechera 6.
Národní dům (dříve Střelnice) je jednou
ze staveb zlatého věku karlovarské
secese. Objekt byl postaven podle
plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera roku
1899. Od roku 1930 byla památka v majetku města. Současnou rekonstrukci
zahájila pražská ﬁrma Eltodo 1. dubna
letošního roku. Stavební práce za téměř
miliardu korun mají být hotovy do dvou
až tří let. Za případné zpoždění si může
magistrát účtovat až sto tisíc korun
denně. Hned při zahájení prací odkryli
uvnitř sálu technický unikát – kostru
kovové konstrukce stropu, vyrobenou
v plzeňské Škodovce před 112 lety.
Tu nyní obnoví restaurátoři. Investor
má stavební povolení platné do října
2012. V rámci něho byl zpracován plán
záboru prostranství. Rekonstrukce se
dotkne ulic Zeyerova, Jugoslávská,
TGM a Varšavská, které budou zčásti
zúženy a bude na nich omezen průjezd,
průchod i parkování.

V

zorem stavbařům z Baustavu by mohli být dělníci, mistři a řemeslníci, kteří
s výstavbou hotelu začali v roce 1899. Za 278
dnů na Silvestra téhož roku se totiž otvíralo.
Pozemky, kde stojí Národní dům, získal kdysi
jistý pan Franjek. Byl majitelem knihtiskárny a také velitelem střeleckého spolku. Tento
dobrovolný sbor koupil v roce 1836 za 2 814
zlatých pozemky za městem a rozhodl se zde
vybudovat střelnici spojenou s restaurací.
Vzdálenosti se zkracovaly, lázeňské město se
rozrůstalo, a tak poblíž střelnice, kdysi hodně vzdálené, se začaly stavět domy. Střelci se
v roce 1899 museli odstěhovat do Březové
a ještě téhož roku bylo rozhodnuto postavit
na místě střelnice moderní restaurační dům,
který by odpovídal i potřebám města. Známí
vídeňští architekti Fellner a Helmer se pustili do práce a už 28. března 1899 se začalo
se stavebními pracemi. Grandhotel Střelnice
byl dokončen za 278 dnů. Nový objekt se stal
spolkovým střediskem s kavárnou, čtyřmi
restauracemi se 400 místy u stolu, hotelem se
stovkou pokojů a 200 lůžky, barem (pozdější bar Kakadu) se stovkou míst a moderním
sálem s kapacitou 900 míst. V něm vzniklo
varieté, které se hned od začátku jmenovalo
Orfeum. Sál měl sloužit jak pro koncerty, tak
pro divadelní představení a plesy. Varietní
program byl zahájen 7. dubna 1901. V prů18

běhu dalších 70 let se tu vystřídaly stovky
artistů, tanečníků, zpěváků, ale i krotitelů
a klaunů. Koncertoval tu Marián Varga, Kučerovci i Udo Jürgens, konala se tu světová
setkání kouzelníků a mágů Magiales Šary
Vari. Karlovarské varieté mělo vynikající
zvuk, což potvrzovali umělci z celého světa.
Naprosto vyhovovalo prostorné zákulisí a
také strop byl poměrně vysoko, takže artisté
se mohli blýsknout jak v náročných číslech
s kuželi tak na vysokých kolech a hrazdách.
Na pódiu Národního domu se často objevovala i cvičená zvířata – psi, papoušci, holubi,
ale také medvědi, paviáni a dokonce slon.
Mezi baviči vévodil Jaroslav Štercl, Karel

„Nároďák“ s oblíbenými pivnicemi Kufr a Hungárka býval pro Karlovaráky symbolem dobrého posezení a skvěle natočeného pivního moku

Effa, Smutný muž, Václav Trégl, Arnošt
Kavka, svou kariéru tu končil král komiků
Vlasta Burian. Byl už hodně nemocný, opíral
se o piáno a zpíval své písničky, už bohužel
bez jiskry, za klavírního doprovodu Dalibora Ptáka. V Národním domě působil stálý
orchestr Vojty Mráze. V 60. letech minulého století návštěvnost upadala, varieté bylo
v provozu už jen o víkendu. Sál si v průběhu
týdne pronajímaly různé organizace k podnikovým akcím, dětským besídkám, konaly
se tu oslavy MDŽ a taneční zábavy. V neděli dopoledne se zde boxovalo. Oddíl Rudé
hvězdy Karlovy Vary patřil k těm úspěšným
a sportovce přicházelo pravidelně povzbuzovat až 600 diváků. Velmi oblíbené byly plesy
pro jejich skoro rodinnou pohodu a atmosféru. K těm význačnějším patřily myslivecký,
hasičský, slavný tu býval maškarní karneval letců. Za doby primátorování Václava
Lokvence tu pravidelně rokovali zastupitelé
města. V lóžích a na balkonech je kontrolovali karlovarští občané. V Národním domě se
natáčely i slavné scény z televizního seriálu
Cirkus Humberto, ale to už byl objekt pro
veřejnost uzavřen. Pamětníci vzpomínají na
kavárnu, na bar Kakadu, na francouzskou
restauraci, na Hungarii, kam se vcházelo
z Jugoslávské ulice, ale především na nejznámější středisko – restauraci Hamburg,

Národní dům

Restaurátoři opraví také strop velkého sálu, který je unikátní památkou

Jídelní lístek z 8. prosince 1963
zvanou mezi Karlovaráky Kufr. Vchod byl ze
Zeyerovy ulice. Zlatý mok tu dovedli skvěle
připravit. Lidé z okolí sem chodili pro pivo
před obědem s bandaskami a džbánky. Prostředí uvnitř bylo hodně zakouřené. Podávaly se tu obědy pro pracovníky soudu, ale
pro ně se prostíralo v hlavním sále. Když
v té době sháněl někdo řemeslníka na opravu televizoru, pračky nebo umývadla, mezi
návštěvníky v Kufru se vždy našel. Mnoho
zajímavých příhod se událo i kolem vedení
Národního domu. „V roce 1961 byl ještě šéfem pan Hejcman, byla to opravdová osob-

Důkladné renovace se dočká fasáda objektu
nost, uměl čtyři jazyky. Patřil do staré školy.
Vždy si přál, aby byly na všech stolech kytičky, a sám jim dokonce vyměňoval vodu,“
vzpomíná na šéfa jeden z číšníků, dnes už
důchodce. Po revoluci v roce 1989 se začalo
s privatizací, která se však v tomto případě
příliš nepovedla. Člen kouzelnické rodiny Ivo
Ouřada sice nabídl městu sto milionů korun,
ale k zaplacení se nikdy moc neměl a proces
zdržoval. Utekla řada let, než se kauza rozpletla a město Karlovy Vary získalo objekt
zpět. Teprve nyní, zdá se, svitla Národnímu
domu konečně naděje. (Luboš Zahradníček)

Od Tržnice doplní Národní dům nová přístavba

inzerce
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Využijte výhodného financování vašeho bydlení.


