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zakázka č. 2015075

K. Vary - Stará Role

Byt 1+1
cena: 750.000,-Kč

zakázka č. 2015076

K. Vary - Tuhnice

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč

zakázka č. 2015028

K. Vary - Rybáře

Byt 2+1
cena: 730.000,-Kč

zakázka č. 2015072

Loket nad Ohří

Rodinný dům
cena: 3.900.000,-Kč

zakázka č. 2015015

K. Vary - Doubí

Byt 2+1
cena: 780.000,-Kč

zakázka č. 2015066

K. Vary - Vyhlídka

Byt 2+1
cena: 1.250.000,-Kč

zakázka č. 2015042

K. Vary - Horní Drahovice

Garážové stání
cena: 165.000,-Kč

zakázka č. 2015065

Počerny

Stavební pozemek
cena: 1.450,-Kč/m²

zakázka č. 2015033

Oldřichov

Rekreační objekt
cena: 1.990.000,-Kč

zakázka č. 2015050

Vysoká Pec

Rodinný dům
cena: 1.870.000,-Kč

zakázka č. 2015067

K. Vary - centrum

Byt 0+1
cena: 680.000,-Kč
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Mirka Čiháková

Útulný  byt, s rekonstrukcí před 10-ti 
lety, 1. patro zděného domu s 

výhledem do zeleně. Podíl.spoluvlast-
nictví. Volný od 1/2016. UP 38 m².

Udržovaný byt s balkonem  ve 
3. patře zděného domu s výtahem. 

Orientace na východ a západ. Umakarto-
vé jádro, drobné úpravy. UP 61 m².

Byt s menším balkonkem v 
původním stavu, ke kompletní 

rekonstrukci. 4.patro s výtahem, 
zděný dům. Do centra 5 min pěšky. 

Místo s úchvatným výhledem na 
loketský hrad!! Nízkoenergetický dům  
těsně před dokončením. Realizujte se!!  

4 - 5 + 1 + dvojgaráž. 

Útulný byt ve 4. patře cihl.domu bez 
výtahu, po kompl. rekonstrukci 

v r. 2014.  Jaltská ul. - vhodný jako 
investice /na pronájem/. UP 31 m².

Chalupa s rozlehlým pozemkem. 
Klidné místo, samota, za domem 
les. V ceně je stylový nábytek. UP 

280 m², pozemek 5548 m².

Dům  lze využít jako dvougenerační 
bydlení či jako horský penzion. Rozlehlá 

zahrada. Rozlehlá zahrada, v blízkosti les. 
Příjemná horská ves. UP domu 270 m².

Prostor vhodný jako salon, kancelář, 
dílna apod. Okno, nová elektrika, 

dálkové topení, připojení na internet. 
Měs.platby 672 Kč. UP 26 m².

Příjemný byt ve 2. patře zděného byt. 
domu, ve velmi dobrém stavu. 

Podílové spoluvlastnictví. Společná 
zahrada. Rodinné bydlení. UP  50 m².

Byt ve zděném domě, 2. patro, ul. Kolmá, 
WC na chodbě. Původní stav,  prvky 

staré doby. U domu zahrada  k užívání. 
Nad bytem 2 mandsardy. UP 66 m².

Garážové stání v bytovém domě, ul. 
Waldertova. Dálkové ovládání vrat. 
Vhodné i jako investice/na proná-

jem/. 13,4 m². Ihned volné.

Rovinatý, zčásti oplocený pozemek, 
na konci slepé ulice. Kompletní 

inženýrské sítě na hranici pozemku. 
V okolí novostavby. Plocha 992 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Nebytový prostor
cena: 370.000,-Kč

zakázka č. 2015077

K. Vary - Tuhnice

- inzerát č.2015025 - ve slově bydlení chybí písmeno l
- inzerát č.2015023 - dát cenu  1.590.000,-Kč

- inzerát č.2015027 - vymazat a místo něj dáme: 2013123 - Byt 
3+1 je situován v suterénu vily se zahradou. Byt i dům je v 

dobrém, udržovaném stavu. Praktická dispozici s orientací na 
jihozápad. Velká kuchyně, koupelna s oknem. UP 72m2.

