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K. Vary – Stará Role zakázka číslo:
2012129

SLEVA

byt

cena: 999.000 Kč

Atypický byt 2+kk po kompletní rekonstrukci ve 3. 

patře cihlového domu. V koupelně je sprchový kout i 

vana. K bytu náleží podíl na zahradě za domem. Ul. 

Závodu míru, 78 m² + sklep.

K. Vary – centrum zakázka číslo:
2014014

byt

cena: 1.990.000 Kč

Zrekonstruovaný byt 3+1 v podílovém spoluvlast-

nictví v cihlovém domě s výtahem. Zajímavě dispo-

zičně řešený, tichý byt, připravený ihned k nastěho-

vání. Všechna okna jsou orientovaná do dvora. Ul. 

Horova, 72 m²+ sklep.

K. Vary – Tuhnice zakázka číslo:
2014046
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byt

cena: 2.990.000 Kč

Prostorný mezonetový byt 3+1 (zvýšené přízemí) 

spojený s 1+1 (suterén) na výborné adresa s vý-

hledem do zeleně a uzavřeným dvorem za domem. 

Dům ve výborném stavu. Ul. Bečovská, 130,5 m².

K. Vary – Tuhnice zakázka číslo:
2014047

byt/kancelář

cena: 780.000 Kč

Atraktivní prostor 1+kk ve sníženém přízemí na lu-

krativní adrese. Kousek do centra i do lázeňských 

lesů. Výhled do ozeleněného klidného dvora, který 

je možné využívat k posezení. Ul. Bečovská, 35 m².

K. Vary zakázka číslo:
2014000

byt

POPTÁVKA

Pro mladou paní s dítětem hledáme byt 2+1 nejlé-

pe po rekonstrukci za rozumnou cenu. Děkujeme za 

Vaše nabídky.

K. Vary – Na Vyhlídce zakázka číslo:
2014058

rodinný dům 

Rádi sdělíme při osobním jednání

Objekt „Andrée“ o třech bytech (3+1, 2x 2+1) s tera-

sou a garáží. Dobrý stav. 500 m od lázeňské prome-

nády. Parkování u domu. Atraktivní lokalita u parku. 

UP 200 m², pozemek 219 m².

Horní Tašovice - Stružná zakázka číslo:
2014060

rodinný dům 

Rádi sdělíme při osobním jednání

Rozlehlý pozemek se stavbou rodinného sídla vč. 

vodní plochy s několik staletí psanou historií v pro-

středí obklopeném čistou přírodou, přesto 15 minut 

od K. Varů. UP 484 m², pozemky 149.544 m² !!! 

Lípa – Merklín zakázka číslo:
2014041

rekreační chata

cena: 980.000 Kč

Zděná podsklepená chata 6+2 ideální pro samotá-

ře, milovníky zimních sportů a tuláky přírodou. Pů-

vodní venkovní kamenný sklep, garáž, bazén. Poze-

mek zkrášluje „Winklerův jasan“. UP 180 m², poze-

mek 1.161 m².

Velký Rybník zakázka číslo:
2014044

rekreační chata

cena: 669.000 Kč

Krásné místo 30 m od vody, přízemní chata 2+1 k ce-

loročnímu užívání s kompletním vybavením ve vel-

mi dobrém stavu. Kachlová kamna. Vlastní stud-

na. Udržovaná zahrada, parkování. UP 30 m², poze-

mek 372 m².

Jenišov zakázka číslo:
2012132

stavební pozemek

cena: 1.000,- Kč/m²

Jihozápadně orientovaná stavební parcela s kouzel-

ným výhledem v lokalitě „Pod rohem“. Nákupní mož-

nosti v pěší vzdálenosti. Les za humny. MHD pro Vaše 

děti přímo u lokality.  IS kompletní. 1397 m².

K. Vary – Čankov zakázka číslo:
2014027

stavební pozemek

cena: cena dohodou

Slunná parcela u lesa s rekreační chatkou. Orienta-

ce JZ. Elektřina na hranici pozemku, voda a plyn v ko-

munikaci, odpad lze řešit čističkou (veřejná kanaliza-

ce cca 80 m). Vzrostlé ovocné stromy, skleník, jezír-

ko. 1.210 m².

N
O

VIN
KA

N
O

VIN
KA

Olga Vrt áčková
739 527 609 Regina Dostálová

774 930 139
Mirka Čiháková774 025 415

Petra Michlíková777 093 232

te le fon :  602 145 144           e -mai l :  real i t y@loyd.cz            web:  w w w.loyd.cz
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K. Vary – centrum zakázka číslo:
2014064

nebytové prostory

Rádi sdělíme při osobním jednání

Pronájem nebytového prostoru v přízemí domu s lé-

kařskými praxemi v sousedství vyhlášených lázeň-

ských domů. Vlastní vchod, výborný stav, parkování. 

Volné nejpozději od  1. 12. 2014. UP 118 m². 
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S náměstkem primátora Jiřím Klsákem

Jak je město připraveno na letošní MFF?

Rád bych poznamenal, že letošní již 49. ročník Me-
zinárodního fi lmového festivalu se koná od 4. do 
12. července, a bude jistě hlavní událostí toho-
to měsíce.  Z městských doprovodných akcí se 
hned v neděli  6. července na dostihovém závo-
dišti v Karlových Varech uskuteční Letní cena kli-
sen, dostihový program začíná ve 14 hodin. Festi-
valová středa je tradičně vyhrazena pro večer měs-
ta Karlovy Vary. Konkrétně dne 9. července od 19 
hodin je v Letním kině připraven koncert hitů rock-
ových legend Electric Light Orchestra v doprovodu 
Karlovarského symfonického orchestru. Phil Bates 
přiveze osvědčené hity ELO jako například Don´t 
Bring Me Down, Hold On Tight nebo Xanadu. 

Které další kulturní akce nás v červenci čekají?  

Další, jistě hojně navštěvovanou akcí se stanou 
červencové kolonádní koncerty, které se naplno 
rozběhnou pár dní po festivalu. Z většiny je bude 
zajišťovat Karlovarský symfonický orchestr, poslu-
chači mohou vždy v odpoledních hodinách přijít na 
hudební produkce na Mlýnské a Tržní kolonádě. 
A 16. července se můžeme navíc těšit na produk-
ci studentského Leicestershire Schools Symphony 
Orchestra či 26. července pražského jazzového big 
bandu Kentomania.

Na kterou další akci se osobně těšíte?

Statutární město Karlovy Vary nezapomíná ani na 
děti, které si užívají letních prázdnin. Pořádání pří-
městských a letních táborů město podpořilo část-
kou v celkové výši přesahující 350 tisíc Kč. Nejbo-
hatší program připravil Dům dětí a mládeže Kar-
lovy Vary se svým projektem „Léto plné poho-
dy“. Dále je možné zmínit letní příměstské tábo-
ry na lezecké stěně pořádané sdružením KV Stěna, 
kemp netradičních sportů pořádaný SOU stravová-
ní a služeb, sedlecké příměstské sportovní kempy 
pořádané TJ KSNP Sedlec či letní aktivity organizo-
vané v MŠ Moudré hraní o.p.s.

Děkujeme za rozhovor

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 7/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY

je plavčík karlovarské Vodní záchranářské služby 
Miroslav Štěch (24). Letos 7. června zachránil na 
Rolavě tonoucího 14letého školáka Denise.

09 NEJLEPŠÍ UČITELÉ A ŽÁCI

našeho města byli vyhlášeni před začátkem prázd-
nin. Přinášíme jména 19 oceněných školáků a 13 
pedagogů. Nejlepší ředitelkou školy se stala Mgr. 
Eva Doušová ze ZŠ Dukelských hrdinů.

12 K NEJSTARŠÍM ALTÁNŮM MĚSTA

patří Maierův gloriet, který letos slaví 210 let. Do-
čkal se opravy stejně jako altán Kristýna nebo Kar-
lova vyhlídka nad Puppem. Podíváme se také na 
nový Jungmannův altán, dokončený letos na jaře 
díky dotačnímu programu EU. 

14 POŘADÍ NEJLEPŠÍCH STAVEB KRAJE

ovládly ve 14. ročníku soutěže Smíchovský pavilon 
s 1020 hlasy a mezi projekty Národní dům s 1246 
hlasy. Za zvelebení zanedbané části Dvorů dostal 
Čestné uznání také Areál Dvorana.

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY

popíšeme rod zakladatelky tradice pečení oplatek 
Bayerové a jejího druhého syna, architekta éry Zla-
tého věku Alfreda Bayera. Získali jsme jako unikát 
projekt orchestřiště Slavnostního sálu Puppu z roku 
1904 i s vlastnoručním podpisem autora.

20 STRÁŽNÍCI SE CHYSTAJÍ NA FESTIVAL

nejen jako pěší, cyklo a motorizované hlídky ale 
také s osvědčenými osobními transportéry Segway. 
Sebevědomí jim dodalo vítězství v rychlosti střel-
by na 11. ročníku soutěže městských policií našeho 
kraje. Ukážeme rovněž, jak si můžete vyhledat kon-
krétního strážníka pro vaší ulici nebo čtvrť.

28 BAZÉN KV ARENY ČEKÁ LETNÍ ODSTÁVKA

hned po skončení 49. MFF. Plavecká škola přijímá 
přihlášky na plavecké kurzy, které začnou od září. 
Zatímco samotná KV Arena se chystá na programový 
trhák podzimu vystoupení autora hitu You' re Beauti-
ful britského zpěváka James Blunta, které bude 29. 
října.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)
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KARNEVAL PROMĚNIL KARLOVY VARY V MALÉ 

RIO. V ulicích kroužily tanečnice, skákali kejklíři, 
zněly bubny a na pěší zónu se snesly stovky konfet. 
Na 7. ročníku  Karlovarského karnevalu nechyběli 
dvojníci hvězd, Elvis Presley, skupina ABBA, Masa-
ryk na koni, Marilyn Monroe v kabrioletu. Nad hla-
vami kroužil oranžový čínský drak a na dlažbě cva-
kaly podpadky mažoretek.

POHÁDKOVÝ LES VZNIKL Z MEANDU OHŘE po-
slední květnovou sobotu. Děti se mohly setkat s ví-
lou, princeznou, čertem, čarodějnicí a s mnoha dal-
šími pohádkovými bytostmi. Plnily nejrůznější úko-
ly od skákání v pytlích, přes slalom mezi překážka-
mi až po chytání rybiček u vodníka. Na akci, kterou 
připravila Městská knihovna, přišlo na tři tisíce ná-
vštěvníků. Do soutěží o ceny se zapojilo 800 spo-
kojených dětí.

FYZIKÁLNÍ POKUSY PŘÍMO NA ULICI ZKOUŠE-

LI karlovarští a chebští školáci při společné akci ZŠ 
Poštovní a Gymnázia Cheb. Kouzla a pokusy pod 
názvem Fyzika na ulici přivedla na nádvoří ško-
ly děti z mateřských i základních škol z Karlových 
Varů a okolí. K vidění a vyzkoušení byla Fresnelo-
va čočka, která návštěvníkům zvětšovala hlavy, vy-
ráběla se elektřina z jablek, hlavy mnohým zamo-
taly hlavolamy. Nadšené ohlasy diváků  daly vznik-
nout myšlence, že by příští rok mohla škola Fyziku 
na ulici představit široké veřejnosti.

VÍTĚZ LETOŠNÍHO KARLOVARSKÉHO PŮLMARA-

TONU 18letý etiopský běžec Teshome Mekonen 
padl v cíli na kolena a děkoval nebesům za rekord-
ní čas 1:01:21.Vedl s náskokem už od 10. kilomet-
ru a dosavadní rekord závodu  zlepšil o dvě minuty. 
Také účast 4200 běžců překonala dvojnásobně loň-
skou premiéru v karlovarských ulicích.

GARÁŽE V JABLOŇOVÉ PADLY KONEČNĚ K ZEMI 
až po čtyřech letech průtahů. Ačkoliv už svému 
účelu nesloužily a jejich majitelé je nevyužívali. De-
molici čtyř stovek garáží na rozloze 20 tisíc met-
rů čtverečních provedl ZISTAV místo původních 5,5 
milionu korun jen za 1,3 milionu korun včetně li-
kvidace odpadu. Lokalita je jednou z mála, které 
může město  nabídnout investorům k malé ekolo-
gické výrobě.

MLADÍ PĚVCI NADCHLI MLADÉ PUBLIKUM hned 
neobvyklým provedením soudobé hudby. Při kon-
certu KSO a Repre Bandu pro studenty  karlovar-
ské Obchodní akademie a Prvního českého gymná-
zia ve Dvořákově síni Lázní III. zazněly kompozice 
Sinael Jazz Symphony Kryštofa Marka a The Rock 
Mass autorů Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga. 
Sólové party zpívali mladí interpreti Kateřina Her-
číková a Ondřej Izdný, spojené orchestry dirigoval 
Kryštof Marek.

DELEGACI PARTNERSKÉHO IZRAELSKÉHO EILATU

v čele s jeho  starostou Yitzhakem Halevym přijal 
primátor Petr Kulhánek. Mluvili spolu o spoluprá-
ci obou měst. Starosta Yitzhak Halevy navštívil naše 
lázně vůbec poprvé. Členové delegace z přímoř-
ského letoviska na břehu Rudého moře si během 
tří dnů prohlédli Vřídelní kolonádu, sklárnu Moser 
a zámek Bečov. Setkali se rovněž s představite-
li  Obce židovské.

NEJSTARŠÍM ÚČASTNÍKEM WALKING VARY 

TOUR byl 93letý Vlastimil Fiala. Na šestikilometro-
vou trasu přes Dianu na Linhart s převýšením 254 
metrů se vydal spolu s Josefem Dlohošem. Na prv-
ní díl Walking Vary tour měl nejstarší chodec na-
trénováno, neboť loni nachodil přes 550 kilometrů. 
V cíli na Linhartu čekaly dárky na nejstaršího chod-
ce i na nejmladší, devítiletou účastnici pochodu.

DISKUSNÍ FÓRA BUDOU POKRAČOVAT V LISTO-

PADU. Setkáním s občany Cihelen, Doubí a Dvorů 
skončila jarní série diskusních fór, na kterých moh-
li občané diskutovat s představiteli města a měst-
ských organizací o rozvoji jednotlivých městských 
částí a problémech života v nich. V listopadu pro-
běhne druhá série debat pro čtvrti Sedlec, Rosnice, 
Čankov, Rybáře, Tuhnice a centrum města.