<ŽƵƉĢďǇƚƵ͕

ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ
ĚŽŵƵ


ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ
sǉƐƚĂǀďĂ

WƎĞƷǀĢƌŽǀĄŶş
ŚǇƉŽƚĠŬǇ

sǇďĂǀĞŶş
ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ
sǇƉŽƎĄĚĄŶş
^:D
ĢĚŝĐƚǀş

Po-St 10.00-17.00 hod., ýt 11.00-16.00 hod., pátek pouze objednaní
Poradenské místo ýMSS
Majakovského 29, Karlovy Vary - RybáĜe

Vzácné fresky na fasádě se již nedají zachránit

Tel.: 353 408 502, 728 440 883, 602 169 831
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Školy

Prázdniny se blíží

Tipy KRL na letní aktivity dětí a mládeže
11. 7.–5. 8. 2011 Stadion AC Start pro děti od 7 do 15 let

Všechny aktivity probíhají pravidelně od pondělí do pátku 9.00–15.00 hodin. Sraz je vždy na stadionu AC Start
K. Vary. Organizátor celé akce zodpovídá za děti 9.00–15.00, výjimkou jsou celodenní výlety, kdy za děti zodpovídá
do příjezdu autobusů. Příchod a odchod dětí si zabezpečují rodiče sami. Děti jsou pojištěny. Akce jsou pro děti
města Karlovy Vary. Přihlášky zasílejte do 30. 6. na e-mail: zskonecna@quick.cz do 30. 6. 2011. Poté přihlášky
nebudou přijaté. Požadujte potvrzení přihlášky. Uveďte vždy jméno, příjmení dítěte a zároveň vybraný týdenní termín.
Registrační poplatek je 300,– Kč na týden. Platby budou provedeny na místě při nástupu každé pondělí. Za organizaci odpovídá: od 11.–15. 7. p. Buchtelová (733 779 029), 18.–22. 7. p. Chmelík (733 712 420), 25. 7.–29. 7.
a 1.–5. 8. p. Dohnalová (606 644 982).

Dům dětí a mládeže
pořádá v tomto měsíci:
7. 6. Malý sál LS Thermal:
Závěrečné vystoupení zájmových kroužků
Od 16.30 hodin taneční oddělení (zájmové kroužky
taneční a rokenrolu). Dále od 18 hodin sportovní oddělení (zájmové kroužky aerobiku a moderní gymnastiky).
Lístky budou k dispozici od 30. 5. 2011 v kanceláři
DDM Karlovy Vary, Čankovská 9.
25.6. od 10-14 hod. v prostorách DDM:
Kurz techniky Tiffany
Jedná se o základní kurz a nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti. Kurz povede zkušená lektorka paní
Lukáčková. Podrobnější informace na www.ddmkv.cz.
18.-19.6. Zájmový kroužek Judo pořádá:
Jízdu na raftech
Akce pro děti ze zájmového kroužku. Sjíždí Ohři
od Černého mlýna do Karlových Varů. Nocleh ve městě
Loket. Předpokládaný počet je 6-7 raftů, to znamená
36-42 dětí včetně trenérů a rodičů.
14.6. od 16-18 hod. Zájmový kroužek moderní
gymnastiky pořádá: Karlovarský pohárek
V tělocvičně ZŠ Poštovní se uskuteční závody v základním programu moderní gymnastiky za účasti děvčat
z Mariánských Lázní.

V E LKÉ PUT O V Á N Í
VE L R Y B Y

V A R Y B Y

2 0 1 1

tentokrát
za vodní panenkou, Janem Svatošem a
svatbou z kamene
od 30. května do 16. října 2011

Mgr. Štěpánka Šťastná
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Pondělí 11. 7.
Úterý 12. 7.
Středa 13. 7.
Čtvrtek 14. 7.
Pátek 15. 7.
Pondělí 18. 7.
Úterý 19. 7.
Středa 20. 7.
Čtvrtek 21. 7.
Pátek 22. 7.
Pondělí 25. 7.
Úterý 26. 7.
Středa 27. 7.
Čtvrtek 28. 7.
Pátek 29. 7.
Pondělí 1. 8.
Úterý 2. 8.
Středa 3. 8.
Čtvrtek 4. 8.
Pátek 5. 8.

Honba za pokladem – Lázeňské lesy – hry v přírodě
Celodenní výlet do Chomutova – zoopark, Kamencovo jezero
Loket–hrad, rafty – sjezd po vodě do K. Varů
Sportovní den – atletika, míčové hry, Rolava+meandr
Františkovy Lázně – Cheb (akvapark, jízda vláčkem na Ameriku)
Za anděly a skřítky nejen na horu Andělskou (Andělská hora–Kyselka)
Za Ježíškem (Boží Dar)
Za sopkou, co už nesoptí (Františkovy Lázně, Komorní hůrka, Cheb)
Za Smraďochem (Kladská, Mariánské Lázně)
Za skláři a za zvířátky (muzeum a huť Moser, farma Kozodoj)
Muzeum strašidel Plzeň
Horolezectví a střelba na Mariánské
Návštěva u žokeje Váni, vítěze Velké pardubické, prohlídka zámku Chyše
Hry a soutěže s lesní pedagogikou
Lanové centrum v Polžicích (u Konstantinových Lázní)
Hauenštejn–prohlídka hradu, návštěva kovárny, šermíři
Exkurze v Hollandii, hry, soutěže – Liapor v Doubí
Techmania Plzeň
S Varybou za vodní panenkou – K. Vary
Výlet za knihou – krajská knihovna
Další informace: zskonecna.webnode.cz