                                                                                                          
K.Vary - Horní Drahovice

                                                                                                          
cena: 1.450.000,-Kč

                                                                                                          
foto v příloze

- inzerát č.2015026 - opravit UP na 200 m2
- inzerát č.2015010 - opravit na Byt 1+1 

- inzerát č.2015999 - zvýraznit i 1-2+1 a 3+1
- inzerát č.2015000 - vymazat TIP a dát ho k inzerátu č. 2014089

A nad naše hlavy větší nápis: NYNÍ NÁS MŮŽETE SLEDOVAT I NA 
FACEBOOKU A YOUTUBE :)

Nyní nás najdete i na Facebooku a
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 7/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je jedna z pravidelných 
účastnic Mezinárodního filmového festivalu. Stu-
denti filmových škol, fanoušci, sběratelé autogramů 
a baťůškáři patří neodmyslitelně k hostům MFF. 

07 MĚSTO HLEDÁ CENTRÁLNÍ TRŽIŠTĚ 
jako náhradu nevyhovujících stánků ve Varšavské uli-
ci. Vedení města má vytipovat vhodnou lokalitu nebo 
zpracovat návrh na dovybavení stávajícího tržiště. 

11 TITUL STROM HRDINA ZÍSKALA VRBA 
u zrušeného depa v Tuhnicích. Zasloužili se o to 
školáci ZŠ Konečná a RODOKLUB. Bílou smuteční 
vrbu nedovolí magistrát ani v rámci asanačních prací 
pokácet. 

12 JUBILEJNÍ 50. MFF KARLOVARÁKŮM 
přiblížíme v předstihu, ačkoliv v době naší uzávěrky 
nebyl ještě schválený program. Uvádíme seznam kin, 
začátky promítání, ceny vstupenek a představíme 
hlavní hvězdu 50. MFF.

14 NAŠE TŘI TIPY NA ČERVENCOVÝ VÝLET 
jsme sestavili z návštěvy Motýlího domu u rozhledny 
Diana, procházky po obnovené Branaldově cestě 
a projížďce po cyklostezce od Doubského mostu ke 
Svatošským skalám. 

15 V SERIÁLU OBCÍ PŘEDSTAVÍME JENIŠOV, 
který se jmenoval Janessen podle prvního osadníka. 
Popíšeme historii od dob rýžování lučního železa, 
přes těžbu uhlí a kaolínu až po dosídlení poloprázdné 
obce po válce. 

26 O SENZACI SE POSTARALI HOKEJBALISTÉ, 
kteří suverénně vyhráli pohár pro nejlepší mužstvo 
NHBL Západ. Soupisku sportů, které se zabydlují 
v našem městě, doplníme ještě o florbal, americký 
fotbal a skateboarding. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)

V radě města je od 12. května nová tvář,
podnikatel Ing. Jan Klíma.