• STALO SE/STANE SE
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• UDÁLOST MĚSÍCE

Město ovládne fi lmová múza   
Od 4. do 12. července budou Karlovy Vary 

opět městem fi lmu. Na 49. MFF se čeká 

návštěva jako loni, kdy na 461 projekcí 235 

fi lmů přišlo 128 031 diváků a na festivalu se 

akreditovalo 12 028 návštěvníků. Letos bu-

dou mezi sedmi světovými a pěti meziná-

rodními premiérami uvedeny v soutěži dva 

české fi lmy a vůbec poprvé snímek animo-

vaný. Nebude tu nouze o fi lmové osobnosti. 

Úvodní americký fi lm I Origins uvede osob-

ně představitel hlavní role Michael Pitt spo-

lu s režisérem Mike Cahillem. Hostem bude 

rovněž držitel Nobelovy ceny míru a bývalý 

polský prezident Lech Walesa, který zde ve 

světové premiéře uvede speciální verzi fi lmu 

Andrzeje Wajdy Walesa  Člověk naděje.

Trháky mezi fi lmy

V devítidenní šňůře fi lmů bude i divácký hit letoš-
ního MFF v Cannes argentinská černá komedie Di-
voké historky z produkce bratrů Almodóvarových. 
Mezi soutěžními snímky je dlouho očekávaný fi lm 
gruzínského fi lmaře George Ovashviliho Kukuřičný 
ostrov a jako novinka animovaný snímek lotyšské 
fi lmařky žijící v New Yorku Signe Baumane, kte-
rá je nejen režisérkou, autorkou kreseb a scénáře, 
ale také vypravěčkou fi lmu. Dárkem pro fanoušky 
bude premiéra digitálně restaurovaná kopie Men-
zlových Ostře sledovaných vlaků. Film sklidil po 
premiéře roku 1966 velký úspěch a získal Oscara 
jako nejlepší zahraniční fi lm.

Novinky festivalu

Každý soutěžní fi lm bude po premiéře ve Vel-
kém sále Thermalu uveden vždy další den v Pup-
pu a následující  den do třetice v kině Drahomíra. 
Originální bude také tečka za festivalem. Pořadate-
lé chystají spolu s distribuční společností Aerofi lms 
a Českou televizí projekt, jehož cílem je otevřít za-
končení MFF co největšímu počtu diváků. Závěreč-
ný fi lm i ceremoniál bude možné zhlédnout ve vy-
braných kinech v přímém přenosu z Velkého sálu 
Thermalu. Poprvé v historii tak budou moci diváci 
v kinech celé ČR být svědky programu spolu s jeho 
účastníky.

Doprovodný program

Tradičními doprovodnými akcemi 49. MFF budou 
večery města a kraje. Zatímco kraj chystá  svůj již 
6. večer na 10.7. od 20 hodin tradičně do odba-
vovací haly letiště a jeho styl má být pro pozva-
né překvapením od regionálních fi rem, Večer měs-
ta, bude 9.7. od 19 hodin v Letním kině a magis-
trát překvapení odtajnil. Bude to koncert hitů rock-
ových legend v podání Phila Batese a Karlovarské-
ho symfonického orchestru. Má název Pop Meets 
Symphony a Phil Bates na něj přiveze osvědčené 
hity jako Don´t Bring Me Down, Hold On Tight nebo 
Xanadu. Bude to prostě hudební pecka! Vstupenky 
stojí v předprodeji 200 Kč nebo 300 Kč přímo na 

místě. Pozadu nezůstane ani divadlo. Na jeho prk-
nech bude poprvé v rámci MFF Cirk La Putyka Late 
Night Show. Jde o mezinárodně úspěšný divadel-
ní soubor Cirk La Putyka, který vystoupí se svým 
nejnovějším představením DOLLS. Hrát se bude 
v divadle vždy po skončení fi lmu  5.7.ve 23:45, 
7.a 10.7. od 23:30 a 11.7. od půlnoci. Prodej vstu-
penek na představení začíná 1.7. v pokladně diva-
dla a  v Infocentru, od 4.7. v hlavní pokladně Ther-
mal, cena 190 Kč.

Kdo si odveze globus

Kromě vítězů soutěžních kategorií si letos odveze 
Křišťálový globus výjimečný americký režisér Willi-
am Friedkin. Uvede zde restaurovanou verzi svého 
fi lmu Mzda strachu. Dostane cenu, která v podobě 
dívky s křišťálovou koulí je udělována od 35. MFF. 

Navrhli jí Aleš Najbrt, bratři Šimon a Michal Caba-
nové a fotograf Tono Stano. Modelem jim  byla dru-
há vicemiss roku 2001 Ema Čermáková. Pro každý 
ročník MFF je vyrobena vždy desítka zlatých, stří-
brných a malých globusů. Velký je vysoký 42 cm 
a má hmotnost pět kilo, malý 1,8 kilogramu.

Vstupné se nemění

MFF nemění ceny vstupenek, které jsou 65 korun. 
Zůstávají již 14 let na stejné výši. Oblíbený Festi-
val pass stojí na celou dobu MFF tisíc korun, cena 
pro studenty je 700 Kč. Organizátoři slíbili pro le-
tošní ročník, že zvýhodní návštěvníky, kteří si za-
koupí pass na celý festival. Rezervace vstupenek 
začíná 30. června do vyčerpání kvóty 10% vstupe-
nek k rezervaci.
(Více na: www.kviff.com/cz)
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Havlovo místo bude v Sadech Karla IV.

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, 
musí skončit v popelnici a pak na skládce.  Stále větší 
důraz se klade na maximální využití všech materiálů, 
které lze znovu použít. Podle hesla „nejlepší odpad 

je ten, který nevznikne“. Proto by domácnosti měly 
odpad třídit. Nejen papír a plasty ale také vysloužilé 
elektrospotřebiče, které tvoří asi pět procent hmotnosti 
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako 
plastové obaly. V celé Evropě se ročně vyprodukuje 
na osm milionů tun elektroodpadu. Proto vznikl 
systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů 
ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci 
a dovozci se v ČR přiklonili k osvědčenému modelu 

skandinávských zemí. Založili neziskové společnosti, 
které zajišťují místa zpětného odběru, kde lze zdarma 
vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Největší z českých 
systémů ELEKTROWIN již  za osm let vytvořil na 12 tisíc 
míst zpětného odběru. Odevzdávaný spotřebič nesmí být 
ale zbaven žádné důležité části. Například při neodborné 
demontáži staré chladničky, může dojít k úniku 
škodlivých freonů, které mohou velmi vážně poškodit 
životní prostředí. Chladnička bez kompresoru se bere 
jako odpad a za jeho zpracování už budeme platit.

Město Karlovy Vary se rozhodlo připojit k Wa-

shingtonu, Dublinu a Barceloně a dalším me-

tropolím, kde již vzniklo „Havlovo místo“. 

Smyslem projektu je vytvoření sítě míst ve ve-
řejném prostoru, kde se lidé mohou setkávat, 
vést dialog a diskutovat v duchu ideálů a život-

ních postojů Václava Havla. Karlovarské Havlovo mís-
to bude v Sadech Karla IV. Tvořit je budou dvě  kovová 

zahradní křesla, spojená s kulatým stolem, jehož stře-
dem prorůstá lípa jako národní strom České republiky. 
Autor nazval instalaci „Hovoří demokracie" a pracov-
ně ji  označuje za lavičku. Rozhodnutí o Havlově mís-
tu padlo už koncem dubna. Bez příspěvku lidí se ale 
instalace místa neobejde. „Bude to stát okolo 280 ti-
síc korun, to je cena autorského díla architekta Bořka 
Šípka, plus náklady na úpravu místa. Záměr bychom 
rádi zrealizovali letos. Jedinou překážkou jsou ne zce-

la bezvýznamné náklady. Proto se obracíme na širo-
kou veřejnost, podnikatele, na všechny, které oslovu-
jí myšlenky Václava Havla, s prosbou o pomoc. Pokud 
sbírka nedá dohromady celou částku, město dodá po-
třebný zbytek," uvedl primátor Petr Kulhánek. Na po-
řízení Havlova místa město vyhlásilo veřejnou sbír-
ku a lidé mohou příspěvky vhazovat do dvou stabil-
ních pokladniček. Jedna je v budově magistrátu na 
Moskevské ulici, druhá v Infocentru na třídě TGM. Při-
spět lze také zasláním příspěvku na bankovní účet č. 
5200014223/5500, vedený u Raiffeiesenbank. 

Vysloužilé elektrospotřebiče dejte k recyklaci

Farní charita - tip k nezaplacení
Zejména rodiny starších a nemocných lidí oceňu-
jí službu, kterou poskytuje karlovarská Farní cha-
rita. Svým klientům a jejich rodinám nabízí vstříc-
nou spolupráci při starosti o nemocného člena ro-
diny. Farní charita tak poskytuje úlevu pečujícím 
rodinám i osobám blízkým. Ty jistě ocení fakt, že 
se mohou plnohodnotně zapojit do běžného živo-
ta a přitom mít své blízké u sebe. Klienti jsou podle 
svých slov spokojeni především s odborným perso-
nálem a chválí si také individuální přístup. „Klienti 
totiž nemusí natrvalo odcházet do Domova pro se-
niory, ale vrací se na víkendy do svého domova. To 
velmi pozitivně upevňuje a posiluje rodinné vzta-
hy. Našim posláním je poskytovat klientům takové 
služby, abychom zachovali, udrželi a zlepšili kvalitu 
jejich života s možností co nejdéle zůstat v domá-
cím prostředí,“ říká vedoucí služby Dita Matoušová 
a dodává:" Cílovou skupinu tvoří lidé od 55 let, tr-
pící převážně Alzheimerovou chorobou. Jsme cer-
tifi kované pracoviště České alzheimerovské spo-

lečnosti a kontaktním místem ČALS. Služby také 
poskytujeme lidem s onemocněním pohybové-
ho a nosného aparátu, se smyslovým postižením, 
s kardiovaskulárními chorobami a s poruchou me-
tabolismu." Základní ideou je, aby si klient vybral 

z nabídky tu službu, která mu pomůže řešit jeho si-
tuaci tak, aby zůstal součástí přirozeného spole-
čenství. Mimo základní služby péče, které vyplý-
vají ze zákona o sociálních službách, vytváří Farní 
charita pro klienty takové podmínky, na jaké jsou 
zvyklí v domácím prostředí. Že se jí to daří, o tom 

svědčí ohlasy klientů a jejich rodin. "Mé zkušenosti 
s karlovarskou Farní charitou  začaly před patnácti 
lety. Přestěhovala jsem si k sobě slepou a nemoc-
nou maminku. Odkázanou téměř ve všem na po-
moc druhé osoby. Brzy mi bylo jasné, že budu po-
třebovat pomoc. Od kolegyně v práci jsem dostala 
tip na Farní charitu. Tip k nezaplacení. Farní charita 
a její zaměstnanci mi pomáhají již patnáct let. Je to 
péče vysoce odborná, přitom nezapomínají na indi-
viduální potřeby klienta jako je četba knih, luštění 
křížovek, poslech radia a televize, zpěv i ruční prá-
ce. Maminka je ve stacionáři maximálně spokoje-
ná. A po víkendu doma se vždy těší do "své škol-
ky". Všem zaměstnancům patří můj dík za neleh-
kou práci, starostlivost a trpělivost, se kterou se 
věnují všem klientům.“ Lenka Haaková
Kapacita, provozní doba a kontakt:

Týdenní stacionář 10 klientů 
Po – Pá 24 hod. (celoročně) 
Tel. 353 434 211, 731 433 036, www.charitakv.cz

Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary zve-
řejňuje záměr prodeje bytových jednotek a domu. Jed-
ná se o byt 2+1 v domě Krále Jiřího 2007/34, K. Vary 
(v podílovém spoluvlastnictví), byt 3+1 v domě Západní 
1449/18, Tuhnice (v podílovém spoluvlastnictví) a budovu 
Táborská 375/26, Bohatice. Bližší informace jsou zveřej-
něny na úřední desce magistrátu včetně její elektronické 
podoby. Město dále disponuje nebytovými prostory v ulici 
Školní 7 (Lidový dům) a v ulici Západní 63, které jsou na-
bízeny k pronájmu. Jedná se volné kancelářské prostory. 
Bližší informace na telefonním čísle 353 118 245.
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Vavříny za prezentaci byly rozděleny

Soutěž "Chceme čisté město", kterou město vy-
hlásilo letos v březnu, zná své vítěze.  Šlo o nejlep-
ší prezentaci úklidu veřejného prostranství a soutě-
žící museli zdokumentovat stav dané lokality před 
a po úklidu. Klání probíhalo ve čtyřech kategori-
ích – mateřské školy, základní školy, střední ško-
ly a nepodnikající právnické osoby. Celkem se do 
soutěže zapojilo dvanáct účastníků, jejichž prezen-
tace hodnotila komise jmenovaná radou města. Ví-
tězové jednotlivých kategorií převzali z rukou pri-
mátora mimo jiné fi nanční dary ve výši 10 tisíc ko-
run. Vítězové jednotlivých kategorií:

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 
hod, začátky nočního mytí na 20:00 hod. 
1.7. Komunikace:   Blahoslavova, Národní - část, nám. 

Karla Sabiny, Stará Kysibelská, Úvalská, Východní
2.7. Komunikace:   Bečovská, Gorkého, Poštovní, Šu-

mavská, Brigádníků, Jižní, Přátelství, Budovatelů
 Noční mytí:   Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, T.G. Masaryka u Becherovky,  Dr. D. Beche-
ra (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Běle-
hradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

3.7. Komunikace:   Moravská, Libušina, Tylova, Nebozí-
zek, Škroupova, Divadelní

4.7. Komunikace:   Požární, U Koupaliště, Čankovská
Během 49.MFF se blokové čištění a mytí ulic neprovádí
14.7.  Komunikace:   Na Průhoně, 1. Máje, kpt.  Ot. Jaroše, 

Závodní, Adolfa Heinmanna, V Lučinách, Lipová, Kar-
la Kučery, V. Meerwalda, Sklářská

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

ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

15.7. Komunikace:  Gagarinova, Maďarská, Krokova, Li-
dická, Národní, Jungmannova, Viktora Huga, Čecho-
va, Chodská, Kolárova

16.7. Komunikace:  F.X. Šaldy, Vilová, Štůrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kame-
nického

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

17.7. Komunikace:   Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, nám. 
Palackého, Vrchlického, Italská, Americká 

18.7.  Komunikace:   Moskevská, Jízdárenská, Chelčické-
ho, Vrázova, Wolkerova, Charkovského, Krymská, 

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

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

22.7. Komunikace:   nám. M. Horákové, Svahová, Mos-
kevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělěhradská, Jaltská

23.7. Komunikace:   Jugoslávská, Bulharská, Varšavská 
část, Horova, Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrov-
ský most, Jáchymovská část

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

24.7. Komunikace:   Chodská, Mozartova, nám. E. Desti-
nové, nám. V. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Prašná, Pod Tvrzí

25.7. Komunikace:   U Trati, Lomená, kpt. Nálepky, Žitná, 
Na Výšině, Dalovická, Táborská

Výsledek ankety: 

TOP 7 problémů
Účastníci Fóra zdravého města Karlovy Vary 2014, 
které proběhlo v dubnu v Lidovém domě, pojme-
novali 10 nejpalčivějších problémů města. Je-
jich vyřešení vidí občané jako základní předpoklad 
pro zvýšení kvality života ve městě. Sedm z těch-
to deseti problémů potvrdila anketa, která byla od 
30. dubna do 14. května distribuována mezi širo-
ký okruh adresátů, a to prostřednictvím Karlovar-
ských radničních listů, Infocentra, webových strá-
nek magistrátu  a facebookových stránek Zdravé-
ho města Karlovy Vary. Do ankety se zapojilo 91 
respondentů.
Sedm TOP problémů, na jejichž prioritě se shodli 
účastníci fóra i respondenti ankety:
• Dopravní spojení s Prahou

• Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodo-

prava ve městě

• Parkování – doprava v klidu

• Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zů-

stávali mladí lidé, vysokoškoláci a prácechtiví

• Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory

• Práce pro vysokoškoláky a dělníky

• Státní univerzita v Karlových Varech

 (řazeny abecedně)
Těchto sedm problémů bude zapracováno do ko-
munitního Plánu zdraví a kvality života. Výsledky 
řešení jednotlivých problémů budou vyhodnoceny 
na veřejném projednání v roce 2015.