Letní tábory pro karlovarské školáky na hvězdárně
Letní tábory pořádáme pro děti, které mají minimální zájem o přírodní vědy (matematiku, fyziku,
chemii, astronomii), mohou se zajímat také o vesmír čtením sci-ﬁ literatury nebo sledováním ﬁlmů
s touto tematikou. Podmínkou přijetí nejsou žádné
odborné znalosti dítěte, pouze jeho věk. Účastník
tábora musí před táborem ukončit minimálně 1. třídu ZŠ a v měsíci konání tábora by neměl dosáhnout
15ti let věku.
0. běh: 11.–22. 7. 2011
Příměstský tábor: Dobrodružství v Eridanu
Děti se mohou zúčastnit programu v pracovních dnech
11. – 15. a 18. – 22. 7. 2011 vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Celotáborová etapová hra s názvem Dobrodružství
v Eridanu je zaměřena na výzkum jiných hvězd a exoplanet, tedy světů kolem nich. Tábor nabízí program ve dne,
v případě zájmu a jasné oblohy budou mít možnost jeden den v týdnu účastníci na táboře přespat ve stanech
a pozorovat noční letní oblohu. Programu je nutno se zúčastnit uceleně, neboť program má formu seriálu a není
proto možné účastníky přijmout pouze na část tábora.
Cena tábora za účastníka: 2900,- Kč
1. běh: 24. 7.–10. 8. 2011
Letní astronomická expedice –
Vstříc „padajícím hvězdám“
Tábor je pořádán formou letní astronomické expedice.
Co je to vlastně „padající hvězda“? Může nám opravdu
splnit přání? A co když jich uvidíme více za jeden večer?
Meteor neboli padající hvězda, je kámen, který k nám
padá z vesmíru a při tomto letu hoří. Je důležité je zkoumat. Jejich obsah nám totiž napoví, z čeho se vesmír
skládá. Spousta meteorů je mnohem starší než Země

nebo naše hvězda Slunce. Pojďte s námi zkoumat meteory! Staňte se opravdovými průzkumníky naší oblohy.
Cena tábora za účastníka: 4500,- Kč
2. běh: 14.–27. 8. 2011
Kosmická agentura 2011
Vedle praktických zkušeností se účastníci dozví také
vše podstatné o kosmonautice a dobývání vesmíru.
Od historie přes současnost a všechny technologie až
po budoucí plány dobývání vesmíru. Také si osvojí základy modelaření (papírového a raketového), základy radioamaterského vysílání a základy fyziky. Součástí tábora
je série odborných přednášek prováděných proškoleným
personálem nebo jedinci z odborných pracovišť. Smyslem celotáborové hry je především naučit děti kolektivní
práci a kolektivnímu myšlení, v jejím rámci se účastníci
mají naučit základy hospodaření, investování a vyjednávání. Cena tábora za účastníka: 4100,- Kč
O závaznou přihlášku je možno požádat vyplněním formuláře na stránkách http://www.astropatrola.cz/tabory,
v případě, že tento odkaz není funkční, stačí napsat e-mail na adresu hvezdarna.kv@email.cz, kde uveďte:
běh, o který máte zájem, jméno a příjmení dítěte, datum
narození, korespondenční adresu pro doručení zásilek
poštou, e-mail a telefon jednoho z rodičů. V ceně každého pobytového tábora je ubytování ve stanech s dřevěnou podsadou na oploceném pozemku hvězdárny, pedagogický a zdravotní dozor, program tábora s připravenou
celotáborovou hrou, úrazové pojištění, stravování podle
programu 5x denně. V ceně příměstského tábora je pedagogický a zdravotní dozor, program tábora s připravenou celotáborovou hrou, úrazové pojištění, stravování
podle programu 3x denně.

Karneval/nzerce

Karlovarský karneval zaplní ulice města
Tradiční červnovou událostí v ulicích našeho města bude 4. ročník Karlovarského
karnevalu. Diváci a účastníci se na rej masek mohou těšit v neděli 12. června 2011.

PŘIPOJENÍ K PRŮVODU
Tři hlavní místa připojení k průvodu jsou
ve 13 hodin parkoviště ve Varšavské ulici,
14,20 hod. před Hlavní poštou a v 15 hodin před Grandhotelem Pupp. Karnevalový průvod půjde po trase Varšavská, třída
T. G. Masaryka, Zahradní, Mlýnské nábřeží,
Lázeňská, Tržiště, Stará louka, GH Pupp,
Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Zahradní
a Smetanovy sady. Průvodu se zúčastní Tam
Tam Orchestra, Long Vehicle Circus, žongléři a chůdaři, a novinkou budou Hybostroje
z Expa 2010 z Šanghaje.

PROGRAM ZAČÍNÁ JIŽ DOPOLEDNE
Ještě před průvodem se koná karnevalový workshop pro děti od 10 do 13 hodin ve
Smetanových sadech. Děti uvidí divadelní

pohádku, mohou si vyrobit karnevalové masky, vyzkoušet chůzi na
chůdách a mnohé další.
Průvod se začne řadit
ve 13 hodin a o hodinu
později bude Karlovarský karneval zahájen. V 15 hodin se očekává
příchod účastníků průvodu před Pupp, kde
bude půlhodinová zastávka na občerstvení.
Během ní mohou účastníci a diváci zhlédnout vystoupení skupiny LONG VEHICLE
CIRCUS, účastníky Česko–Slovensko má
talent, propojení umění chůze na vysokých
chůdách s bravurním zvládnutím tance,
akrobacie, pantomimy a nového klaunství.
Grandhotel Pupp připraví karnevalový dort
a každé dítě v karnevalovém kostýmu bude
mít možnost ochutnat tento dort zdarma.

UZAVÍRKY
Částečná postupná uzavírka proběhne
na trase průvodu od 13 do 18 hodin.

PROGRAM
10,00–13,00 hod. workshop pro děti Smetanovy sady
13,00 hod.
řazení průvodu - parkoviště ve Varšavské ulici
14,00 hod.
třída T. G. Masaryka slavnostní zahájení
karnevalu
14,00–16,15 hod. Karnevalový průvod
15,00 hod.
zastávka Grandhotel
Pupp – program,
občerstvovací zastávka
16,45 hod.
Smetanovy sady vyhlášení královny
a krále karnevalu
17,00 hod.
pohádka pro děti

inzerce
SC-310589/1

SC-310594/1

Modré nebe
k Vašim nohám
Nejširší výběr zájezdů
LAST MINUTE
za nejlepší ceny!

360 01 KARLOVY VARY
T. G. Masaryka 812/41
tel.: 352 202 015, fax: 352 202 020
vary@alexandria.cz

AX_INZ_KRL_92-86_300511.indd 1

Letecky k moři
již od 6530 Kč
www.alexandria.cz

13.5.2011 10:20:26

nabízíme
_dlouholetou praxi v oboru
_odbornou konzultaci a poradenství v interiérovém designu
_zaměření a zpracování technických parametrů
_návrhy kuchyňských linek a interiérů v 3D obraze
_montáž a předání finální realizace do rukou zákazníka
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Městská policie

Na dvou hřištích se našly injekční stříkačky

D

ětská hřiště jsou určena dětem a mají být
bezpečná. Bohužel vinou nezodpovědných lidí se však mohou stát místem zranění.
Největší obavy mají rodiče z injekčních stříkaček a jehel, které mohou děti při hře zranit
a nakazit nebezpečnou chorobou. Kontrolu,
v jakém stavu jsou dětská hřiště v našem
městě, provedla koncem dubna městská policie. „Strážníci s psovodem kontrolovali čistotu a bezpečnost. Při akci využil psovod Jan
Vrbovec detektor kovů. V průběhu akce bylo
zkontrolováno 22 dětských hřišť. Ve většině
případů bylo vše v pořádku. Na dvou hřištích
v Rybářích a Drahovicích však byly nalezeny
injekční stříkačky, které strážníci ihned odstranili,“ uvedl k výsledku akce velitel městské policie Marcel Vlasák. Přestože správce

hřišť zajišťuje výměnu písku a průběžný
úklid, nelze podle velitele strážníků na sto
procent zabránit nezodpovědnému jednání