Prvním krokem nové koalice bylo vyhlášení nebo 
spíše upřesnění programového prohlášení. Které 
úkoly berete jako prioritní?
Do politiky jsem šel proto, že chci být nápomocen  
zlepšit podmínky života v tomto městě.  Ne proto, abych 
dělal kariéru a profitoval. To nemám zapotřebí. Vycházím 
z toho, v čem mají Vary problém. Úbytek obyvatel, nej-
nižší výdělky v republice, jedno z nejdražších měst v re-
publice, nízká vzdělanost, nepříliš ideální podmínky pro 
malé podnikatele atd. Na druhé straně mají i výrazné 
priority, které je potřeba podporovat. Jednoznačně zá-
sadní aktivitou je dostat do Varů veřejné vysokoškolské 
studium související s lázeňstvím a zajištěné renomo-
vanou univerzitou. Zatím jednání probíhá s Univerzitou 
Karlovou v Praze a nenarazil jsem na zásadní, nepře-
kročitelný problém. Vyžaduje to však velmi intenzivní 
nasazení na úkor osobního pohodlí. V programovém 
prohlášení je to naznačeno v sekci lázeňství a školství. 
Dále chci vytvářet přívětivý prostor pro místní podnika-
tele – sám mám firmu a vím kde tlačí bota. Jako hlavní 
trenér týmu amerického fotbalu Warriors Karlovy Vary 
samozřejmě nevynechám sportovní problematiku. A tady 
je nesmírně důležitá podpora aktivit mladých, hlavně 
puberťáků a adolescentů. Je to nejlepší prevence před 
sociálně patologickými vlivy a naopak vytváří charakter, 
buduje u nové osobnosti systém kladných hodnot, cíle-
vědomost,  atd, atd. Přestože náš klub existuje krátce, 
jsme v play-off republikové soutěže a pravděpodobné 
finále na AC Startu bude sportovním hitem léta. Mohl 
bych pokračovat v ochraně rodinného stříbra města, 
památek, rozvoje a podobně.

Máte jako radní nějaká osobní předsevzetí?
Nebát se a nekrást, dělat slušnou politiku. Takovou, aby 
volič nemohl říci „Nemám koho volit, všichni kradou“.

Žijete v Tuhnicích a podnikáte v městské části 
Stará Role. Co tam považujete za prvořadé, aby 
se řešilo?
Stará Role se hodně vylepšila. Skoro je ostudou 
nedotažený Lidový dům s největším kinem ve Varech – 
mimo Thermal. Je to vlastně další část programového 
prohlášení. Za podstatné považuji jeho využití a ekono-
mickou prosperitu. A Tuhnice? Zasloužily by si stát se 
samostatnou městskou částí.

Červenec je každoročně nejrušnějším měsícem, 
kdy do našeho města přijíždí, nejen kvůli MFF, 
nejvíce hostů. Co byste přál městu pro letošní 
červenec?
Samozřejmě vše dobré. Počasí jako v létě, úspěšný fes-
tival, spokojené návštěvníky Varů, spokojené spoluob-
čany, ale i spokojené zastupitele a radní.  V neposlední 
řadě aby nebyl pro novináře okurkovou sezonou.
 Děkujeme za rozhovor
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DO SBÍRKY VYSLOUŽILÝCH MOBILŮ 
se spolu se společností ASEKOL zapojilo město 
Karlovy Vary. Odevzdáním telefonu mohl každý 
přispět Nadačnímu fondu Kapka naděje na nákup 
dětského defibrilátoru. Celkem se podařilo sesbírat 
274 mobilů, nejvíc se činili školáci ze ZŠ Libušina, 
kteří přispěli stovkou telefonů.

OCENĚNÍ NA FESTIVALU TOURMAP 2015 
za turistické mapy a průvodce získalo karlovarské 
Infocentrum. Jeho soubor map, tipy na výlety, Cyk-
loVary a Walking Vary si odvezly z festivalu 3. cenu. 

NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY KRAJE 
budou nabízet vítězové 6. ročníku soutěže na 
Farmářských trzích 17. července od 11 hodin před 
karlovarskou Městskou tržnicí. Kromě myslivecké 
slaniny z Doupova, bio jogurtu z Otročína a suše-
ných hrušek ze Žlutic tu bude i chléb Kolonáda 
z pekárny Trend. 

KOLEGIUM ŘEDITELŮ MĚSTSKÝCH POLICIÍ 
statutárních měst Čech a Moravy hostily dva dny 
v květnu Karlovy Vary. Ředitelé rokovali o chystané 
novele zákona o obecní policii. 