• kategorie mateřské školy – Soukromá 

mateřská škola a jesle Moudrá sova, 

 K. Vary – Doubí

• kategorie základní školy – Základní škola 

Konečná, Karlovy Vary

• kategorie střední školy – Obchodní aka-

demie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ, Karlo-

vy Vary

• kategorie nepodnikající právnické oso-

by – Kozodoj o. s., Karlovy Vary

MŠ a jesle Moudrá sova

ZŠ Konečná

Blokové čištění a noční mytí komunikací
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Jubilant měl vždy rád historii
Krásných 90 let, navíc v obdivuhodné kondi-
ci, oslavil 6. června pan František Linhart. Rodák 
z Rakovníka byl do Karlových Varů převelen jako 
voják v září roku 1947 a nakonec se tu usadil na-
trvalo. Na první pohled mu učarovaly zdejší ze-
lené stráně a lesy. Po vojně nastoupil na ředitel-
ství v porcelánce, pak se jako specialista na mzdy 
přesunul do banky. Jeho kariéra by jistě stoupa-
la, jenže pan Linhart nikdy nefandil KSČ a když se 
při hlasování odborů v Praze vyslovil proti pozvá-
ní sovětského vojska, kariéra se zadrhla. Pan Fran-
tišek ztratil práci a každý se ho bál zaměstnat. Na-
konec mu svitla naděje v Ostravě u jedné mon-
tážní společnosti, chvíli na to, v roce 1972, už stál 
u zrodu montážní skupiny, pro kterou jako vedou-
cí prodeje získával zakázky nejen po celé repub-
lice, ale i ve světě. Ve vedení úspěšné fi rmy vy-
držel až do svých osmdesáti let, pak otěže předal 

svým třem synům. Své manažerské schopnosti ne-
uplatňoval jen v průmyslu. Angažoval se i ve fotba-
le, konkrétně v tom starorolském. „V krajském pře-
boru jsme mívali průměrnou návštěvnost patnáct 
set lidí, na Slavii přišlo i tři tisíce diváků,“ chlubí se 
pan František. Vedle fotbalu byla a dodnes je jeho 
vášní historie. „Vždycky, když se s klukama sejde, 
skončí u Přemyslovců,“ prozrazuje jeho manžel-
ka Eva. A lásku k historii potvrzuje i sám pan Fran-
tišek. Sezval rodinu na oslavu, kterou prý nepořádá 
u příležitosti svých narozenin, ale u příležitosti vý-
ročí vylodění v Normandii. Rodinu má pan Linhart 
početnou. Ke třem synům z prvního manželství vy-
ženil jednu dceru. Raduje se také ze šesti vnou-
čat a tří pravnoučat. Kromě rodinné radosti přeje-
me panu Františkovi i hodně radosti ze života, neu-
tuchající smysl pro humor a zejména zdraví pevné 
tak, jak pevný je jeho stisk ruky. (Helena Kyselá)

Diamantové výročí svatby měli letos v červnu spo-
lu manželé Jaroslav a Marie Korálovi. Když se jich 
ptali na recept na tak dlouhé a spokojené man-
želství, odpověděli oba shodně: "Hlavně věrnost 
a vzájemná tolerance." Pan Jaroslav oslaví letos 
17. října devadesátiny. Narodil se v Nezdicích na 
Šumavě a celé roky pracoval jako holič. Do Kar-
lových Varů se přestěhoval za prací, protože do-
stal báječnou nabídku a věděl, že na Šumavě by 
ve svém oboru takové uplatnění nesehnal. Našel 
tu i svojí životní partnerku, ale na svůj rodný kraj 
vzpomíná s láskou dodnes. Společně s manželkou 
Marii vychoval dvě dcery Růženku a Jarušku, a ra-
dost mu dělá také jediná vnučka Verunka. Pan Ko-
rál je velký fanoušek fotbalového klubu Slavie, dří-
ve hodně sportoval a také hrával na housle, ale 
dneska dává přednost sportu už jenom v televizi. 
Také čte každý den noviny a poslouchá rádio, nej-
raději má omáčky a polévky od své manželky, kte-
rá je stále báječná kuchařka. ,,Vaření a pečení bylo 
vždy mým největším koníčkem, hlavně se to musí 
dělat s láskou‘‘ prozrazuje paní Marie. Manželům 
Korálovým přejeme zdraví, štěstí a lásku do dalších 
společných let!  (Veronika Kaasová)

Láska jim vydržela celý život

Odešel znalec historie
Dne 29. května 
zemřela po dlou-
hé a těžké ne-
moci PhDr. Ka-
mila Bešťáková, 
bývalá ředitel-
ka Karlovarské-
ho muzea a ně-
kdejší zastupitel-
ka našeho města 
i kraje. Narodila 

se 9. listopadu 1943 v rodině herce a režiséra  Ka-
mila Bešťáka (k jeho 100. výročí narození jsme při-
nesli vzpomínku v KRL 6). 
Po maturitě na Jedenáctileté střední škole nastou-
pila do zaměstnání jako civilní zaměstnanec v ar-
mádě. Byla jedenáct let knihovnicí a metodikem 
pro práci s knihou. Při zaměstnání studovala Filo-
zofi ckou fakultu UK v Praze, obor historie, kde zís-
kala titul PhDr. 
Po nástupu do Karlovarského muzea prošla od píky 
až po post ředitelky. Jejím koníčkem byla historie 

panovnických a šlechtických rodů v Evropě, zejmé-
na život Napoleona Bonaparta a jeho rodiny. Po od-
chodu z Karlovarského muzea dojížděla řadu let do 
muzea v Nymburku. Pak se opět vrátila do Karlo-
vých Varů, kde na magistrátu  přijala místo na od-
boru školství a kultury. Po odchodu do důchodu 
byla dvě volební období zastupitelkou města i kra-
je. Kamila Bešťáková měla dva syny, dvě vnučky 
a vnuka. V její osobě odešel znalec regionální kar-
lovarské historie. 
 (Zdeněk Musil)
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Nejlepší pedagogové i žáci vyhlášeni

U příležitosti konce školního roku ocenil pri-
mátor města nejúspěšnější žáky základ-
ních škol a pedagogické pracovníky ma-

teřských a základních škol. Slavnostní předá-
ní ocenění proběhlo v Becherově vile. Vybraným 
žákům základních škol byly předány pamětní lis-
ty za vynikající práci, studijní výsledky a repre-
zentaci školy. Pedagogičtí pracovníci byli oceně-
ni za vynikající vzdělávací a výchovnou činnost 

v oblasti školství. 
Nejúspěšnější ředitelkou školy se v letošním 
roce stala Mgr. Eva Doušová, ředitelka ZŠ Dukel-
ských hrdinů (na snímku). Nejlepšími žáky byli 
vyhlášeni: Ondřej Vitvar, Kateřina Topolová, An-
drea Herrgottová, Tomáš Růžička, Adéla Zachar-
dová, Karolína Pavlů, Karolína Joo,(1.st.), Jakub 
Voráček, Kamila Handrychová, Šimon Iliev, Ngo 
Phuong Thao, Adéla Pokorná, Vojtěch Bičík, Jiří 

Michovský, Kateřina Bartošová, Jan Prokop, Ja-
kub Žiška, Tomáš Štěpánek (ZUŠ) a Tereza Mi-
ličová.
Nejlepší pedagogové: Bc. Jiří Kollarov, Mgr. Bar-
bora Dulavová,Mgr. Renáta Klapuchová, Mgr. Jiří 
Matocha,Mgr. Květoslava Havlová, Pavla Kubů, 
Mgr. Daniela Červenková, Mgr. Ivana Vítová,
Mgr. Miluše Pivková, Mgr. Eva Havlenová, Jana 
Přibilová (ZUŠ), Jiří Diviš a Božena Vojtová.

MŠ Krymská má novou zahradu
V areálu 1. Mateřské školky byl dokončen projekt 
Se zahradou do přírody, který podpoří environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí. Na  
zahradách školek v Krymské 10 a 12 vznikla zce-
la nová přírodní zákoutí s kamenným jezírkem, 
bylinkovou zahrádkou, květinovými a travnatými 
porosty, s rozkvetlými rododendrony a nově vy-
sázenými keři, listnatými i jehličnatými stromy. 
V herní zóně pro děti vyrostly vrbičkové domečky 
propojené tunely, přibyly velké přírodní „stromo-
vé“ lavičky a „smyslové chodníčky“ s přírodním 
materiálem, speciální podzemní telefon. Zbudo-
vány byly nové travnaté plochy a záhony v celém 
areálu obou mateřských škol. Určitě nejatrak-
tivnější částí celého projektu je „indiánský les“, 
ve kterém nechybí pravá indiánská týpí a dřevě-
ná stezka zručnosti. Na podporu fi nancování pro-
jektu Statutární město Karlovy Vary podalo žádost 
o dotaci do Operačního programu Životní prostře-
dí v rámci 43. výzvy. Bylo zažádáno o fi nanční 
podporu ve výši  2 199 420 Kč, 
přičemž  celková investice činí 2 443 801 Kč..
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Magistrát bližší než 

krajský úřad
Přimlouvám se za to, aby naše statutární město 
převzalo některé (kdyby to šlo, tak nejlépe všech-
ny) kompetence krajského úřadu. Patřím k nema-
lé skupině občanů, kteří zastávají názor, že kraj-
ský úřad je zbytečný a v případě Karlovarského 
kraje i zcela nekompetentní. Můj názor potvrzuje 
řada případů, kdy úředníci kraje rozhodovali špatně 
a bez znalosti věci. Minule to byl třeba spor o most 
u Lokte, který kraj u soudu prohrál. Teď naposledy 
náš Krajský úřad prohrál soudní spor s radnicí ve 
Františkových Lázních. Šlo o podomní prodej. Tedy 
nešvar, který podle Sdružení ochrany spotřebite-
lů už zakázala více než stovka obcí a měst včetně 
Karlových Varů. Podle mého vzkázal soud v rozsud-
ku mezi řádky úředníkům našeho Krajského úřa-
du: jste nekompetentní, neznalí zákonů. Není divu! 
Nikde si nepřejí podomní prodejce, okrádající dů-
věřivé důchodce a staré lidi. Jsem ráda, že snahu 
měst zakázat podomní prodej podpořil tedy aktu-
álně i Ústavní soud. V případu vyhlášky radnice ve 
Františkových Lázních potvrdil, že mohou vydat zá-
kaz tohoto prodeje na celém svém území. To však 
úředníci Krajského úřadu nepochopili. Připadalo mi 
patřičné, že starosta Františkových Lázních vzká-
zal po vynesení rozsudku řediteli Krajského úřa-
du, aby dal vyměnit své právníky. Zajímala jsem se 
o problém hlouběji a zjistila, že jako jedno z prv-
ních měst zakázalo podomní prodej vydáním vlast-
ního tržního řádu už před dvanácti lety!! Brno. My 
na západě Čech nyní objevujeme Ameriku a odo-
láváme podomnímu prodeji jak se dá. Brání tomu 
jen úředníci odtržení od reality. Zřejmě asi nevě-
dí, že za porušení zákazu podomního prodeje hro-
zí v řadě měst jako je třeba Havlíčkův Brod, Brno 
i jinde pokuta 30 tisíc korun. Řada měst chce nyní 
pokutovat i fi rmy, které  prodejce do ulic posíla-
jí, a těm hrozí pokuta až 200 tisíc korun. Jsem pro-
to ráda, že podle tohoto verdiktu Ústavního soudu 
mohou města i malé obce zakázat podomní prodej 
na celém svém území, nemusí ani povolit tržiště 
a kraj tomu nebrání. „Nařízení města Františkovy 
Lázně nejenže neodporuje ústavnímu pořádku, ale 
mohlo by být pozitivní inspirací pro další obce,“ ci-
tovala naše média předsedu Ústavního soudu Pav-
la Rychetského. Takovým výrokům tleskám! A aro-
gantním úředníkům kraje, kteří jen vytvářejí pře-

kážky a hledají cesty, jak rozhodování radnic a ma-
gistrátů omezit a ztížit, bych vzkázala: Nehrajte si 
na vrchnost. Obcím a městům by se žilo lépe bez 
nesmyslných direktiv kraje, který se lidem v regio-
nu odcizil. Žije si svým vlastním životem, problémy 
obyvatel ho nezajímají a nestará se o ně. A navíc, 
dělá jednu "botu" a ostudu za druhou.
 Věra Bubeníková, Stará Role

Koho trápí úbytek 

obyvatel?
Místy zajímavé a místy nudné bylo jednání posled-
ního zastupitelstva města. Když člověk odhléd-
ne od nedůstojného poštěkávání různých opozič-
ních i koaličních zastupitelů a snaží se pozoro-
vat tok myšlenek našich zvolených zástupců, neu-
brání se chvílemi pocitu nudy. Přesto jsem výraz-
ně zbystřila při tématu, které se zde otevřelo – po-
kles počtu obyvatel Karlových Varů. Jsem učitel-
ka a dobře proto vím, že děti ve škole učíme, že 
Karlovy Vary mají 50 tisíc obyvatel. To, že se jed-
ná o číslo přibližné a zaokrouhlené, je samozřejmě 
všem jasné. Přesto jsem odjakživa měla v hlavě, že 
Karlovy Vary  mají přes 50 tisíc obyvatel. Tato psy-
chologická hranice byla prolomena a víme, že Kar-
lovy Vary již nemají 50 tisíc občanů. A víme také, 
že křivka počtu obyvatel klesá. O to více mě zauja-
lo, s jakou lhostejností a nezájmem tuto informaci 
prezentoval primátor města. Jeho náměstkům je to 
zřejmě úplně jedno. Vlastně se nic neděje, je to pro 
ně jenom číslo. Jenže ono se děje! Ztrácíme pres-
tiž, ubývají lidé v produktivním věku, přicházíme 
o punc metropole. Tím ztrácíme i nemalé peníze 
do městské kasy, což se pan primátor snažil neob-
ratně bagatelizovat po nejasném výkladu opozič-
ních zastupitelů. Ti si po chvíli diskuse nechali od 
úředníků magistrátu zjistit přesná čísla a ukáza-
lo se, že s poklesem obyvatel naše město přichá-
zí o miliony. Lhostejnost až arogance, s jakou sme-
tl pan primátor tento argument ze stolu, je šokující. 
Pojďme hledat důvody, proč se naše město vylid-
ňuje, pojďme si říct, jak to zastavit a jak získat lidi 
zpět. Výmluvy, že je tato situace  dlouhodobě  řeše-
na a „pracuje se na tom“ nejsou na místě.  Po ce-
lou dobu vládnutí současné koalice totiž počet oby-
vatel klesá. Nestačí jen měnit logo, přidávat peníze 
fi lmovému festivalu, nebo zřídit desítky poradních 
komisí a výborů s hromadou placených spolustra-

níků. Žádné z těchto  řešení nepřineslo kýžený vý-
sledek. Nebudou mít Karlovy Vary postupem času 
ještě méně obyvatel?        