Dopravní soutěž
základních škol

Preventisté s žáky
u soudu

V baru řádil
falešný kontrolor

blastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů základních škol, které organizoval BESIP ve spolupráci karlovarskou městskou policií
a za účasti dalších subjektů, proběhlo minulý měsíc
na dopravním hřišti v Karlových Varech.
Ve dvou věkových kategoriích a čtyřech disciplínách
soutěžilo celkem 26 družstev. Žáci museli prokázat
teoretické znalosti pravidel silničního provozu, které pak v praxi předvedli dohlížejícím strážníkům a
dopravním policistům přímo mezi křižovatkami na
výukovém hřišti. Absolvovali jízdu zručnosti a test
ze zdravovědy. Vítězem mladší kategorie se stala
ZŠ Truhlářská Karlovy Vary před ZŠ Májová Ostrov
a ZŠ Karlovarská Nejdek. Ve starší kategorii potvrdila svoji převahu dalším vítězstvím ZŠ Truhlářská
Karlovy Vary před ZŠ Karlovarská Nejdek a ZŠ Hroznětín. Vítězové postoupili do krajského ﬁnále, které
proběhne v Sokolově.

V

dubnu se čtyři žákyně z osmé třídy ZŠ Poštovní a dva žáci ze SpŠ Svahová za doprovodu
preventistů městské policie zúčastnili veřejného
soudního projednání před trestním senátem Okresního soudu v Karlových Varech. Šlo o hlavní líčení
ve věci ozbrojeného loupežného přepadení místního obchůdku s potravinami, které trvalo téměř tři
hodiny. Žáci tak měli možnost seznámit se s tímto
prostředím a sledovat přelíčení od samého počátku, včetně výslechu svědků, provádění důkazů, až
po samé vyhlášení rozsudku. Po skončení přelíčení
dostali žáci možnost klást předsedajícímu soudci
řadu konkrétních otázek týkajících se zmíněného
soudního jednání a výkonu soudcovského povolání obecně. Vzhledem k ohlasu se nebude jednat
o ojedinělou exkurzi u soudu. Strážníci již plánují
další podobné akce, které zpestří již tak zajímavé
přednášky preventistů městské policie.

S

O

Představujeme
strážníky města

Bc. Rostislav KOHOUT

Jméno:
Služební číslo:
Okrsek:
Zařazení:

213410
Olšová Vrata, Hůrky
cyklohlídka

Záliby:
Kontakt:

terénní cyklistika, četba
r.kohout@mpkv.cz
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především osob drogově závislých. Strážníci
h pokračovat.
pokračovat
budou proto v kontrolách

Kontrola dětských hřišť pomocí detektoru kovů

podezřením na falešného kontrolora živnostenského úřadu se na karlovarské strážníky obrátil
personál jednoho z barů v ulici Závodu míru. Když
dorazili na místo, našli muže, který se prokázal jen
kartičku s fotograﬁí, jménem a razítkem chodovského výchovného ústavu. Strážníkům tvrdil, že
studuje na chodovské obchodní akademii a v Karlových Varech je na praxi. Jeden ze členů hlídky
absolvoval uvedenou školu, a tak se dal s mužem
do řeči. Údaje, které muž uvedl, však nesouhlasily se skutečností. V deskách měl pak podvodník
příjmové doklady opatřené jménem ﬁktivní společnosti, vypsané na celkovou částku 10 tisíc korun, exekuční příkazy a další tiskopisy společně s
razítkem. Údajný kontrolor jednal zmateně, popíral
svá původní tvrzení, a tak kvůli podezření, že jde
o trestný čin podvodu, ho strážníci předali policistům. Vyšetřování ještě neskončilo.

Inzerce
JARNÍ SLEVY
SLEVY
JARNÍ

SC-310264/3

SC-310434/2

ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
MUDr. IVANY JURÁNKOVÉ
ANEŽKA HRDLICOVÁ DiS.

Dr. Davida Bechera 827/3

Karlovy Vary

tel:
+420 353821452
mob: +420 725700904
email: info@juradent.cz
www.juradent.cz

- bělení zubů
- profesionální čištění zubů AIR FLOW
- odstraňování zubního kamene
- lepení dentálních šperků
- léčení zánětů dásní
- léčení paradentózy
- prevence vzniku těchto onemocnění
SC-310396/2

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb

tel.: 774 997 898

NOVĚ OTEVŘENO

nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,
Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
 předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele
 skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
 holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
 nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
 prodejní plocha 300 m2 + sklad
 20 parkovacích míst
hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC
SC-302028/16

www.ondalek.cz

Otevírací doba:
Po – Pá
9–18 hodin
So
9–12 hodin

Ve Wüstenrotu vás neoškubeme!
Garantovaná sazba 4,16 % p. a. pro všechny

Leckterá hypotéka se na první pohled dokáže tvářit velmi atraktivně a výhodně. Bohužel až později zjistíte, že jste se nechali pěkně oškubat.
A pak již není cesty zpět. Sjednejte si proto svou hypotéku u Wüstenrotu s garantovanou úrokovou sazbou 4,16 % p. a. pro všechny, jasnými
podmínkami, bez skrytých poplatků a nepříjemných překvapení. Přijďte se zeptat, zda naše nabídka pro vás nemůže být dokonce ještě výhodnější!
Garantovaná úroková sazba úvěrů na bydlení s 5letou fixací do 70 % hodnoty nemovitosti.

www.wustenrot.cz

800 22 55 55

Hypoteka Karlovarskeradnicnilisty 188x130.indd 1
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Náš seriál

Sedlec

Hlavní ulice v roce 1916. Znak Sedlce se nezachoval. Tento znak vytvořil Libor Huml a věnoval Občanskému sdružení na obnovu kostela. Kladívka značí dolování uhlí a kaolinu, kostel je tradiční dominantou a barvy jsou české podle historie.

Městská část Sedlec leží na severním okraji Karlových
Varů. Rozkládá se na bezejmenném návrší, které je obklopeno desítkami rybníků a močálů. Byly vybudovány
jako umělá vodní díla (např. v okolí přemilovické tvrze) nebo vznikaly živelně jako pozůstatek důlní činnosti
po zatopení lomů a propadlin v místech hlubinné těžby.
Podle mapy z roku 1842 vymezovaly katastrální území
Sedlce na severu Ledové jámy, na východě Šibeniční role
a na jihu Jáma a karlovarské sídliště Růžový vrch.
Katastrální území má rozlohu 2,13 km2.