HOUSLISTA VÁCLAV HUDEČEK NADCHL 
17. června v karlovarské Galerii umění své poslu-
chače a obdivovatele. Akci pod názvem Houslový 
fenomén uspořádalo sdružení přátel krásného 
zpěvu Bel Canto Club jako Hudečkův třetí hudební 
salon. 

VZDUŠNÝ MOST KARLOVY VARY - BAKU 
má vytvořit od 18. července letecká linka společ-
nosti AZAL z Ázerbájdžánu. Zatím budou letadla 
na karlovarském letišti přistávat a startovat do 
22. srpna každou sobotu. Pak dopravce rozhodne 
podle zájmu pasažérů o prodloužení termínu linky. 

FINIŠ NA STAVBĚ CENTRA ZDRAVÍ A BEZPEČÍ 
u KV Areny sledoval 9. června ministr vnitra Milan 
Chovanec. Ocenil ojedinělý projekt, který umožní od 
letošního září připravovat děti i dospělé na zvládání 
rizikových situací a cvičit součinnost složek inte-
grovaného záchranného systému. 

PŘESTAVBA HORNÍHO NÁDRAŽÍ ZAČALA 
15. června symbolickým poklepáním na kolejnici. 
Zástupci železnic, firmy Skanska jako zhotovitele 
i města tím odstartovali nutnou modernizaci za 93 
milionů korun. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STAVBOU NA ÚZEMÍ MĚSTA 
byla vyhlášena rekonstrukce Grandhotelu Am-
bassador - Národní dům. V 15. ročníku soutěže 
získala kromě Ceny primátora také 655 hlasů od 
veřejnosti jako nejúspěšnější zachráněná historická 
památka města. 
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Krásné 91. narozeniny oslavila na konci května 
paní Anna Trösterová (Votavová). Do Karlových Varů 
přišla v roce 1943 a cesta to pro ni jako volyňskou 
Češku byla strastiplná. „Syna jsem nesla v náručí 
přes frontu, muž mi padl ve válce…,“ vzpomíná na 
nelehké mládí paní Anna. Nakonec se jako mladá 
maminka spolu se svými rodiči ocitla shodou 
okolností a díky příbuzným v Karlových Varech, 
kde zapustila kořeny nastálo, potkala nového 
muže a přivedla na svět dceru. Mladá rodina tehdy 
bydlela v domku ve Všeborovicích a paní Anna 
svou dceru vozila do školky na kole, v dřevěné 
sedačce. Dlouhých 30 let pracovala ve Vojenském 
lázeňském ústavu a na svou práci ráda vzpomíná. 
„Byla jsem hodně oblíbená mezi ministry a dalšími 
pacienty, uměla jsem řeči a tak jsem s nimi jezdila 
na výlety jako průvodkyně,“ líčí oslavenkyně, která 
kdysi milovala procházky po kolonádách a odpo-
lední kolonádní koncerty. Dnes žije na Růžovém 

vrchu a z okna svého bytu si užívá nádherný 
pohled na lázeňské centrum a malebné údolí Teplé. 
Největší radost jí dělá rodina. Díky synovi a dceři 
se postupně dočkala tří vnoučat a sedmi pravnou-
čat. V jejich společnosti se cítí nejlépe. A také je 
i dnes dokáže pohostit. „Dokáže uvařit spoustu 
dobrých jídel, peče výborné domácí koláče z kynu-
tého těsta, v létě pomáhá svému synovi zpracovat 
výpěstky ze zahrady tak, že zavařuje marmelády, 
kompoty, okurky, řepu, zamrazuje a suší bylinky, na 
Vánoce tradičně peče více než 10 druhů cukroví,“ 
chválí svou maminku dcera Jana a dodává: „I když 
je odkázána jen na prostory svého domova, stále 
sleduje dění kolem sebe a ze všeho nejraději čte 
noviny, především Karlovarské radniční listy.“ 
Nezbývá než dodat, že se vynasnažíme, aby nejen 
pro paní Annu byly naše listy zajímavým čtením. 
Zároveň paní Trösterové přejeme i spoustu jiných 
radostí, pevné zdraví a pohodu do dalšího žití.