Mgr. Štěpánka Steinová

Vážení političtí 

zápasníci! 
Na základě dlouholetých zkušeností obyvatele na-
šeho (dříve krásného) města a bohužel v tomto pří-
padě neselhávající paměti, mám pro vás tento ná-
vrh: Vařte předvolební guláš v jednom kotli. Bar-
vu šťávy zvolte v Karlových Varech módně hnědou 
nebo úplně černou. Když totiž ten guláš zasmrád-
ne, (protože jeho kuchaři nesplnili sliby = surovi-
ny z volební kampaně) a bude ho nutné vyhodit, ni-
kdo z nálezců nebude schopen podle barvy šťá-
vy zjistit původce smradu v našem městě. Za dosud 
nejvíce zapáchající místa vzniklá za všech sesku-
pení na radnici považuji: Za prvé: Průtah silnice R6 
městem. Každé Horní Kotěhůlky usilují o obchvat, 
ale my máme specialitu. Těleso silnice je umístě-
no v záplavové zóně řeky Ohře. Pokračování této 
zvláštnosti, která tvoří vlastně krajskou evakuační 
komunikaci, například při záplavách je to, že pokra-
čování od "Zimáku" má korunu silnice v úrovni jen 
Q100 (stoleté vody), přestože byla projektována po 
průchodu dvou vln zničujících záplav v naší repub-
lice.  Kvůli této stavbě byly pokáceny stovky stro-
mů prakticky bez náhrady. Za druhé: Již od roku 
1994 není řešen nebezpečný sesuv svahu nad sil-
nicí R6 před železničním tunelem až po Ostrovský 
most. Na mnoha místech byl zničen biokoridor řeky 
Ohře v územním plánu obsažený. Za třetí: Výstavba 
nákupního střediska na mohutném náspu v zápla-
vové zóně levého břehu řeky Ohře. Bylo zde poká-
ceno asi 2500 stromů za léta vypěstovaných armá-
dou. Za čtvrté: Provokativně a velmi nákladně vybu-
dovaný oddychový areál "Meandr Ohře" je rovněž 
v záplavovém území.  Navíc areálem prochází tro-
jí vedení vysokého napětí a skomírá tu zhruba dva-
cet nově vysazených stromů. Za páté: Dokončova-
ný odpočinkový a sportovní prostor u silně doprav-
ně zatížené silnice ve Staré Roli "U rybníčka" bez 
účinné protihlukové a protisplodinové cloně. Tvůrci 
se mohli poučit dokonalým řešením takové stavby, 
např. Park na Karlově náměstí v Praze.  Areál kolem 
KV Arény je na samostatné pojednání

Ing. Jaroslav Lukšík, občan města

Tato stránka je věnována necenzurovaným, neanonymním názorům zastupitelů a občanů města
na aktuální politická a komunální témata. Příspěvky s uvedením jména a e-mailu autora zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. 
Uzávěrka pro KRL č. 8 je 15. července 2014.
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Vyhlídky a altány - oblíbený cíl výletů

Lázeňské lesy kolem našeho města 

jsou protkány kilometry vycházko-

vých cest a lesních promenád. Prv-

ní lesní cestu určenou k vycházkám ne-

chal vybudovat ve 2. polovině 18. stole-

tí kancléř Marie Terezie hrabě Jan Ru-

dolf Chotek. Vedla od Mariánské kap-

le nad hotelem Pupp až pod Jelení skok. 

Dnes nabízejí lesní cesty více než 20 zna-

čených tras a slouží také lázeňským hos-

tům jako terénní kúra. K oblíbeným pa-

tří také Tuhnická cesta, vedoucí k altá-

nu Na skalce, kolem Ovčího rybníka až 

ke sv. Linhartu. Vyhledávané jsou kaple 

Ecce Homo, Panny Marie a Schwarzova, 

z památníků potom Findlaterův  a Terezin 

obelisk, Vandrovní sloup, Kniha, Kamzík 

a Ottova výšina.

Maierův gloriet

Patří mezi nejznámější vyhlídky nad městem. Letos 
slaví 210 let od postavení. Dřevěnou zastřešenou vy-
hlídku na upravené skále na tzv. Jelením skoku dal 
postavit v roce 1804 vídeňský obchodník s galante-
rií Franz Maier. Ani Maierova žena nezůstala pozadu 
a stržena tehdy velmi módním romantismem, zapla-
tila úpravu promenádní cesty ze skal Jeleního skoku 
až na Výšinu přátelství. Podle záznamů v kronikách 
byl v roce 1821 altán silně poškozen větrem. Nako-
nec musel být nahrazen novostavbou. Věrnou ko-
pii původní stavby nechal zhotovit městský úředník 
Hoyer. Na některých vyobrazeních, ale vypadá pů-
vodní altán trochu jinak, než ten dnešní. Konečná po-
doba glorietu nezapře inspiraci čínskými pavilóny. Při 
pořizování map okolí Karlových Varů se různě komo-
lil název této stavby, ale zároveň se v průběhu sta-
letí také měnil pravopis. Dnes by se možná pan Ma-

ier (Mayer) psal i jako Majer. Od základny po špičku 
měří altán 10,6 metru. Vlastní dřevěná, trámová kon-
strukce tvoří v půdorysu osmihran o straně 150 cm. 
Poslední velké opravy v závěru minulého století fi -
nancovaly různé fi rmy. Například v roce 1994 spojily 
při opravách své síly GH Pupp a společnost Manobo 
Mix. Od roku 2000 věnovala po dobu pěti let na údrž-
bu stavby a také sochy Kamzíka likérka Jan Becher 
více než sto tisíc korun. V roce 2007 vychýlil orkán 
Kyril altán z osy a při velké opravě v roce 2012 se 
po odkrytí základů ukázalo, že stav vyhlídky je horší 
než odhadli odborníci. Trámy v základech altánu byly 
zcela shnilé a tak po souhlasu památkářů došlo k je-
jich částečné výměně. Vyměnily se také části nos-
ných sloupů, některé ozdobné prvky a altán dostal 
zcela nový nátěr.

Altán Kristýna
Je jedním z výletních míst ve stráni pod restaura-
cí Jelení skok. Byl otevřen 14. října 2004, letos  tedy 
oslaví deset let. Altán i s ozdobnou korouhvičkou má 
výšku 8,4 metru. Z určitých úhlů pohledu se zdá, že 
se téměř vznáší nad terénem a v podstatě tomu tak 
skutečně je. Stavba, v půdorysu osmiúhelník, nemá 
klasické základy, stojí „jen“ na železobetonových tr-
nech, které zároveň stabilizují podložní skálu. Pod-
statná část skalní kupy, tzv. „Tajemný kámen“, pak 
tvoří součást altánu. Od Maierova glorietu je vzdálen 
vzdušnou čaru pár desítek metrů a z některých dál-
kových pohledů to vypadá, jakoby oba altány stály ve 
stejné nadmořské výšce. Zdání ovšem klame. Z Kris-
týny se nabízí pěkný výhled na Vřídelní kolonádu, 
Kamzíka a chrám sv. Maří Magdalény. Milovníci zkra-

Ke známým vyhlídkám patří Dorothein altán naproti Galerii umění

Maierův gloriet před opravou
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tek mohou pak od vyhlídky pokračovat po Kamzi-
čí stezce. Pro část návštěvníků skal by ale mohla být 
příliš strmá, a tak se jistě rádi vrátí na běžnou vrstev-
nicovou pěšinu, po které dojdou zpět ke kavárně Je-
lení skok. Pro romantické procházky je snad stvo-
řen celý zdejší kopec. Taneční seznamovací odpoled-
ne patří k dlouholeté tradici blízké kavárny a zamilo-
vaní se také mohou scházet pod letitým „Bukem mi-
lenců“.

Altán na Jungmannově cestě   
 Další stavbou je nový altán na Jungmannově ces-
tě (představili jsme ho v KRL č. 6). V rámci dotačního 
programu spolufi nancovaného Evropskou unií se ho 
podařilo dokončit 16. března 2014. Atypická stavba 
sice vychází z architektury tradičních karlovarských 
altánů, ale zároveň v sobě spojuje řadu zajímavých 
prvků. Architekt František Vondráček volil přírodě 
blízký tvar střechy, připomíná tak trochu krystal. Ten 
pak položil na klasické sloupoví a v podstatě zce-
la otevřený altán Josefa Jungmanna umožňuje neru-
šený výhled do hlubokého údolí řeky Teplé a stejně 
tak na daleké kopce jak ve směru na Prahu (Bochov), 
tak i na Plzeň (Bečov). Z pohledu opačného, přede-
vším ze silnice od Plzně, v místech před přehradou 
se tato vyhlídka stala zajímavou dominantou ve strá-
ni pod Abergem. Otevřením altánu získala na atrakti-
vitě další, tentokrát méně využívaná část lázeňských 
lesů. Vyhlídka je vzdálená sotva kilometr od rozcestí 
u Svatého Linharta a vede k ní též značení z meziná-
rodní cyklotrasy Euregio Egrensis.

Vyhlídka Karla IV.

Stavba z roku 1877 se nachází se na Hamerském vr-
chu v nadmořské výšce 514 metrů mezi GH Pupp 
a Galerií umění. Jako nejstarší ze čtyř karlovarských 
vyhlídek prošla právě opravou za půl milionu korun. 
Termín ukončení opravy pláště budovy byl stanoven 
do zahájení letošního MFF. Oprava poničených omí-
tek a práce na pročištění chrličů vody probíhaly od 
5. května. Pseudogotická cihlová rozhledna v podo-
bě minaretu se dvěma vyhlídkovými ochozy byla po-
stavena jako kopie rozhledny v severoněmeckém 
Schleswigu. Rozhledna tehdy nesla jméno Vyhlídka 
císaře Františka Josefa a byla zpřístupněna v lázeň-
ské sezoně roku 1877. 

Rozhledna plnila rovněž funkci altánu a hned po svém 
otevření se dočkala velkého zájmu návštěvníků z řad 
lázeňských hostů. Z prvního ochozu rozhledny byly 
při různých oslavách odpalovány ohňostroje. V době 
po první světové válce byla rozhledna přejmenována 
na Josefovu vyhlídku a od doby po druhé světové vál-
ce se nazývá Vyhlídka Karla IV. Tato jedinečná stav-
ba  se opravovala za uplynulých 50 let vícekrát. Napo-
sledy ji město jako majitel nechalo opravit v roce 2001 
a znovu letos.

Opravy altánů, činnost, 

která nikdy nekončí

V roce 1993 se podařilo, díky spojenému úsilí mnoha lidí, 
nastartovat zájem o záchranu altánů a vyhlídek v karlo-
varských městských lesích. Patronem celé akce se stal 
spisovatel Vladimír Páral.  V roce 2003 se po deseti le-
tech mohlo konstatovat, že se přes všechny peripetie, 
přece jen podařilo opravit mnohé  památky v karlovar-
ských lesích. Při této příležitosti pak chtěli příznivci zapo-
jení do celé akce (tzv. „Zakladatelé“) nějak odměnit pana 
Párala za dlouholetou podporu. Nakonec zvítězil nápad, 
udělit spisovateli a karlovarskému patriotovi hodnotnou 
cenu. Tato cena měla zároveň evokovat dobu, kdy se za-
čalo výrazně měnit okolí města, éru kdy se výrazně změ-
nila péče o karlovarské lesy. Ocenění také mělo být po-
vzbuzením pro práci všech do nejbližších a dalších roků. 
Spisovatel tedy obdržel symbolický Findlaterův obelisk. 
Nyní, prakticky po další dekádě, jsou již držitelé této ceny 
celkem čtyři. (Pavel Reiser, Lázeňské lesy)

Altán Kristýna slouží už deset let

Altán Josefa Jungmanna těsně před slavnostním otevřením

Vyhlídka Karla IV.
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• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEJ stavbou vyhlášen Smíchovský pavilon
V letošním 14. ročníku soutěže o titul Stavba Kar-
lovarského kraje významně bodovaly stavby a pro-
jekty na území města Karlovy Vary. Mezi 27 stav-
bami a šesti projekty zazářily akce, jako byla re-
konstrukce Smíchovského pavilonu, která získala 
od veřejnosti 1020 hlasů, a mezi projekty Národní 
dům, který dostal 1246 hlasů. Pro NEJ stavby bylo 
odevzdáno 6179 hlasů a pro projekty 5330 hla-
sů z celkových 13865 platných hlasů. Rekonstruk-
ci Smíchovského pavilonu projektoval zdejší archi-
tekt Alexander Mikoláš a provedly karlovarské Sta-
vomontáže. Projekt asanace Národního domu při-
hlásila do soutěže fi rma ELTODO a navrhl architekt 
Jan Fousek. Z dalších ocenění získala Cenu časo-
pisu Stavebnictví Rekonstrukce stravovacího pro-

vozu hotelu Thermal, kterou podle projektu kar-
lovarského ateliéru Arton provedl Metrostav. Pod-
le hodnocení odborné poroty získala 3. místo opra-
va karlovarského Infocentra v Lázeňské ulici 14, 
kterou do soutěže přihlásilo město a kde architek-
tem byl Miloslav Bokota. V dalších sledovaných ka-
tegoriích dostala čestné uznání za Vysoký inovač-
ní přístup ve stavební výrobě truhlárna 21. stole-

tí Bohemia Lignum v Dalovicích. Přihlásila je KALI-
BRA NOVA a na této unikátní stavbě v areálu, kte-
rý vyrostl v Dalovicích, se podílelo hned pět fi rem 
IPM Stars, BAU-STAV, TIMA, ALGON a STASKO plus. 
Další čestné uznání za zvelebení staré zanedba-
né průmyslové části Dvorů  získala za Areál Dvora-
na na Chebské ulici trojice projektantů Frühaf, Trn-
ka a Rödig spolu s fi rmou Petr Haberzettl.