Kostel v Sedlci roku 1860
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N

ázev obce Sedlec souvisí se
jménem slovanského kmene
Sedličanů, který byl nejstarším slovanským obyvatelstvem
Karlovarska. Tento kmen si udržel na území
Sedlecka (později Loketska) nezávislost až
do příchodu Přemyslovců. Sedlec je poprvé
zmiňován v souvislosti se vznikem pražského biskupství roku 973, ale až s dodatečným určením rozsahu diecéze listinou
císaře Jindřicha IV. z roku 1086. V 11. a 12.
století byl Sedlec přemyslovským správním centrem, listiny hovoří o „provincia
sedlensis“. Sedleckem byl tento kraj zván

Městské části
až do první třetiny 13. století, poslední doklad toho máme z roku 1226. Pak byla správa přenesena na nově vystavený kamenný
hrad Loket. Původní sedlecké hradiště
zaniklo a dnes není lokalizované, můžeme
se jen domnívat, že zdejší kostel sv. Anny
je pokračovatelem zdejších historických
tradic. Sedleckou církevní oblast předal
pak Václav I. roku 1240 řádu křížovníků
s červenou hvězdou, který později vykonával správu i v gotických Karlových Varech.

Dominantou byl vždy kostel

Sedlec

tská
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Sedlec
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První známý kostel vyrostl v Sedlci snad až
před rokem 1290, a to v místech nynějšího barokního kostela. Jediným stavebním
zbytkem po něm může být pozůstatek lomené klenby v sakristii. Jediným stavebním
zbytkem tzv. druhého gotického kostela je
pozůstatek lomené klenby v sakristii nynějšího kostela. V roce 1677 byla ke starému kostelu přistavěna postranní kaple.
Kostel byl později zbořen a v roce 1738 na
jeho místě postaven nový, poutní barokní
kostel, dokončený roku 1745 stavitelem Janem Schmidem z Útviny podle upraveného
projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Je známa suma, na kolik stavba přišla. Bylo
to 12 384 zlatých a 52 krejcarů. Kostel byl
zasvěcen sv. Anně Samotřetí. Dodnes udivují jeho veliké rozměry, když je známo, že
tehdy žilo v Sedlci pouze 250 lidí. Cílem stavitele bylo vytvořit rozměrný poutní chrám,
kam by se vešla všechna procesí, která na sv.
Annu do Sedlce přicházela. Půdorys kostela tvoří obdélník, je jednolodní s bohatou
štukovou výzdobou, která je působivá zejména v oblouku kněžiště. Nástropní fresková výzdoba je od barokního malíře Eliáše
Dollhopfa z let 1740–1750. Na východní
straně vyrůstá z tělesa kostela věž, kterou

zdobí pilíře ve zdi a nad nimi trojí římsa.
Kolem kostela byl starý obezděný hřbitov,
zrušený v r. 1836. Uměleckou perlou je
dřevěná socha patronky kostela sv. Anny
Samotřetí, vysoká 1,8 m, představuje sv.
matku Annu jako počestnou ženu staršího věku, která nese na levé ruce Ježíška,
na pravé Marii rovněž v dětském věku. Podle názoru odborníků vznikla nejpozději
v roce 1480, pravděpodobně však mnohem
dříve. Stala se sochou milostnou, k níž putovaly davy věřících v takovém množství, že
pražská konzistoř prohlásila dekretem 20.
dubna 1694 kostel poutním. Ke cti sv. Anny
vzniklo Svatoanenské bratrstvo, založené
farářem Kašparem Lorenzem v roce 1704.
Mělo mnoho členů i v cizině, vlastní majetek
a své účty. Anenské poutě, které se v omezené míře konaly ještě v 80. letech 20. století,
patřily k nejvyhlášenějším poutím na Karlovarsku.

Historii připomíná tvrz i zámek
Mezi nejstarší stavby v Sedlci patří také
přemilovická tvrz, jejíž vznik je datován
v rozmezí 13. až 15. století. Tvrz byla sídlem
šlechtického rodu ze Steinbachu (von Stanpach). Někdy na počátku 16. století byla
tvrz opuštěna a nahradilo ji nové panské
sídlo, zmiňované poprvé v roce 1568. Stará tvrz pak zchátrala a zanikla. V roce 1937
proběhl ve zříceninách tvrze archeologický
průzkum. Tvrz se rozkládala na umělém
ostrůvku, jehož horní průměr byl přibližně
20 metrů a dolní rozměr asi 35 metrů. Ostrůvek byl obklopený vodním příkopem, širokým 5 až 8 metrů a dlouhým 160 metrů, s
kruhovým vnějším valem. Z původní tvrze
se dodnes dochovalo jen kruhové tvrziště
o průměru asi 60 metrů, umístěné částečně
v rybníku a ze západu obklopené močálem.

Nejznámější dominantou je už dlouhá léta kostel svaté Anny

Z větší části je dochován kruhový val, vysoký ještě dnes místy až dva metry, a dále
příkop, který je zaplaven vodami přilehlého
rybníka a na severu a východě zčásti zanesený. Z vody vystupuje pouze těleso valu a
vlastní ostrůvek tvrziště o průměru 15 metrů. Na umělém pahorku ve sníženině je patrné zdivo z lomového kamene do výšky asi
jednoho metru. Jedná se o zbytky budovy
tvrze, obytné věže čtvercového půdorysu o
rozměrech 500 x 500 centimetrů. Poslední významnou stavbou je sedlecký zámek.
Původně barokní stavba vznikla v západní
části obce Sedlec patrně ve 2. polovině 17.
století. Zámecká budova byla do slohové
podoby upravena v 19. století v souvislosti
s výrobou porcelánu, která se v této oblasti
rozšířila. Kolem roku 1920 byl zámek razantně přestavěn a rozšířen o nové křídlo.
Později byl ještě několikrát upravován. Před
rokem 1989 zde bývalo sídlo ředitelství kaolinových dolů.