Kulatých devadesátin se v červnu dožil Jan 
Klíma. Pro rodáka z Úbislavi na Šumavě se 
Karlovy Vary staly domovem v roce 1946. Cesta 
do našeho města vedla mimo jiné přes totální 
nasazení u Štěkovic, kde si namluvil svou ženu, 
a Sezimovo Ústí, kde žili krátce po válce. Do 
Karlových Varů mladé manžele nalákala nabídka 
vlastního bydlení. Nikoho tu neznali, ale město 
si zamilovali. Pan Jan si ještě na chvíli „odsko-
čil“ do Chebu, kde si jako muzikant tam odslou-
žil svá vojenská léta. Pak si jeho talentu užívali 
návštěvníci věhlasných karlovarských sálů. 
„Hrál jsem na baryton a pozoun, pět let v Puppu 
a 27 let ve Varieté v Nároďáku,“ vzpomíná pan 
Klíma. Vedle muzicírování pracoval chvíli u drah 
a pak dlouhých 25 let u karlovarského stavební-
ho podniku, kde se vypracoval až na vedoucího 
stavební správy. Kariéru ve stavebnictví mu ale 
narušil pevný politický postoj, kvůli kterému se 

na čas ocitl bez zaměstnání. Práci nakonec na-
šel u technických služeb, nejprve bez jakékoliv 
šance na jakoukoliv vedoucí pozici. Nakonec 
se ale stal vedoucím výroby. „Tím jsem byl až 
do důchodu. A ani pak jsem ale nezahálel, do 
pětasedmdesáti jsem pracoval na vrátnici,“ 
dodává oslavenec. Dnes žije pan Klíma u svého 
syna a jeho manželky v Bohaticích. „V jed-
nom z patnácti rodinných domků, které jsem 
tam jako stavbyvedoucí postavil,“ říká pyšně 
a neskrývá dojetí, když vypráví, jak krásně 
se o něj syn se snachou starají a jak krásnou 
rodinnou oslavu narozenin mu připravili. „Sjelo 
se sedmnáct gratulantů, příbuzní z Domažlic, 
Tachova, ze Šumavy“. Pan Klíma je i ve svém 
pokročilém věku velmi aktivní. Chodí tančit, ka-
ždé ráno 20 minut cvičí, 20 minut denně šlape 
na rotopedu, pracuje na zahradě. Klobouk dolů. 
A vše nejlepší… 

Jan Klíma – 90 let

Anna Trösterová Votavová – 91 let

Jiřina Šneberková – 90 let
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila na 
konci května paní Jiřina Šneberková. Rázná žena 
s pevným hlasem pochází od Jičína. Do Karlových 
Varů se přistěhovala po válce a na dlouhých 30 let 
spojila svůj život s glazovnou porcelánky ve Staré 
Roli. Její manžel Josef pocházel z Brandýsa nad 
Labem a byl profesionálním řidičem. Jako vzpo-
mínku na něj paní Jiřina ochraňuje a také pyšně 
ukazuje ocenění, které od dopravního podniku 
obdržel k milionu najetých kilometrů. Se svým 
mužem vychovala paní Šneberková dva syny 
a dnes se raduje ze dvou vnoučat a dvou pra-
vnoučat. Kdysi ráda vyrážela na dlouhé procházky, 
hlavně na kolonádu. I dnes si ale vyjde na špacír, 
i když kratší, jen v okolí svého bydliště. Občas 
se s někým zastaví a popovídá, ale společnost 

nevyhledává. „Pobavím se s každým, ale nejraději 
jsem sama,“ svěřuje se oslavenkyně. Devět let 
žije spokojeně v domě s pečovatelskou službou, 
kde ji také s květinou, dárkovým košem a ze-
jména gratulací k významnému životnímu jubileu 
navštívil náměstek primátora města Michal Riško. 
Recept na dlouhý život mu ale paní Jiřina ne-
prozradila. „Já bych i šla nahoru, ale On mě tam 
nechce,“ zlehčuje svůj dlouhý život, ve kterém se 
střídaly chvíle veselé i smutné, paní Šneberková. 
Protože jí ale energie do života nechybí, přejeme 
paní Jiřině ještě klidné a pohodové žití.
Paní Jiřině k životnímu jubileu pogratuloval 
náměstek primátora města Michal Riško