Rekonstruovaný Smíchovský pavilon

Projekt asanace Národního domu

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

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

Hledá pracovníky na: 

- REZERVAČNÍ 
ODDĚLENÍ

- FYZIOTERAPEUTA

- NOČNÍHO 
RECEPČNÍHO

 Životopis zasílejte na 
lh@royalregent.cz

Pro dotazy volejte 
tel.: +420 777 170 572
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• SERIÁL: BAYEROVÉ

Příběh karlovarské rodiny Bayerů začíná po-
dobně jako u Puppů. První z rodiny přine-
se do města u Vřídla novou rodinnou tradici, 

změní si příjmení a po něm pokračují v díle tři dě-
dicové. Pak získá rodinná fi rma titul c.k. dvorní do-
davatel. Jen místo hotelu jako u Puppů šlo v přípa-
dě Bayerů o oplatky. Zakladatelem rodinné tradi-
ce byla důvtipná a podnikavá žena. Jmenovala se 
Barbora, narozená v Lubenci jako Naslerová. Ně-
kdy v polovině 19. století přišla za prací do Karlo-
vých Varů. Sloužila v pensionu Weißen Taube (Bílý 
holub) a po práci se seznámila s místním karlovar-
ským policajtem Michaelem Bayerem. V roce 1854 
byla svatba. Časem měli spolu tři syny a dceru. 
Jednou vstoupila mladá paní Bayerová do domu 
Wiener Neustadt na Jakubském vrchu, kde vyhlá-

šená pekařka Minna Bernhartová vyráběla podiv-
né kulaté něco jako koláče, ale velice slaboučké. 
Barbora nabídla stařičké majitelce své služby. Brzy 
se naučila zadělat těsto vřídelní vodou, vyválet 
tenké plátky, posypat je skořicí a cukrem, stisk-
nout je k sobě horkými speciálními kulatými kleš-
těmi. Když její zaměstnavatelka zemřela, převza-
la po ní výrobnu i obchod. To už se podnikavá Bar-
bora zabývala pokusy, jak lázeňské oplatky, které 
pro hosty pekla, vylepšit. Zdokonalila těsto, které 
se nyní peklo až dozlatova, a zabývala se také tím, 
jak zajistit rovnoměrné naplnění cukrem a další 
náplní mezi dvěma vrstvami. Nejčastěji šlo o oříš-
ky, mandle a vanilku.

Královský dodavatel

V roce 1867 se už nesla z jejich obchodu vůně 

a zpěv třech synů, to když loupali ořechy a sypa-
li je na oplatky. Museli zpívat, aby matka - paní Ba-
yerová - měla jistotu, že ořechy nemlsají... Nejstar-
ší Karel se dovedl nejlépe otáčet kolem válu i hor-
kých kleští, kterými se tiskly vždy dvě oplatky po-
sypané cukrem a skořicí k sobě. Levná voňavá po-
choutka našla rychle mnoho příznivců mezi lázeň-
skými hosty, V roce 1876 se v Karlových Varech lé-
čil Josef Schneider z Berlína, příslušník pruské-
ho dvora. Ten si domů odvezl jedno balení opla-
tek Barbory Bayer a krátce na to přišla objednáv-
ka. Oplatku ochutnal i sám kancléř Otto von Bis-
marck a na jeho doporučení také pruský císař Wil-
helm I., který rád přijížděl ke karlovarským prame-
nům. Císaři vlahá pochoutka zachutnala a nechal 
si každý měsíc posílat krabici oplatek na svůj dvůr. 
A Barbora Bayerová získala roku 1884 titul "krá-
lovský dodavatel". 

B

Erb dvorního dodavatele oplatek Barbory Bayerové

Barbora Bayer, zakladatelka tradice peče-

ní oplatek



16   krl° ČERVENEC 2014

V tradici pokračoval syn 

Karel 
Když Barbora Bayerová v říjnu 1887 zemřela, pře-
vzal rodinnou pekárnu syn Karel. Recept na slože-
ní těsta a náplně dobře znal, neboť s matkou pekl 
oplatky ve velkém na Jakubském vrchu již od roku 
1867. Po převzetí rodinné fi rmy podstatně rozší-
řil okruh odběratelů, lázeňské oplatky vyvážel do 
Španělska, Ruska, Holandska, Srbska, Rumunska, 
Bavorska a po celém Rakousko-Uhersku. Po matce 
podnikavý Karel zavedl jako první kulaté papírové 
krabice s názvem Bayerovy oplatky (na snímku)

V roce 1895 změnil balení oplatek do staniolu. 
V roce 1899 bylo Bayerovo pekařství lázeňských 
oplatek jmenováno císařským dvorním dodavate-
lem pro vídeňský dvůr. Rodina Bayerů si nechala 
patentovat řadu technických vynálezů, které slou-
žily k výrobě oplatek. Na Světové výstavě v Paří-
ži v roce 1900 byla karlovarským oplatkám uděle-
na Zlatá medaile. V roce 1912 otevřel Karel Bayer 
továrnu na oplatky, vymyslel pro jejich rozesílání 
nové kulaté krabice, které rovněž vyráběl. Oplatky 
získaly světovou proslulost a sklízely uznání a me-
daile na mezinárodních veletrzích a výstavách. Ka-
rel Bayer býval také členem karlovarského městské-
ho zastupitelstva. Jeho sestra, dcera Bayerových Hil-
dergard, se provdala za majitele Adler-Apotheke Jo-
sefa Worlicka. I jejich syn Friedrich Worlicek absol-
voval farmacii a otevřel si lékárnu ve Freudenber-
ku, kam se Worlickovi po poválečném odsunu pře-
stěhovali.

Slavný architekt Alfred

Druhým synem Michaela a Barbory Bayerových byl 
Alfred, známý architekt, který pro Karlovy Vary na-
vrhl mnoho výrazných budov a díky jeho činnosti 
získalo lázeňské město svůj nenapodobitelný lehký 
a svěží architektonický řád.
Narodil se 18. února 1859 v Karlových Varech. 
Techniku vystudoval v Holzminden (Vestfálcko) 
a pokračoval na pražské německé technice, kde 
se zařadil do třídy prof. Josefa Zítka. V roce 1887 
začínal svou kariéru a roku 1888 získal stavitel-
skou licenci. Spolupracoval s ateliérem kvetou-
cí fi rmy Fellner a Helmer ve Vídni, v níž našel své 
první zaměstnání. Působil u Fellnera a Helmera až 
do roku 1910. Vytvořil pro tuto fi rmu řadu nezane-
dbatelných projektů, z nichž některé byly realizo-
vány i v Karlových Varech, např. Quisisina-Palace 

nebo slavnostní sál Grandhotelu Pupp. Firma Fell-
ner a Helmer brzy zjistila, že nešlápla vedle, když 
zaměstnala Alfreda Bayera, a s důvěrou mu svě-
řovala starost o výrazné stavby jako bylo mj. Rai-
mundstheatre nebo Volksoper na Wahringenském 
náměstí ve Vídni. Pověřila ho i výstavbou divadla 
v Ústí nad Labem. Podílel se také na postavení kar-
lovarského divadla, které bylo jako první v lázeň-
ském městě osvětleno elektrickým proudem vy-
ráběným vlastním generátorem. Alfred Bayer zdů-
raznil tuto novinku před divadlem vztyčením dvou 
pompézních kandelábrů s lampami, které ozařova-
ly velké prostranství před divadlem a staly se ná-
paditou atrakcí.

• SERIÁL: BAYEROVÉ

Karel Bayer převzal fi rmu v roce 1887

Architekt Alfred Bayer

Reklama na oplatky 1925Bayerovy oplatky se staly pojmem
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• SERIÁL: BAYEROVÉ

Projektů byly desítky

V roce 1911 se Alfred Bayer natrvalo vrátil do rod-
ného města a pronajal si byt v domě Quarnero 
v Lesní ulici čp. 1015. Otevřel si vlastní projekční 
kancelář a navrhoval i stavěl pozoruhodné budovy 
jako na dnešní Mariánskolázeňské ulici hotel Stadt 
Gotha čp. 472, Stadt Neapol, Stadt Moskau, Quiri-
nal a Rudolfshof (dnes hotelový komplex Carlsbad 
Plaza). V městské části Westend vyprojektoval pro 
stavitele Josefa Walderta vilu Waldert (dnes Kle-
opatra v arealu Spa Luxury Savoy-Westend). Pro-
jektoval i hotel Savoy-Westend (později Thomayer, 
dnes Spa Luxury Savoy-Westend), lázeňskou vilu 
Charlotte (později Jindra, Dům spisovatelů, dnes 
opět Charlotte), vilu Rusalka (mateřská školka pro 
děti zaměstnanců Československých státních lázní, 
dnes součást Spa Luxury Savoy-Westend), vilu Ma-
ier (později Splendid, pak Ahlan). V ulici Krále Jiřího 
navrhl vilu Fink a pro svou rodinu vilu Bayer. 

Quisisana - Palace vznikla v ateliéru Feln-

ner a Helmer

Také Savoy-Westend nese rukopis archi-

tekta Bayera

Projekt orchestřiště Slavnostního sálu GH Pupp z roku 1904 s podpisem architekta Al-

freda Bayera

Městské divadlo Alfred Bayer nejen projektoval, ale jeho stavbu osobně řídil
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• SERIÁL: BAYEROVÉ

Na Zámeckém vrchu se podílel na vypracování plá-
nů pro Olympic-Palace, v němž bydlel Karel Marx 
v letech 1884 až 1886 a který pamatujeme jako 
dětskou léčebnu Marx. Podle Bayerova návrhu se 
stavěl v Sadové třídě Anglický dvůr (později Ex-
celsior). Na Staré louce stojí podle Bayerova pro-
jektu postavený Horův dům. V dnešní Vřídelní uli-
ci navrhoval Bayer domy Pasteur a Červená hvězda 
(oba jsou součástí Lázeňského sanatoria Astorie). 
S Mlýnskou kolonádou sousedí Lázní III a na druhé 
straně bývalá radnice (později ředitelství Českoslo-
venských státních lázní) vybudovaná podle Baye-
rova projektu. Na rohu dnešních ulic Bělehradská 
a Západní poutá pozornost podle Bayerova projek-
tu realizovaná Komerční banka, podobně jako v lá-
zeňských lesích na Sovově stezce výletní restaura-
ce Myslivna (později v majetku Ministerstva vnitra). 
Nelze zapomenout, že podle Bayerových plánů se 
stavělo i dostihové závodiště ve Dvorech, včetně tří 
tribun, věže rozhodčích, vážnice a stájí. Do provozu 
bylo uvedeno v lázeňské sezoně 1899. V roce 1907 
navrhl pro Heinricha von Mattoniho stavbu nové 
stáčírny Löschnerova pramene v Kyselce. Alfred 
Bayer tvořil ve stylu pozdního historismu, s obli-
bou používal spojení novorenesance s novobaro-
kem a přicházel přitom s řadou manýristicky ztvár-
něných detailů. V padesáti sedmi letech 3. břez-
na 1916 podlehl rakovině. Jeho vídeňská manžel-
ka Leopoldina žila ještě ve svých 89 v roce 1964 
v plné duševní svěžesti ve Stuttgartu.

Bayerové jako tiskaři
Alfred a Leopoldina měli syna Alfreda. Vlastnil tis-
kárnu a naklatelství Lithos, které vyženil 5. listo-
padu 1912, kdy si bral Theresii Taschlerovou, dce-
ru Fritze Taschlera, majitele tiskárny na Petersber-
gu (Petřín). Firma Bayer a Taschler brzy přesídlila 
do vlastního domu Emilia na Panoramě a vydáva-
la dlouhou řadu místních a oborových novin. Mimo 

jiné Karlsbader Anzeiger v šestitisícovém nákladu, 
což bylo více - jak uvedl Karlbader Zeitung v roce 
1969 - než vykazovaly dohromady Karlsbader Ba-
deblatt, Karlsbader Tageblatt a Karlsbader Zeitung. 
Tiskli rovněž Volkswille, jehož redaktorem byl Eu-
gen de Witte. V roce 1922 vydal Karlsbader Kur-Al-
manach už jen Alfred Bayer, neboť mu tchán na-
kladatelství předal. Tichými společníky tiskárny byli 
Alfred Kraus a Karl Bayer, Alfredův strýc, majitel to-
várny na karlovarské oplatky. Kromě novin a al-
manachů tisklo nakladatelství Bayer i knihy, např. 
Ženy kolem Goetha nebo Karlovy Vary ústy svých 
hostů. V roce 1945 přešla Tiskárna Alfred Bayer, Na 
Vyhlídce 37 do národní správy.

Dáma s psíčkem

Poslední paní Bayerovou, žijící v Karlových Varech, 
jsem znala osobně. Byla to stará dáma s malič-
kým psíčkem na tenoučkých, třesoucích se nožič-
kách, s velkýma hnědýma vykulenýma očičkama 
- pražský krysařík. Paní Bayerová bydlela v jednom 
z dnes už zbouraných domů, které svíraly zleva 
oblouk kolem chrámu Maří Magdaleny. Chodíva-
la v šedesátých letech minulého století pravidelně 
na počátku každého měsíce do Kulturního středis-
ka v druhém poschodí dnes už odstraněné pošty 
na Tržišti, aby si vyzvedla tiskovinu KAM za kultu-
rou a také Lázeňský časopis, s kterými se pak pro-
cházela, sledována svým psíčkem, po Staré lou-
ce a nabízela časopisy ke koupi lázeňským hostům 
i karlovarským občanům. Jedním slovem - kolpor-
térka. Vyprávěly se o ní všelijaké zkazky: že po-
chází z vážené karlovarské patricijské rodiny, mož-

ná že z dynastie Puppů nebo podobného bohatého 
rodu. O Bayerových, vyrábějících oplatky, se tehdy 
snad ani nevědělo. Ale řeči se vedly. Paní Bayero-
vá nebyla spolu s dalšími Němci odsunuta, protože 
prý schovávala přes válku jakéhosi karlovarského 
Žida nebo možná odbojáře. Snažila se mluvit čes-
ky, i když často dost legračně. Slyšela jsem ji tele-
fonovat na Městský národní výbor. Přála si "odele-
ny pes". Nikdy o sobě nemluvila, chovala se velmi 
skromně a pak náhle zmizela ze Staré louky a ze 
života. Až mnohem později jsem se dověděla, kdo 
byli v Karlových Varech Bayerové... 
 Eva Hanyková

Prameny: Adress and Geschäfts Handbuch von 

Karlsbad 1904-05,nKarlsbader Zeitung, Sborní-

ky ze Seminářů Karla Nejdla, Alfred Doroschkin 

Kurgefaste karlsbader Chronik, Deutsche Ta-

ges-Zeitung Karslbad, Stanislav Burachovič Le-

xikon osobností, Weinmann J.-Egerländer Bio-

grafi sches Lexikon-Band 1. Foto: Archiv Muzea 

Karlovy Vary. Perokresby: Monika Tobischová.