Sedlecký zámek před přístavbou východního křídla v roce 1920
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Důl Pfeiffer-Lorenz, výrobní proces mlýnkování kaolinu

Éru kaolinu spustila báje
Ještě dříve než podnikatel Jakob Lorenz začal v roce 1740 jako první s těžbou sedleckého kaolinu, zjevila se mu prý několikrát
po sobě ve snu svatá Anna a líbezně se na něj
usmála. Při dalším zjevení držela v ruce velkou hroudu bílé hlíny. Stejné vidění měl také
místní sedlák Anton Pfeiffer a oba sousedé
svým snům natolik uvěřili, že začali na svých
polích u Sedlce kopat bílou hlínu. Odhalili
tím obci zdroj bohatství na dlouhá léta. Ačkoliv byl poprvé sedlecký kaolin použit k výrobě porcelánu v Klášterci 18. dubna roku
1793, trvalo sto let, než obec povolila těžbu ve
velkém. Oficiálně to bylo 6. listopadu 1891,
kdy Sedlec udělil poprvé právo těžit kaolin.
Nejprve dobývali místní kaolin rumpálem,
na konci 19. století už těžily čtyři doly ročně
1 500 tun kaolinu. Vznik 64 porcelánek v Čechách odstartoval bílou horečku. V roce 1914
se těžilo již 30 000 tun kaolinu ročně. Slovo
kaolin vzniklo z čínského Kau-Ling a znamená bílý kopec. Těch bývalo v okolí Sedlce
hodně. Když roku 1810 dostal Franz Mohs
z Vídně za úkol zmapovat ložiska kaolinu,
spočítal kolem Sedlce jedenadvacet kopců
s prvotřídní hlínou. Pouze zdejší kaolin má
totiž 82 procent ideální bělosti, a tak není
divu, že roku 1892 ho vyhlásili za světový
standard, podle kterého se určuje jakost suroviny. Tuto normu potvrdili znovu v Kodani
roku 1924. Na jednu tunu čistého kaolinu je
ale třeba vytěžit čtyři tuny bílé hlíny. V okolí Sedlce je sice těžba dnes již minulostí, ale
směrem na Čankov jsou stále v zemi ložiska
kaolinu i hnědého uhlí a ne všechny zásoby
byly odepsány.
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Kaolinový důl Radler v místě, kde se dnes nachází Šeříková ulice

Bílí horníci málem rozhodli
o osudu
Kaolin pod Sedlcem ukrytý ve vrstvách
70–90 metrů byl jako bílé zlato. Pro domácí
výrobu porcelánu stačilo 40 procent roční
těžby kaolinu a většina šla na export. Přesto
dolů a plavíren v okolí Sedlce v 19. a začátkem
20. století přibývalo. Již v roce 1892 si společnost Zettlitzer Kaolinwerke AG zaregistrovala ochrannou známku Zettlitzer Kaolin
(Sedlecký kaolin). V roce 1899 vzniká těžební
společnost Sedlecké kaolinové závody, později Sedlecko-Vildštejnské kaolinové a hlinné
závody. Před válkou se těžil kaolin v devíti dolech. Po druhé světové válce patřil k největším

ložiskům kaolinu bývalý povrchový důl Pfeiffer-Lorenz, označovaný od roku 1952 jako
důl Sedlec. Původně v něm měla těžba skončit
do roku 1964, narazili však na vrstvu kaolinu
o mocnosti až čtyři metry, která vedla pod
kostel sv. Anny. Těžaři hrozili, že bude nutné
kostel zbourat. Geologický průzkum a přípravy skrývky byly naštěstí v 70. letech zastaveny kvůli vysokému obsahu oxidu titaničitého
a těžba přesměrována na Starou Roli. Hrozba vybagrování části Sedlce se nenaplnila.
Na okraji kráteru dolu Sedlec v zámku sídlilo
od dubna 1958 ředitelství národního podniku
Keramické a sklářské suroviny Sedlec s 1 500
zaměstnanci. Řídilo doly a plavírny i na Plzeňsku a Kaznějovsku a těžilo ročně 300 tisíc

Zatopený důl Sedlec, kterému se říkalo Kyselák a byl oblíbeným místem koupání

Sedlec

Náměstí v Sedlci kolem roku 1905
tun kaolinu. Po privatizaci v roce 1993 vznikla
s. r. o. Keramické suroviny Božičany, která se
po dvou letech změnila na akciovou společnost a vrátila se k historickému názvu Sedlecký kaolin. Značka Kaolin Sedlec Ia zůstává
dodnes nejznámější značkou sortimentu.
Ačkoliv byl Sedlec dlouhá léta vyhlášeným
poutním místem a kostel sv. Anny cílem tradičních procesí a místem nedělních poutí, počet obyvatel se od středověku příliš nezměnil.
V roce 1750 zde žilo 250 obyvatel, převážně
zemědělců. V dalších stoletích se hlavním
zdrojem obživy stala práce v kaolinových
dolech a plavírnách. Po zavření dolů hledala
většina místních obyvatel práci v nedalekých
Karlových Varech. V roce 2009 měla tato karlovarská městská část 129 domů, počet obyvatel je od roku 2001 jen 478 osob.

Zajímavé osobnosti
K nejvýznamnějším osobnostem žijícím
v Sedlci patří obnovitel sedleckých poutí,
první katolický farář Dr. Kašpar Haase, který v letech 1655 až 1672 vedl zdejší duchovní
správu a jehož tělesné pozůstatky byly uloženy do hrobky ve zdejším kostele. Dalším
známým sedleckým farářem byl koncem
18. stol. ThDr. Ondřej Kneissl, pozdější kanovník v Chrámu sv. Víta. Pokud jde o zmíněnou těžbu kaolinu, nelze opomenout oba
průkopníky těžby bílého zlata na Sedlecku,
Jakoba Lorenze a Antona Pfeiffera. Sedlec
během historie navštívilo i několik významných návštěv. 19. června roku 1721 poctila
kostel v Sedlci návštěvou císařovna Alžběta
Kristina, manželka císaře Karla VI., která
se právě léčila v Karlových Varech. Přijela

Hostinec Lorenz, později kulturní středisko KSNP, dnes Sedlecká
pivnice

se svou čtyřletou dcerou, pozdější císařovnou Marií Terezií. Alžběta Kristina navštívila Sedlec ještě v roce 1732 za doprovodu
samotného císaře. Z novější doby existuje
pamětní zápis, kde je uvedeno, že tradiční
anenské pouti v Sedlci se 24. července 1949
zúčastnil tehdejší ministr národní obrany
a pozdější prezident armádní generál Ludvík
Svoboda, který se v místní kronice zvěčnil
svým podpisem.

Autoři: Jaroslav Fikar, Alois Kůrka,
Libor Huml
(S použitím rukopisu nedokončené knihy
sedleckého patriota P. Chvostala)
Titulní pohlednice ze sbírky Františka
Webera, ostatní foto ze sbírek autorů

Hostinec u Pleilů, jeden ze sedleckých hostinců se společenským sálem, kde se hrála ochotnická divadelní představení
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Inzerce

SC-310610/1

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

SC-310401/3
SC-310402/2

VÝPRODEJNÍ

VLADISLAV PILNÝ 1.máje 43, 360 06 K. Vary-Dvory, tel./
fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-310063/4

www.