  (Stránku připravila: Helena Kyselá)
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1.7.  Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská

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

2.7.  Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 
Škroupova, Divadelní, Moravská 

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

8.- 12.7. Blokové čištění se neprovádí - MFF
13.7.  Komunikace: kpt. Jaroše, ul. L. máje, Na Průhoně, 

Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, 
V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová

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

14.7.  Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, 

Čechova, Chodská, Kollárova
15.7.  Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 

Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa 
Holého, Fričova, Kamenického

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

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

17.7.  Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská

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

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

21.7.  Komunikace: Svahová, Moskevská – část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Krále Jiřího 

22.7.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, Mlýnská

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

23.7.  Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

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

 Parkoviště: kpt. Nálepky (bývalé dětské hřiště)
  Komunikace: Západní,Chebská, Počerny 
27.-31.7. Blokové čištění se neprovádí

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Záchody přestanou být ostudou města
Stav veřejných toalet označila diskuzní fóra 
spolu s Horním nádražím za největší ostudu 
města. Také v anketě10 největších problémů 
našeho města se toalety objevily, stejně i mezi 
kritickými názory autorů Hyde parku. Stížnostmi 
občanů na stav veřejných toalet se zabývala 
Rada města. Nejen starousedlíci namítali, že 
v roce 1900 bylo na trase mezi Mlýnskou ko-
lonádou a Starou loukou 36 !! veřejných toalet 
a pisoárů. Na lesních cestách dalších 70. Pro-
blém se konečně začíná řešit. "Od 1.7. začne 
fungovat veřejné WC na náměstí Dr. Horákové. 
Bude v provozu od 6 do 20 hodin. Další toalety 
budeme postupně otevírat v Tržnicí a na celé 
trase od Hlavní pošty až k Puppu. Spolu s tím 
bude vybudováno značení, kde si občané i tu-
risté přečtou vzdálenost k nejbližšímu WC. Cena 
bude všude stejná, 10 Kč" řekl KRL I. náměstek 
primátora Čestmír Bruštík.

Město zprovozní nový 
systém třídění odpadu
Karlovy Vary jako první v ČR zavádí novou technolo-
gii sběru komunálního odpadu Bigbelly. Kompresní 
odpadové nádoby, které dokážou snížit objem odpadu 
a upozorní na stav naplnění, budou začátkem červen-
ce rozmístěny na osmi stanovištích v lázeňské zóně. 
Město projekt připravilo ve spolupráci s dodavatelem 
technologie Bigbelly, společností VERB Group s.r.o. 
„Dlouho jsme se zabývali otázkou, jak řešit sběr 
a separaci odpadů v lázeňské zóně tak, aby klid 
a úhlednost lokality nebyly nijak narušeny a lázeňští 
hosté stejně jako obyvatelé města se cítili příjemně,“ 
říká první náměstek primátora města Čestmír Bruštík. 
Odpadovou nádobu vyvinula americká společnost 