Myslivna

Tiskař Alfred Bayer mladší

Poslední z dynastie Bayerů
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• INZERCE
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Město potřebuje další strážníky
Jízda v sedle kola nebo na osobním transportéru 
Segway v centru města, i tak může vypadat výkon 
služby strážníka městské policie. Karlovarští stráž-
níci v rámci výkonu provádějí kontrolní činnost ne-
jen v motorizovaných, cyklo a pěších hlídkách. 
Služba u městské policie přináší rovněž adrenalin. 
Ochránci veřejného pořádku provádějí velmi čas-
to kontroly problémových míst a osob, kdy o napě-
tí není nouze. Odborný výcvik vás připraví na ne-
jednu zátěžovou situaci. Vedle standardního vý-
cviku sebeobrany a použití služební zbraně, mů-
žete získat dovednosti při slaňování. Velký důraz 
se ale klade také na asertivní vystupování. Do vý-

čtu činností strážníků patří rovněž prevence, bese-
dy a soutěže školáků, předškoláků a práce s lidmi 
na veřejnosti vůbec. 
Zamlouvalo by se vám tohle nestereotypní za-
městnání s příjemným pracovním kolektivem? Je 
vám více než 21 let a máte středoškolské vzdělání 
s maturitou? Jste bezúhonný a spolehlivý? V tom 
případě neváhejte. Naše město potřebuje doplnit 
současný stav strážníků. Pro více informací se ob-
racejte na personální pracovnici Alici Jánskou, 
tel.: 353 118 903, e-mail: a.janska@mpkv.cz.  
Rádi vás přijmeme do svých řad.
 (Bc. Magdalena Kovářová)

Kontrolní činnost zaujímá ve statistikách karlovar-
ské městské policie trvale první místo. V celoroč-
ním souhrnu dosahuje 43 až 46 procent všech sle-
dovaných činností. Výrazným pomocníkem ke zvý-
šení efektivity mohou být sami občané, pokud 
v případě porušování právních předpisů učiní ozná-
mení na svoji městskou policii. Opakované výjez-
dy do problémových míst sice působí preventiv-
ně, ale nemusí se krýt s časy protiprávního jedná-
ní. Pokud občané zaznamenají závažné protipráv-
ní jednání, nechť neprodleně tuto skutečnost ozná-
mí na tísňové lince 156 (MěP), popřípadě 158 (Po-
licie ČR). Nemá-li situace charakter tísně, mohou 
se občané obracet na operační středisko MěP na 
čísle  353 118 911. Dlouhodobé nebo přetrvávají-
cí problémy mohou lidé řešit rovněž přímo se svým 
strážníkem. Již několik let je město rozděleno do 
jednotlivých okrsků, za něž má zodpovědnost kon-

krétní strážník. Na stránkách www.mpkv.cz v po-
ložce Městské úseky, najdou občané seznam ulic 
a kontaktních mailů na odpovědné strážníky. Ti 

mají za povinnost průběžně poštu kontrolovat a na 
podněty reagovat. Městská policie slouží občanům 
a vítá jejich spolupráci.

Občané znají 

svého strážníka

Na 11.ročníku střelecké soutěže městských poli-

cií Karlovarského kraje změřili svou mušku strážní-

ci ze Sokolova, Chodova, Ostrova, Františkových Lázní 

a Karlových Varů. Již podruhé nedorazili střelci Měst-

ské policie z Chebu, což bylo zklamáním, neboť v mi-

nulosti právě oni fi gurovali na předních místech celko-

vého pořadí. O letošní pohár velitele karlovarské MěP 

soupeřilo 29 střelců, kteří vytvořili devět družstev, dva 

pak soutěžili pouze v kategorii jednotlivců. Ve střelbě 

tříčlenných družstev na 25 metrů se z vítězství radoval 

tým ze Sokolova, druzí byli strážníci z Ostrově a tře-

tí domácí karlovarští. Soutěž jednotlivců vyhrál ostrov-

ský Ladislav Martínek před domácím Milanem Filipem 

a sokolovským Petrem Krágrem. Ve druhé disciplině, 

která nahradila rychlopalbu, v níž se soutěžilo minu-

lé roky, šlo o střelbu na kovové klopné terče. Soupeře 

určily úvodní rozstřely a do semifi nále se dostali nej-

lepší čtyři střelci. Mezi nimi kralovali karlovarští stráž-

níci. Nejdříve domácí Stanislav Makovička poslal do 

boje o třetí místo františkolázeňského kolegu a v zá-

pětí uspěl další karlovarský střelec Milan Filip. Bylo 

jasné, že putovní pohár  zůstane domácím. Ve fi nálo-

vém rozstřelu pak těsně vyhrál Milan Filip. Střelecké 

závody strážníků kraje již mají svoji tradici a po obdo-

bí, kdy se závody konaly pouze v největším lázeňském 

městě, opět svítá naděje na pořádání seriálu tří až čtyř 

závodů Grand Prix, ze kterého vzejde každý rok nejú-

spěšnější střelec městské policie v kraji.

Karlovarští střelci byli nejrychlejší

Účastníci střelecké soutěže strážníků kraje
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• SLUŽBY, FIRMY, ŘEMESLA V KARLOVÝCH VARECH A OKOLÍ

POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn

vo
dak

va

www.vo
da

kv
a.c

z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047

Fakturace a smlouvy: 
359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

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

» Péče o vodovody a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce přípojek

» Laboratorní rozbory

» Projektování a výstavba

SLUŽBY  FIRMY  ŘEMESLA
v Karlových Varech a okolí

!Nově otevřeno v Karlových Varech!
 ( Doubí - areál bývalého TVARU)

Půjčovna a prodejna střešních boxů 
a nosičů na jízdní kola zn. Thule.

Info na tel: 353 231 208, e-mail: info@autoboxy-kv.cz

www.autoboxy-kv.cz

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
Bezpečnostní agentura SAFEGUARD SERVICE a.s. 
přijme:
zaměstnance na HPP i brigádníky 
v celém Karlovarském kraji

Tel.: 353 332 858, 777 911 932   E-mail: personalni@safeguard.cz

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/07

Jsme rodinná regionální pražírna 
čerstvě pražené kávy.

Pražíme pouze 100% arabicu 
s certifi káty Organic, RFA
www.prazirnaukaplicky.czwww.prazirnaukaplicky.cz

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERTNÍ ODDĚLENÍ
telefon: 776 431 879   |   e-mail: karlovy.vary@mediaas.cz



22   krl° ČERVENEC 2014

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

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

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

4. 12. 7. 49. Mezinárodní fi lmový festival - projekce

  http://www.kviff.com

15. – 31. 7.

V době od 15. července do 13. září budou probíhat v budově di-

vadla nutné opravy. Dojde k výměně sedáků u sedadel v hledištní 

části (přízemí a balkóny) a standardní údržbě jevištních technologií.

Děkujeme za pochopení. Karlovarské městské divadlo.

nám. 2, Karlovy Vary

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

20. 7. 19.30  Slavnostní sál GH Pupp

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 120. VÝROČÍ KONTINENTÁLNÍ PRE-

MIÉRY NOVOSVĚTSKÉ SYMFONIE V KARLOVÝCH VARECH

ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval

ANTONÍN DVOŘÁK: Mazurek pro housle a orchestr

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa"

Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle

dirigent Vladimír Válek

kolonádní koncerty na Mlýnské kolonádě:

15. 7. 16.30 Kolonádní koncert KSO

dirigent Jan Mikoláš

16. 7. 14.00

Leicestershire Schools Symphony Orchestra

16. 7. 16.30 Kolonádní koncert KSO

dirigent Jan Mikoláš

17. 7., 16.30 hodin

Kolonádní koncert KSO, dirigent Jan Mikoláš

23. – 29. 7.

FESTIVAL KOLONÁDNÍCH KONCERTŮ

Mlýnská kolonáda

23. 7. 16.30 KSO

25. 7. 16.30 KSO

26. 7. 16.30 Kentomania Jazz Bridge 

27. 7. 10.00 KSO   

28. 7. 16.30 KSO 

29. 7. 16.30 KSO

Tržní kolonáda

23. 7. 10.00 A Quatro Voci

24. 7. 10.00 Duo Arpeggio, 

 16.30 Prima Vista Quintet

25. 7. 10.00 Quarteto Cantabile

26. 7. 10.00 Family Concert

27. 7. 16.30 Salonní quartet „Johann“

28. 7. 10.00 A Quatro Voci

29. 7. 10.00 Quarteto Cantabile

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

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

14. 7. 19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

USA 1994/ 154 min
Krimi/Titulky

15. a 16. 7. 19:30 Chraň nás od zlého

USA 2014/112 min.
Horor/Titulky
       
17. 7. 19:30 Pátrání po Sugar Manovi

Švédsko 2012/86 min
Životopisný/Dokumentární/Titulky

18. a 19. 7. 19:30 Úsvit planety opic

USA 2014
Sci-fi /Titulky
    
19. a 20. 7.  14:30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

USA 2014
Animovaný/Český dabing

19. 7.  17:00 Arcibiskup Bezák Zbohom

Slovensko 2014/90 min.
Dokumentární

20. 7.  17:00 Magický hlas rebelky

ČR 2014/75 min.
Dokumentární

20., 21. a 22. 7.   19:30   Zejtra napořád

ČR 2014/98 min.
Komedie

23. 7.  19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min.
Komedie/Drama/Titulky

24. 7. 19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí 

USA 1994/ 154 min
Krimi/Titulky

25., 26. a  29. 7.  19:30  Díra u Hanušovic

ČR 204/102 min. 
Komedie/Drama

26. a 27. 7.  14:30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

USA 2014
Animovaný/Český dabing

26. a 27. 7.  17:00

27. a 28. 7.  19:30 Hercules:The Thracian Wars  2D

USA 2014
Dobrodružný/Titulky

30. 7.  19:30 Cesta ven

ČR 2014
Drama
 
31. 7. 19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min.
Komedie/Drama/Titulky

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

4.- 12.7. 49. Mezinárodní fi lmový festival Karlovy Vary

17.- 20.7. 15:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

17.- 20.7. 17:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D

17.- 20.7. 19:30 Úsvit planety opic 3D

21.- 23.7. 17:00 Transformers: Zánik 3D

21.- 23.7. 19:00 Zejtra napořád

24.- 27.7. 15:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

24.- 27.7. 17:00 Hercules 3D

24.- 27.7. 19:30 Díra u Hanušovic

28.- 30.7. 17:00 Úsvit planety opic 3D

28.- 30.7. 19:30 22 Jump Street

31.7.- 3.8 17:00 Strážci Galaxie 3D

31.7.- 3.8 19:30 Strážci Galaxie 

Letní kino, Slovenská 2003, Karlovy Kary, 
tel. 777 727 872 - 3. 
Krytá tribuna pro 500 diváků, stánek s občerstvením.
Prodej vstupenek pro fi lmová představení na místě, 
pokladna otevřena od 21,00 hod., Promítáme od 22, hodin, 
vstupné 80 Kč

4. – 12. 7.  MFF

9. 7.  19:00 Společný koncert

Phil Bates a KSO zahrají hity Electric Liht Orchestra

18. 7.  22:00 Opravdová kuráž

fi lmový western/drama
2010; USA

25. 7.  22:00 Mafi ánovi

krimi/komedie/thriller
2013; USA/Francie

26. 7. 22:00 Kuře na švestkách,

drama/komedie/rodinný
2011; Francie/Německo/Belgie

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

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

Otevírací doba:   úterý - neděle: 10 - 17 hodin

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

4. - 12.7. OTEVŘENO DENNĚ OD 10 DO 19 HOD.

5. 7. 17:00  Jaroslav Róna - Srdce temnoty

vernisáž výstav

Jaroslav Róna (1957), jeden z nejosobitějších umělců současnosti, 

představí reprezentativní výběr z tvorby posledního desetiletí, ma-

gicky působivá malířská a sochařská díla často inspirovaná mytolo-

gií i skutečnými osudy světa, naplněná tajemstvím, symbolikou, po-

selstvími i otázkami po smyslu lidské existence.

(potrvá do 31. 8. 2014)

pokračuje   Kubánský fi lmový plakát

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

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

inspirováni bohatou tradicí kubánského výtvarného umění propagují 

především slavné fi lmy evropské provenience.

(potrvá do 3. 8. 2014)

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století

Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umě-

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

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

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

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

DALŠÍ AKCE:

9. 7.  17 :00

Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslava Róny 

Malíř a sochař Jaroslav Róna provede návštěvníky výstavou svých 

obrazů a plastik nazvanou příznačně Srdce temnoty.

14. - 18. 7.  9:00 - 16:00

Výtvarné léto v galerii

11. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté děti 

povedou Marie Zichová a Milena Jakubíková a seznámí děti s kla-

sickými i méně obvyklými výtvarnými technikami.

22. 7.   19:30 hodin

Španělská a italská barokní hudba - Nils Mönkemeyer (vi-

ola) a přátelé 

V rámci festivalu Mitte Europa zazní skladby Brunettiho, Solera, 

Boccheriniho, Corelliho v zajímavém instrumentálním provedení (vi-

ola, cembalo, violoncello, theorba).

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO DRAHOMÍRA 

KINO ČAS

GALERIE UMĚNÍ

• KULTURNÍ SERVIS

LETNÍ KINO
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Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary

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

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

30.4. Prodloužená provozní doba v rámci  programu zahájení lá-

zeňské sezóny do 19 hodin; 

30.4. - 4.5.2014 Snížené vstupné pro všechny návštěvníky 20 Kč

5.7. 14:00 vernisáž výstav

Karlovy Vary ve fi lmu

Barrandov Studio připravilo expozici představující Karlovy Vary jako 

oblíbenou a atraktivní fi lmovou lokaci. Třicítku nejzajímavějších fi l-

mů (např. Tři vejce do skla, Vrchní prchni, Cirkus Humberto, Kopy-

tem sem  kopytem tam či Casino Royale) připomenou informač-

ní panely, projekce, dochované kostýmy a rekvizity z barrandov-

ského Fundusu.