JU - DO .blog.cz

malby,nátěry,fasády,tapety

AKCE

dekorativní technika Oikos

nového textilu z německých
obchodních domů zlevněných až o 80 %
HOTEL THERMAL foyer velkého sálu

HAVARIJNÍ LINKA
V DODÁVKÁCH
TEPLA A TEPLÉ
VODY

dekorace dětských pokojů
Karel Juštík

777 178 057

Michal Domek

608 372 545
SC-310540/7

Ohlašovna poruch
s nepřetržitým
provozem

Velký výběr
pánského a dámského
oblečení, kalhoty, trika,
svetry, povlečení,
domácí textil, kožené
bundy od 800 Kč

800 185 327
353 176 125

Akce v měsíci květen a červen
31. květen
červen: 1., 7.9., 14.16.
úterý–středa–čtvrtek: 10–18 hod.
SC-310005/4

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá - Softwarová škola

kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

NOVÉ KURZY! Grafika, webové stránky, flash animace.

777 940 555

dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

SC-301713/5

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC-301875/5

Jana Veselá
eselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700
Západní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.cz

www.softwarovaskola.cz

SC-310119/8

SC-310591/1

TANEČNÍ
pro mládež

ZÁPIS:

6. až 9. června
Taneční centrum BEST
Terminál dolní nádraží K.V.

vždy od 14.00 do 16.00

TŠ BEST K. VARY
www.bestdance.cz
GSM: 602 127 788
SC-301872/5

$EN OTEV¶ENÑCH DVE¶r
SOBOTA  kERVNA    
3T¶EDNr PRËMYSLOVg ¼KOLA /STROV ZgMEK NAPOSLEDY OTEV¶ENg
P¶ED VELKÑM ST~HOVgNrM DO NOVn BUDOVY
0RO ABSOLVENTY I ¼IROKOU VE¶EJNOST
WWWSPSOSTROVCZ
SC-310445/2

SC-310588/1
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Sport

KV Arena bude hostit volejbalisty Evropy
M

ezinárodní turnaje a mistrovství Evropy i světa si našly cestu do KV Areny.
Po loňském MS v basketbale žen a květnovém
turnaji basketbalistek Evropy se Karlovaráci mohou těšit na další sportovní událost.
V září hostí KV Arena ME ve volejbale mužů.
Pořádají ho společně Rakousko a Česká republika, hrát se bude ve Vídni, v Innsbrucku,
Praze a Karlových Varech. V karlovarské
B skupině hrají týmy Ruska, Portugalska,
Estonska a České republiky. Záštitu nad akcí
převzali prezident Václav Klaus a karlovarský primátor Petr Kulhánek. „Poděkování za
přípravu akce patří Českému volejbalovému
svazu i Karlovým Varům. Podobných halo-

vých akcí chceme pořádat v České republice
co nejvíce,“ vyhlásil po získání ME ve volejbale náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Jan Kocourek. Karlovy Vary
patří tradičně mezi turistické, lázeňské a
kongresové destinace. Nyní díky multifunkční KV Areně se dostaly také na mapu míst
konání vrcholných sportovních akcí. Díky
zářijovému ME ve volejbale mužů se stanou
na několik dní domovem české reprezentace,
v KV Areně se odehraje i semifinále evropského šampionátu. „Už jsem zažil ME jako
trenér i funkcionář a mohu říci, že je to hodně
náročná akce. Věřím ale, že ji společně zvládneme. Ceníme si spolupráce a vstřícnosti ze

strany hostitelského města.
Doufám, že se
za to odvděčíme
takovým
umístěním,
které nám zaručí účast na ME
v roce 2013,“
uvedl předseda
Českého volejbalového svazu Jan Haník. První utkání odehraje česká reprezentace v KV Areně 10. září.
Střetne se v něm s Portugalskem, o den později s Estonskem a 12. září s Ruskem.

TURISTIKA

JÓGA

PLAVÁNÍ

ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

JÓGACENTRUM KARLOVY VARY
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE
Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 224 488

4. 6.
Karlovarský slunovrat - 40. ročník mez. turistického
pochodu pro veřejnost na trasách 10, 15, 25 a 35 km pro pěší
a 25 a 50 km cyklo. Prezentace a start na Dolním nádraží
ve vestibulu před nástupištěm k vlakům. Časy startů 7-10
hod. Cíl u restaurace Evropák Tuhnice do 18 hod. Startovné:
členové KČT 20 Kč, ostatní 30 Kč. Ředitelka pochodu Zdeňka
Špačková, tel. 604 343 105, e-mail: zdspackova@seznam.cz
11. 6. Křivoklátsko: Skryje – U Rozvědčíka – Rozhledna
V. Buková
18. 6. Zámky v povodí Úhlavy (Červené Poříčí, Lužany,
Dolní Lukavice)
25. 6. Český les IX. – Bobří stezkou na Tachovsku
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě,
1. lekce ZDARMA
Po 18:00 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Út 17:30 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Út 19:00 ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí
St 18:00 ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokr.
Čt 19:15 Mateřské centrum Drahovice – začátečníci,
mírně pokročilí a pokročilí

TENIS
TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Tel.: 353 224 771; 737 269 209
Tenisová školička 2011
JARO od 28. 4. do 1. 7.
PODZIM od 29. 8. do 30. 9.
Děti budou rozděleny kvaliﬁkovanými trenéry do skupin dle
věku, výkonnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy
budou upřednostňovány děti ve věku 6 až 9 let. Zájemcům
je možné zapůjčit tenisové rakety.

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz
Každé po 18:30
Každé út 19:00
Každý čt 18:30

Jóga – tělocvična ZŠ Svahová 24-26
Relaxace - Centrum klasické jógy,
Bělehradská 965/1
Jóga - Centrum klasické jógy,
Bělehradská 965/1

Plavání pro veřejnost a organizované skupiny:
každou středu:
15–16 hod., 16–17 hod.

NOHEJBAL
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
U Brodu 47, Karlovy Vary
Tel.: 606 748 494; www.nohejbal-kv.cz
EXTRALIGA MUŽI
4. 6
14:00
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary : NK CLIMAX Vsetín
11. 6
14:00
TJ Slavoj Český Brod : SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
12. 6. 10:00
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „A“ : SK LIAPOR WITTE K. Vary
18. 6. 14:00
SK LIAPOR WITTE K. Vary : SK Šacung VHS Benešov 1947 „A“
25. 6. 14:00
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary : SK Nohejbal Žatec
BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
12. 6. 12:00
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary : TJ Sokol SDS EXMOST
Modřice
19. 6. 10:00
Dorost CLIMAX Přerov – Kurty U Sokolovny Vsetín, Mostecká 367 : SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
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Z redakční pošty KRL

Redakční sdělení

J

P

řečetl jsem si povídání o Rybářích a jako
věrného, i když už bývalého obyvatele mě
vaše počínání nadchlo. Od roku 1946 až do
svatby a odstěhování za manželkou jsem vyrůstal na Růžáku, dodnes tam bydlí sestra a
já se rád vracím. Dnes je Plešivecká ulice a celý
Růžák zcela jiný, ale prožitky jsou tak silné, že
změny v intravilánu neruší moje vzpomínky.
Asi nemáte v referátě odpovídat pamětníkům,
ale snad dáte tip na toho, kdo to ví. V dnešní
Táborské ulici pod srázem, kde jezdí vlaky
na Dolní nádraží, stával nevelký dům a komín. Byl naproti Čerťáku a kvůli průtahu byl
odstraněn. Zvědavost mne nutí zjistit historii
a osud objektu. Pomůže mi s tím někdo?
Václav Kolář, Svatopluka Čecha 793, Český Brod.
(tel. 246 027 442, e-mail vaclav@kolarovi.name)

Napsali jste nám

eden Starorolák mi zaslal do Prahy, kde
už půl století bydlím, květnové číslo KRL
s pozoruhodným článkem o místě, kde jsem
v druhé polovině čtyřicátých let a návazně
v padesátých letech vyrůstal. Přiznám se, že
o detailnějším dějinném kontextu tehdejšího
domova jsem toho moc nevěděl.
Ačkoliv jsem narozený v hlavním městě, starorolská léta pokládám za klíčová pro své
dětství a rád na ně vzpomínám. Proto bych
prosil o sdělení, jakým způsobem si mohu
objednat chystanou knihu pana Antonína
Foglara. Jako autory čtyřstrany o Staré Roli
vás zdravím s respektem za záslužné konání. S přáním všeho dobrého
Rudolf Křesťan (známý autor fejetonů
a novinář Mladého světa – pozn.KRL)

Vzpomínáme...
Dne 19. 4. 2011 zemřel karlovarský rodák
a muzikant ing. Karel Uhlík. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte se mnou.

R

edakční rada KRL na doporučení rady
města rozhodla 11. 5. 2011 o zavedení
rubriky HYDEPARK. Budou v ní zveřejňovány příspěvky a názory na aktuální politická a komunální témata ve městě. Diskuse se
mohou účastnit všichni zastupitelé města,
občané a zájmová společenská sdružení.
HYDEPARK bude obměnou rubrik Sledované stavby a Životní prostředí (str. 8–9
za Zprávami z MM), jeho periodicitu určí
počet příspěvků (tři na stránku). Základní podmínkou diskuse HYDEPARKU je
neanonymní, slušná a věcná diskuse, tedy
s uvedením plného jména autora. Rada
města zavedením HYDERPARKU plní
své programové prohlášení Otevřená radnice a transparentní samospráva a reaguje
na zájem veřejnosti a klubů opozičních zastupitelů. Chceme, aby KRL nabídly prostor k diskusi a vyjádření necenzurovaných
názorů občanů a politiků. Příspěvky v rozsahu 300 až 1000 znaků lze již nyní zasílat
na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. (krl)

Jindra Uhlíková, matka

Fotohádanka

Vylosování soutěží

Z

účastňuji se jako řadový občan pravidelně zasedání zastupitelstva města.
Je to chvílemi kabaret a chvílemi nuda, než
si člověk uvědomí, že to mlácení prázdné
slámy a řečnická cvičení jsou jen přehlídkou
ztraceného času. Občan zajímající se o to,
kam vývoj města směřuje a jak rozhodují ti,
kterým jsme dali mandát, si udělá rychle obrázek, jak je místní politická scéna rozhádaná. Podle mého hlavně proto, že mnozí opoziční zastupitelé neunesli svůj ústup ze slávy
a konstruktivní opozici pojali jako šikanu
těch, co přišli po nich. Neustále vykřikují, že
nové vedení dělá všechno špatně, ale vlastní
návrh na řešení většinou nemají. Líbilo se
mi, jak v KRL napsal váš čtenář, že politici
by se měli učit od sportovců, jak unést porážku. Určitě! A ne se jen škodolibě těšit, až
hygienici zavřou lidem Rolavu, jak to 3. 5.
volal bývalý radní Zeman. Ty věčné dohady
o ničem vedly minule k tomu, že po deseti
hodinách byli zastupitelé teprve u bodu 26 a
nejen my diváci v sále jsme se nemohli zbavit
dojmu, že se mnozí jen zviditelňují. Zvláště
poté, co se jednání ZM přenášelo na internetu. Myslím, že by stálo za pokus založit veřejnou diskusní tribunu na webu magistrátu nebo v Karlovarských Radničních listech,
kde by politici i občané mohli diskutovat. Na
zastupitelstvo myslím vodopád zbytečných
slov a tříbení názorů nepatří, tam by měli
jednat, analyzovat a řešit to podstatné.
Ing. Jaroslav Lukšík, Stará Role
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Na kterém domě v Karlových Varech
uvidíme tuto plastiku?
Odpověď zašlete do 13. 6. 2011 e-mailem
na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo
poštou na adresu Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové
odd., zn. SOUTĚŽ KRL. Uveďte adresu
a tel. číslo. Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky na kulturní představení.

adání květnové křížovky znělo: Tradiční součást zahájení lázeňské sezony
v našem městě. Správnou tajenku Svěcení
pramenů na kolonádách zaslalo 66 čtenářů. Z nich jsme jako výherkyni vylosovali
Alenu Lorberovou, Sadová 38, Karlovy
Vary. Mnohem těžší byla zřejmě naše fotohádanka: Na kterém domě se nachází tento
reliéf (viz snímek). Místo obvyklých 40–50
odpovědí došly čtyři. A z nich pouze jediný
čtenář Vladislav Tománek, Mládežnická
2, Karlovy Vary, zjistil, že na snímku jsou
dva shodné reliéfy, z nichž první je na domě
v Koptově ulici č. 6 a druhý na domě č. 8, neboť se jedná o dvojdům. Oběma výhercům
blahopřejeme. Na tiskovém oddělení magistrátu čekají na každého z nich dvě vstupenky na kulturní představení.

Křížovka/Kontakty

Červnová křížovka KRL: Kdo chyběl letos při zahájení sezony v družině zakladatele lázní?

Odpovědi zašlete do 13. června 2011 e-mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu Magistrát města Karlovy Vary, 360 01,
Moskevská 21, tiskové odd., zn. SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čekají dvě vstupenky na kulturní představení.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

Odbor lázeňství,
cestovního ruchu
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

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

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

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

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

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

31

SC-310400/1