(potrvá do 31. 8. 2014)

4.-12.7. 10:00-19:00

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

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

vé čtvrti Westend.

17. 7.  16:00

Malovaný a drátkovaný skleněný šperk

Výtvarná dílna Pavly Vargové na výrobu originálních šperků s ele-

mentem skla. Inspirativní prohlídka aktuální výstavy „Karlovy Vary 

ve fi lmu“ s fi lmovými kostýmy, šperky a rekvizitami z barrandovské-

ho Fundusu bude součástí programu.

17. 7.  10:00 - 17:00

Den s galerijním pedagogem ve výstavě

Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupné-

ho přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či hra-

vým výtvarným úkolem.

21. - 25. 7. 9:00 – 16:00

Letní výtvarný týden v Becherově vile

3. ročník tvůrčích dílen s denním docházením pro 9-14 leté děti 

pod vedením Pavly Vargové a Zdeňky Bílkové. Zvolené výtvar-

né techniky refl ektují probíhající výstavu barrandovského Fundusu 

„Karlovy Vary ve fi lmu“.

Občanské sdružení na záchranu

kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59

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

19.7. 13:00 Rock in Sedlec

Program: West County, dětský sbor ZUŠ H.Slavkov, Jazzbooster, 

Jazz. Co, Generační konfl ikt, Iron Maiden revival,

Odpoledne pro seniory s dechovkou,

Doprovodný program : Jana Hafsa Zelená a její taneční skupina 

Hafsa belly dance group (orientální tance KV), RapLadies(hip hop 

KV),  Klub vojenské historie- výstava a prezentace, Dětský koutek: 

Jízda na poníku,dětská trampolína,nafukovací skákací hrad, lout-

kové divadlo.

Akci pořádá sdružení Osmá velmoc ve spolupráci s Občanským 

sdružením na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

23.7. 19:00 Koncert sboru Tiffi n Boys Choir, Londýn

Při příležitosti oslav svátku sv. Anny se představí vynikající 40členný 

chlapecký pěvecký sbor z Londýna Tiffi n Boys Choir pod vedením 

dirigenta Simona Toyne. Sbor již vystupoval se všemi velkými lon-

dýnskými orchestry i v londýnské královské opeře a u nás se před-

staví v rámci svého turné po Čechách. Líbí se Vám čeští Boni Pue-

ri? Pak si nenechte ujít jejich anglickou variantu.

V rámci Anenských slavností se konají ještě tyto akce:

26. 7. 20:00 Anenská zábava

K poslechu a tanci hraje skupina Sympaťáci

27. 7. 14:00 hod Poutní mše svatá

Vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek z akcí bude použit 

na opravu kostela.

Nová louka 23, Karlovy Vary

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

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

2. 7. - 28. 9.   výstava: Olbram Zoubek SOCHY

Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů sou-

časnosti, představí výběr pětadvaceti soch, které vytvořil v letech 

1982 – 2010 a které v muzeu sám instaluje. Autorův osobitý styl je 

charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou ver-

tikalitou, rozrušeným povrchem a Zoubkovou spřízněností a reak-

cí na antické dědictví.

Vernisáž za účasti Olbrama Zoubka 2. 7. v 17 hodin.

STÁLÁ EXPOZICE: 

Historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlo-

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

ky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regi-

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

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

ři a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 

renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemes-

la, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.  Vstupné 

60 Kč, děti 30 Kč.

K Letišti 144, Karlovy Vary

Tel.: 357 070 595, 

e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

www.astropatrola.cz

SO a ST 16:00 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Program vhodný pro děti od 5 let, je-

jich rodiče nebo prarodiče.

V případě jasné oblohy se v druhé čás-

ti programu podíváte dalekohledem, 

každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních aktivit, kte-

ré jinde nezažijete!

KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ ZA JASNÉ OBLOHY

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

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

Každý den po registraci individuálně stanovený čas POHLEDY DO 

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

jemcům již během telefonické registrace náhradní program. Ten 

zahrnuje prohlídku hvězdárny, astronomické techniky a seznámení 

s výsledky posledních pozorování.

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

tože mohou shlédnout i pásmo astronomických pohádek.

20. – 26. 7.  VÝZKUMNÁ EXPEDICE KOUNOVSKÉ ŘADY

Byly kamenné řady v Kounově skutečně megalitickou astronomic-

kou pozorovatelnou? V současné době jsou právě zde, nedaleko 

obce Kounov, odkrývány nové překvapující nálezy.

Pojeďte s námi na několikadenní průzkum a mapování této arche-

onautické lokality

27. 7. – 6. 8.  LETNÍ ASTRONOMICKÁ EXPEDICE

Padající hvězdy, galaxie, hvězdokupy, mlhoviny. Přijeďte do krásné 

přírody obklopující lázně Karlovy  Vary  pozorovat tyto a mnoho dal-

ších objektů na temné letní obloze! Na naší hvězdárně je k tomu

připraven největší   dalekohled Karlovarského kraje  

Předběžné přihlášky naleznete na www.astropatrola.cz/tabory-ob-

jednavka

Volnočasový areál Rolava,  Třeboňská ulice, Karlovy Vary, 

DENNĚ: otvírací doba 6:00 – 22:00 hodin, provozní doba 7:00 – 

20:00 hodin, půjčovna denně 9:00 – 21:00 hodin, plavčík 10:00 

– 19:00 hodin, provozní doba trampolíny za pěkného počasí 10:00 

– 19:30 hodin

3. – 13. 7.  Stanové městečko MFF

od 14. 7. každé pondělí  9:30  

cvičení pro maminky s kočárky, sraz u dětského hřiště, s se-
bou podložku.  

od 14. 7. každé pondělí  18:00    

PILATES, s sebou podložku.  

od 15. 7. každé úterý 18:00       

STREČINK, sraz kryté plochy, s sebou podložku. 

od 16. 7. každou středu  19:00  

ORIENTÁLNÍ TANCE

Pro děti: 
3. 7.   16:00 Dětské odpoledne

pořadatel: V. Zápotočný. 

17. 7.  16:00  ANIMAČNÍ ODPOLEDNE 

Divadlo Ondra: Námořnická pohádka + výtvarná dílna.  

24. 7.    ANIMAČNÍ ODPOLEDNE

Divadlo Letadlo: Průzkumníci v lese + výtvarná dílna. 

31. 7.   ANIMAČNÍ ODPOLEDNE: 

16:00 Hudební divadlo Hnedle vedle: Z pohádky do pohádky 
17:00   Vystoupení  kouzelníka: Čáry a kouzla +  zvířátka z ba-
lónků 

Koncerty: 
5. 7.     Coda na Rolavě

pořadatel: V. Zápotočný.  

9. 7.   Kavárna pod pergolou

hudební večer na Rolavě. Živá hudba v podání kapely ForteBand 
pana Josefa Škulavíka;  pořadatel: V. Zápotočný.  

19. 7.   16:00 Country večer

pořadatel: V. Zápotočný.  

26. 7.   18:00 Country večer: Petr nebo Pavel

pořadatel: V. Zápotočný. 

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

PŮJČOVNÍ  DOBA:

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO 9:00 - 16:00 

ÚT zavřeno

ST  9:00 - 14:00

ČT, PÁ 9:00 - 16:00

SO  9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO,  ČT  13:00 – 16:00

ÚT   zavřeno

ST  12:00 – 15:00

PÁ 12:00 – 16:00

Pobočky Městské knihovny:

Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový vrch, Sedlecká 4

Stará Role, Truhlářská 19

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ČT  9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

ÚT, ST ZAVŘENO

PÁ 12:00 – 16:00 

2.6 - 14. 9. PŘÍRODNÍ  KRÁSY USA 

 – výstava Magdalény Radostové 

Cestovatelka a fotografka, autorka cestopisu ,,Aljaška divoká 

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

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

Uzavření poboček Městské knihovny v letních měsících:

Čankovská, U koupaliště 854  4.-17.8

Dětské oddělení, I. P. Pavlova 7 11.-24.8.

Drahovice, Vítězná 49  28.7-10.8, 8.-12.9

půjčovna pro dospělé, I. P. Pavlova 7 11.-17.8.

Růžový vrch, Sedlecká 4 21.7.-3.8.

Stará Role, Truhlářská 19 4.-17.8., 15.-19.9. 

Tuhnice, Wolkerova 1 7.-13.7., 4.-17.8.

Vyhlídka, Raisova 4 30.6.-11.7.

• KULTURNÍ SERVIS

KOSTEL SV. ANNY, SEDLEC

MUZEUM KARLOVY VARY

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

ROLAVA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
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Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

V zavíracích dnech mohou čtenáři k vrácení knih využít Bibliobo-

xy Herbie v Městské tržnici a před hlavním vchodem knihovny ve 

Dvorech.

VÝSTAVY

Vstupní chodba Dvory 

do 22. 8.  NAŠE ZEM JE KRÁSNÁ

Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary

A-KLUB DVORY

do 31. 7.    CESTA - Miloš Löffl er  

malby a kresby od roku 1992 do roku 2014

do 31. 8.    Keramka v A-klubu  

Výstava  závěrečných prací žáků učňovských oborů Střední prů-

myslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Mateřské cent-

rum Karlovy Vary, o.s.

18.7.  Trhy před Městskou tržnicí

Čtvrtý ročník akce, jejímž místem jsou Varšavská

a Horova ulice. Regionální pěstitelé zeleniny a ovoce,

místní výrobci potravin nabízejí své produkty.

Farmářské trhy se budou letos konat  22.srpna,

19. září, 17. října, 21. listopadu a 12. prosince.

Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

tel.: 606 581 369, 353 230 847

www.materske-centrum.cz

4.-12.7.   Hlídání dětí v rámci Mezinárodního Filmového 

Festivalu přímo u hotelu Thermal

4.7. 12:00 - 20:00 

5.7. - 12.7. 9:00 - 20:00 

Služba je poskytována pro děti od 1,5 - 12 let.

Rekvalifi kační kurz Lektor práce s rodinou v Karlových Varech 

ZDARMA!

akreditovaný kurz MŠMT včetně pěti dnů Montessori pedagogiky

Díky fi nanční podpoře Evropské unie a státního rozpočtu ČR je 

účast v projektu zdarma. Stejně tak je zajištěno i hlídání dětí, drob-

né občerstvení a částečně je hrazena i doprava na místo koná-

ní kurzu.

Červencový provoz Mateřinky:

1. - 25.7.  7:00 - 16:00   Nabízíme volná místa i pro nové klienty. 

14.-25.7.   Příměstský tábor  Piráti z Karibiku - na vlnách za 

dobrodružstvím

I.Turnus

14.7. - nalodění - pirátské zkoušky

15.7. - poklad cínového dolu - muzeum Krásno (celodenní výlet)

16.7. - dobrodružná plavba k „majáku“ Diana

17.7. - Bludný Holanďan – Agricola Jáchymov (celodenní výlet)

18.7. - oslava vítězství – projížďka kočárem a na koních (Rosnice)

II.turnus

21.7. - nalodění - pirátské zkoušky

22.7. - slza Syreny -záchranáři, projížďka na motorovém člu-

nu (Rolava)

23. - 24.7. Říše Davyho Jonese (Abertamská chata – pobytové)

25.7. - dobývání pevnosti a oslava v přístavu Tortuga

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu 
facebook: Církev-bez-hranic-Ostrov-
a-Karlovy-Vary
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399, e-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz facebook: armadaspasy.kv
PRAVIDELNÉ AKCE:
Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) - 1x měsíčně v pátek (více 
na Facebook CKV)
Bohoslužba - každou neděli od 16:00 hod (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů

Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - každou středu od 18:30 hod.
Dorost - každý pátek od 16:00 hod
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998, e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí
19:00-21:00 hod.

Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou
středu vždy v 19 hod.
Dětský klub AWANA - úterý 16:30 hod ve sborovém domu
Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod.
Setkání mládeže - pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 724152480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:15 hod.
Biblická hodina- každý čtvrtek od 17:00 hod.

Církev československá husitská

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 825 624 e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - středa od 19:00 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.
V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb
podle dohody.

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role
Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017 e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

Karlovy Vary - Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod.

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.
Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

• KULTURNÍ SERVIS

BOHOSLUŽBY

MATEŘSKÉ CENTRUM 

FARMÁŘSKÉ TRHY

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
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• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/INZERCE

Chceme svět bez odpadů

Při příležitosti Světového dne životního prostředí, který se koná každoročně 5. června, připravi-
la STUŽ Karlovy Vary ve spolupráci s OA K. Vary, Střední keramickou a sklářskou školou K. Vary, 
Správou lázeňských parků, ZŠ Komenského, Hudební skupinou Duo Luboš a Jitka a dalšími ne-
ziskovými organizacemi zajímavou akci. Pletenými výrobky z igelitových  tašek a dalších plasto-
vých materiálů obalili účastníci stromy a lavičky, studentky se oblékly do umělých materiálů a fó-
lií. Upozornily tím na nebezpečný odpad, který se dá nahradit výrobky, které nejsou škodlivé pro 
životní prostředí. Mezinárodním mottem pro letošní rok byl Svět pod vodou. Účastníci podobných 
akcí si kladli otázky o průběhu klimatických změn a zvyšování hladiny světových oceánů.

váš tvůrce reklamy

www.mediaas.cz vojtova@mediaas.cz
739544405

FOTOobrazy
z vlastního motivu

digitální tisk na umělecké bavlněné plátno, 
které které je nataženo na dřevěný rám

cena od 400 Kč

rozměry obrazů: 
80x60cm,  60x40cm, 40x25cm 

cena bez DPH
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• SPORT

Lze zprůjezdnit Zahradní ulici?

Mnoho karlovarských cyklistů kritizuje změnu prů-
jezdnosti ulicí Zahradní. Začátkem loňského roku 
se totiž tato ulice upravila tak zásadně, že muse-
la být demontována cedule "Provoz cyklistů v obou 
směrech" kvůli zúžení silnice. Došlo k výrazné-
mu rozšíření chodníku, které bylo reakcí na zvy-
šující se návštěvnost této ulice. Kdo si vzpome-
ne na dobu před deseti dvaceti lety, tak mi musí 
dát za pravdu, že tato ulice byla "mrtvá" a máloko-
ho napadlo tudy chodit. To se dnes změnilo a uli-

ce se stává velmi rušnou. A to bohužel i díky šede-
sáti parkovacím místům pro auta, lemující chod-
ník po celé délce ulice. Nabízí se snad jediná mož-
nost, jak nechat cyklisty v sedle směrem od poš-
ty do lázní, a to namalovat cyklopruh na chodník 
stejně, jako je namalován v Krymské ulici. Chod-
ník v Zahradní ulici sice nemá stejnou šířku v celé 
délce, neboť se ve dvou místech zužuje, ale s tro-
chou dobré vůle by tam cyklopruh mohl být. Uvi-
díme. Tato trasa ale přináší ještě další úskalí. Tam, 

kde se ulice Zahradní střetává s ulicí Sadovou, je 
první nebezpečné místo (sám už jsem tam letěl 
přes řídítka) a o kousek dál v zatáčce kolem Vojen-
ské lázeňské léčebny Sadový pramen je místo dru-
hé. Tam musíte správně posoudit situaci za rohem 
v kulatém zrcadle. Pokud ho ale vůbec budete mít 
šanci vidět. Stávají tam totiž nákladní auta. Připo-
mínám, že cyklisty odmítaný průjezd pod Therma-
lem, jež je alternativou k Zahradní, doznal velkých 
změn. Je nově upravený, lépe osvětlený a řekl 
bych i přehlednější. 

Libor Šembera, 

cyklokoordinátor města (ckl)

Představujeme sportovní kluby města: Hokejbal 
Jde o mladý kolektivní sport, který zažil mnoho změn 
v krátké době. Prvopočátky hokejbalu v Karlových Va-
rech se datují od konce 80. let, kdy se hrála ve Dvo-
rech podniková liga a výbava hráčů se od té dnešní 
hodně lišila. Brankářská výstroj byla jednoduchá, hrá-
či byli dost často vybaveni jen hokejkou a pracovními 
rukavicemi, helmy hráči neměli a samozřejmostí byl 
tenisový míček, který vydržel na hokejbalových hřiš-
tích až do počátku 21. století. Mantinely okolo hřiš-
tě nahrazoval nízký obrubník. V roce 1992 se hokejba-
lovému oddílu TVZ Karlovy Vary podařilo, pod vedením 
Michala Vachovce, vybudovat nové hřiště v Drahovi-
cích na pozemku ZŠ Komenského  a na podzim tohoto 
roku tam začali hrát první ligu. Byla to první účast kar-
lovarských hokejbalistů v registrované soutěži. Zvyšu-
jící se nároky svazu na soutěž a náročnost cestová-
ní však donutila hráče TVZ ukončit v lize činnost. Tak 
vznikla v roce 1996 neregistrovaná karlovarská hokej-
balová liga, v níž hrálo 12 mužstev z Karlových Varů a 
Ostrova. Ve stejném roce byl založen hokejbalový oddíl 
CSKA Karlovy Vary, který jako jediný pracuje s mládeží 
a je tradičním účastníkem 1. hokejbalové ligy. Zlomo-
vým okamžikem pro karlovarský hokejbal bylo vybu-
dování nového hřiště městem v Bohaticích. To umož-
nilo pokračování tohoto sportu. Problémem je ale ne-
dostatek funkcionářů, jak trenérů, tak vedoucích muž-
stev, a také vzdálenost soupeřů, kdy nejblíže je Most, 

Plzeň, Rakovník. Mezi největší úspěchy CSKA pat-
ří loňská účast ve fi nále první ligy a vítězství mlad-
ších dorostenců v národní lize mladšího dorostu v roce 
2010. Nelze také opomenout účast mužů v letošním 
play-off první ligy. Hokejbal se stává populární i u děv-

čat, která v posledních letech startují v soutěžích žáků 
i dorostu. Příkladem jim může být Jana Fričová, která 
pravidelně vozí medaile z MS žen. Je otázkou několika 
let kdy v Karlových Varech vznikne družstvo žen. 
 (Jan Keprta)
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• SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

Turnaj v basketbalu  se uskutečnil 28.5. na ZŠ Konečná. Zúčastnili 

se ho žáci a žákyně z  1.až 5. tříd karlovarských škol, kde mají bas-

ketbalové kroužky. Sešlo se téměř osmdesát mladých baskeťáků a 

dalších zájemců o tento sport ze ZŠ Konečná, Krušnohorská, Truh-

lářská, Komenského a Poštovní. Nejlépe si vedli hoši a děvčata z 

Konečné. Výsledky nebyly to hlavní, všichni bojovali s nasazením a 

zápalem. Prokázali  viditelný pokrok v míčových dovednostech, což 

je zásluhou jejich školních trenérů, kterým patří velký dík. Akce pro-

běhla za fi nanční podpory města Karlovy Vary.

26.7. 11:00

Napříč Karlovými Vary

Klub vodáků Karlovy Vary pořádá na 

řece Teplé tradiční 65. ročník kanois-

tických závodů.  Akce Napříč Karlový-

mi Vary je zařazena do seriálu Českého 

Poháru Vodáků 2014 pod patronací Českého svazu kanoistů. Při-

jedou kanoisté z celé republiky i ze zahraničí, takže v sobotu bu-

dou Vary plné vodáků.

Intervalový start v Březové 26.7. v 11.00 hod.

Průjezd městem 11 - 15 hod., cíl u Thermalu.

Klub českých turistů TJ Slovan Kar-

lovy Vary

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

tel.: 603 209 270

12. 7. Děčín – Sokolí a Františkův vrch         

19. 7. Siardův pramen – Z Louky u M. Lázní 

 do Pramenů  

26. 7.  Nízké Tatry – Letní outdoorový program (týden)

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 

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

www.fjw.raj–ce.net.

Každou první neděli v měsíci od 10:00

Organizované procházky po lázeňských 

lesích. Start u INFOCENTRA v Lázeň-

ské ulici. 

Vyznačené trasy podle úrovně náročnosti s ohledem na převýšení 

trasy a celkovou náročnost:

Lehká: zelená barva A1-A3    

Mírně obtížná: modrá barva B1-B4   

Obtížná: červená barva C1-C4   

Velmi obtížná: černá barva D1-D4

6.7.2014  10:00   

Společná vycházka. Sraz tentokráte  na parkovišti KOME, od-
kud se společně projde přes Vítkovu horu ke Kolováku (trasa D4). 
Délka procházky je 9,5 km, převýšení trasy 349 m – více in-
formací na http://www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlo-
vy-vary .

Centrum pro mládež a alternativní sporty

Skatepark K. Vary - Bohatice, U trati 9A

Tel: 608 023 047, 608 023 047, 

www.skateparkvary.cz 

facebook: Skatepark K.Vary

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

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

jména pro začínající sportovce. Další informace jsou na určených 

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

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

žití skateparku (déšť, sníh).

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Lázeňské lesy Karlovy Vary

www.prirodni-lanove-centrum.cz

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

kážky, top-rope překážky.

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

Hlavní instruktor: Jiří Netopilík 

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

otevřeno:pá: 15:00 – 19:00

so + ne: 12:00 – 19:00

nebo po předchozí dohodě

Sportovní lezení Crux

T. G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary

Tel.: 725 727 395, www.stenacrux.cz,

facebook: Crux lezecká stěna v Karlo-

vých Varech

e-mail: kakibara@seznam.cz

Lezení pro veřejnost každý den:

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

BASKETBAL

SPORTOVNÍ LEZENÍ

TURISTIKA

VODÁCTVÍ

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART

NORDIC WALKING  

SKATEBOARDING
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• KV ARENA

Bazénové 

centrum čeká 

letní odstávka
Z důvodu plánované technologické odstávky bude 
ve dnech 14. - 27.7.2014 celý komplex bazéno-
vého centra u KV Areny mimo provoz. Jedná se 
o pravidelnou letní odstávku, při které se provede 
komplexní údržba a drobné opravy, které se neda-
jí dělat za provozu. 
Bazénové centrum bude opět otevřeno 28.7.2014. 
Více informací na www.kvarena.cz. 

Plavecká škola přijímá přihlášky
V Bazénovém centru u KV Areny budou opět plavec-
ké kurzy. Probíhají čtyřikrát ročně od září do června, 
mimo dvouměsíčních letních prázdnin. Kurzy jsou ur-
čené pro děti od 6 let a dospělé, kteří se chtějí nau-
čit plavat. Nejedná se o rekondiční hodiny plavání ale 
o výuku.
Výuka je v režii zkušených plavčíků. Naučí vás zvlád-
nout základní plavecké dovednosti, odstranit psychic-
ké bariéry strachu z vody a také technicky zvládnout 
plavecké způsoby jako jsou prsa, znak, kraul a další. 
„Pro velký úspěch budeme od letošního září otevírat 
pro zájemce již šestý kurz výuky pro neplavce. Jsme 
velice rádi, že je o kurzy takový zájem“ uvedla Martina 
Važanová. Základní poplatek za výuku činí 1.500,- Kč 
za 10 lekcí (včetně vstupného) a už nyní naleznete na 
našich stránkách www.kvarena.cz přihlášku, kterou 
stačí vyplněnou odevzdat buď na pokladnu Bazénové-
ho centra nebo naskenovanou poslat e-mailem na 
vazanova@kvarena.cz. Nově můžete sledovat infor-
mace o kurzech i na facebooku.

V KV Areně vystoupí autor světového megahitu 

You´re Beautiful 

James Blunt
Britský zpěvák James Blunt vystoupí 29. říj-
na 2014 potřetí v České republice. Poprvé bude 
koncertovat mimo Prahu, v rámci Mooon Lan-
ding Tour zazpívá v KV Areně v Karlových Varech.  
Na západ Čech zavítá zpěvák přesně rok po vy-
dání aktuálního čtvrtého studiového alba Moon 
Landing, jež nabídl konkrétně 18. října loňské-
ho roku. „Návštěvníkům karlovarského koncer-
tu tedy představí jak nové písničky, tak osvěd-
čené hity napříč dosavadní tvorbou“ informova-
la Lucie Švantnerová. Vstupenky na jeho koncert 
si můžete zakoupit prostřednictvím sítě Ticketpor-
tal od 990 Kč. 
Více informací na stránkách www.kvarena.cz. 
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• LISTÁRNA/HC ENERGIE

NAPSALI JSTE NÁM
Vážená redakce,
tlumočím vaším prostřednictvím magistrátu města 
názor obyvatel našeho domu na Sokolovské ulici, že 
zrušení kontejnerů na odpad během léta byla chy-
ba. Věřím, že stejný názor má většina lidí ve měs-
tě. Právě ve těchto dvou měsících, kdy končí ško-
la a dětem začínají prázdniny, je určitě komunální-
ho haraburdí víc než jiné měsíce. Odůvodnit nesmy-
slné rozhodnutí nepřistavovat kontejnery od červ-
na až do října tím, že všichni vozí pravidelně odpad 
do sběrných dvorů, z nás dělá hlupáky. Úředníci, co 
tak rozhodli, buď nemají v rodině žádný odpad nebo 
mají sběrný dvůr za rohem. A co moje skoro 90letá 
maminka, ta si má na vysloužilý koberec objednat 
taxík? Bohužel neznám opravdu nikoho, kdo vozí 
velký komunální odpad do sběrného dvora. Že jsou 
sběrné dvory ve velké míře využívány, to je zřejmě 
jen zbožné přání úředníků a nikoliv výsledek kont-
rol. Ačkoliv, kdykoliv byl v sousední ulici Kosmonau-
tů kontejner přistaven, musela jsem hned pospíchat 
tam odpad odvést, neboť během dvou hodin byl už 
kontejner plný a přetékal. Kam má člověk dát vy-
sloužilé věci, jako třeba gauč nebo staré lino? Větši-
nou se vyhazují, když o prázdninách v bytě maluje-
me. Pochvalovaly jsme si se sousedkami v ulici, že 

to nemáme ke kontejneru daleko, teď je po chvá-
le. Úředníci, co vykázali úsporu za rozvoz kontejne-
rů a dostali za to k platu prémii, by ty peníze měli 
vrátit. Uspořené peníze přijdou totiž na likvidaci čer-
ných skládek, kam lidi odpad během těchto čtyř!! 
měsíců odvezou. Příště by měli na radnici víc pře-
mýšlet, než o podobném "vylepšení" úklidu ve měs-
tě rozhodnou.
 Vaše čtenářka Blanka Suchá

Vážená redakce, 
můžete v Karlovarských radničních listech připome-
nout platnost vyhlášky č. 5/2009? Sousedé v Žižko-
vě ulici ve Staré Roli jí ignorují.
 Děkuji Fux Bohuslav

 bfux@email.cz

Odpověď KRL: Obecně závazná vyhláška měs-
ta Karlovy Vary č. 5/2009 se týká ochrany noční-
ho klidu a regulace hlučných činností.  Zastupitel-
stvo města Karlovy Vary ji přijalo na svém zasedání 
15. září 2009 na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení). V této vyhlášce se v článku 1 Úvodního 
ustavení uvádějí jako činnosti, které by mohly naru-
šit veřejný pořádek ve městě a) rušení nočního kli-
du, b) používání hlučných strojů a zařízení v době 
dle článku 3, odst. 1 této vyhlášky. K této hlučné 
činnosti se v článku 2 uvádí: Každý je povinen zdr-
žet se o nedělích a státem uznaných dnech pracov-
ního klidu v době od 06:00 do 08:00 a od 12:00 do 
22:00 hodin, veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. seka-
ček na trávu, cirkulárek, motorových pil, bouracích 
kladiv, apod. Porušení povinností, stanovených tou-
to obecně závaznou vyhláškou, lze postihovat pod-
le zvláštních předpisů. Dodržování vyhlášky jsou 
oprávněni kontrolovat zaměstnanci Magistrátu měs-
ta Karlovy Vary a strážníci Městské policie Karlovy 
Vary. Vyhláška nabyla platnosti 14. října 2009.

V tomto čísle opět zařazujeme Listárnu KRL. Své dopisy a náměty zasílejte mailem na: 
radnicnilisty@mediaas.cz nebo poštou na: tiskové odd. Magistrát města, Moskevská 21, 36001 K. Vary.
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

V roce 2013 byl druhou nejnavštěvovanější památkou Karlovarského kraje. Jeho předlouhá historie se začala psát na počátku 12. století, když jeho dějiny jsou mj. spojeny s mocným 
rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na cí-
sařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na území ČR. V jeho komnatách opakovaně pobýval již zmíněný císař Friedrich Barbarossa, který ve městě pořádal 
říšské sněmy. Jeho komnaty hostily i další velké panovníky – např. otce vlasti Karla IV. a krále Jiřího z Poděbrad. Dne 25. 2. 1634, v době třicetileté války, se stal místem poslední večeře 
souputníků Albrechta z Valdštejna, kteří zde byli zavražděni. Zároveň byl častým terčem dobyvačných armád. Dobývali ho husité, schovaní za  vozovou hradbou, mohutné prakové koule 
na něj pálili Švédové a v první polovině 18. století ho ve válce s nezdolnou českou panovnicí Marií Terezií plenily legie francouzského krále Ludvíka XV.
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