Bigbelly Solar. Díky zakomponované kompresní 
jednotce je odpad vhozený do nádoby pro směsný 
odpad v pravidelných intervalech stlačován, čímž 
se až čtyřikrát zvýší její objem. Lis je poháněn 
solární energií. Nádoba komunikuje se softwarem 
a v pravidelných intervalech hlásí stav svého 
naplnění. Nádoby Bigbelly umožňují snížení 
nákladů na svoz komunálního odpadu, odpadovým 
firmám poskytují přesné informace o stavu a na-
plněnosti a umožňují efektivní logistiku svozů. Díky 
přenosu signálu bude stav nádob monitorovat také 
městská policie. Celý systém tak šetří čas, peníze 
a životní prostředí. „Zprovoznění tohoto systému je 

další aktivitou města k podpoře třídění odpadu již na 
prvním stupni a zlepšení životního prostředí obyvatel 
i návštěvníků,"  dodal první náměstek primátora 
Čestmír Bruštík.   (mm)

Značení WC bude na informačních cedulích. Většina veřejných toalet je dnes uzavřených.
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Město hledá centrální tržiště 
Karlovarský magistrát hledá  po vzoru jiných 

měst vhodnou lokalitu na centrální tržiště. Bude 
prověřena možnost dovybavit stávající městské 

tržiště o infrastrukturu nebo hledat nové umístění 
v centru města, které bude dopravně dostupné.  
Historicky nemělo město nikdy centrální náměstí, dvě 
menší samostatná náměstí oddělovala řeka Teplá, 
jedno pod Zámeckou věží, druhé pod kostelem sv. 
Maří Magdaleny. "Chceme zlepšit jak prostředí pro 
nakupující, tak rovněž podmínky pro samotné trhovce. 
Tržiště na Varšavské má odpovídající kapacitu, ale 
chybí zde sociální zázemí. Navíc s lokalitou počítá 
územní plán perspektivně na dopravní terminal," 
uvedl I. náměstek primátora Čestmír Bruštík. Další 
radní, náměstek Michal Riško by šel s proměnou 
centrálního tržiště ještě dál:" Má představa je italský 
model tržiště. Ráno se celé postaví a večer rozebere. 
Odpadne hlídání stánků ať už dřevěných nebo mobil-
ních". Nikdo nepochybuje, že o tržiště je mezi občany 
zájem. Potvrzuje to každodenní nával u stánků i obliba 
měsíčních farmářských trhů.

Vzniklo v roce 1995 jako Sdružení karlovarských 
matek a ve stejném roce získalo prostory pro svou 
činnost, které si za pomocí dobrovolníků zrekonstru-
ovalo. V roce 2001 se přejmenovalo na Mateřské 
centrum Karlovy Vary, o.s. a pod tímto názvem ho 
známe dodnes.  Mezi tím se dvakrát přestěhovalo 

a dnes ho najdete v Drahovicích v Kollárově ulici. 
Rozsah služeb je rozmanitý. Od předporodních 
kurzů po kurzy rodiče s dětmi, přes Mateřinku a jiné 
volnočasové aktivity až po příměstské tábory. Kromě 
pestrých kurzů, které si berou za cíl především posílit 
vztahy mezi rodičem a dítětem, nabízí i poraden-
ský servis zdarma, např. laktační poradenství, 
pedagogicko-psychologickou poradnu.  V podstatě 
dokáže zprostředkovat jakoukoliv pomoc rodičům 
i dětem. Pořádá vzdělávací i rekvalifikační kurzy, 
přijímá i vysílá dobrovolníky do jiných organizací. 
Své 20. narozeniny oslavilo spolu s dobrovolnými 
hasiči a Domem dětí a mládeže ve Staré Roli. Děti si 
kromě hasičské techniky mohly prohlédnout policejní 

a záchranná auta, během soutěží mohly vyhrát různé 
sladkosti. Zpestřením  bylo divadelní představení 
a pěvecké i taneční vystoupení dětí i dospělých. 
K oslavě narozenin Mateřského centra přispělo mezi 
sponzory také město Karlovy Vary.  (mm) 

Stávající tržiště ve Varšavské ulici

Mateřské centrum oslavilo 20 let

■  Statutární město Karlovy Vary nabízí k prodeji 
pozemky, domy a byty v různých lokalitách města. 
V současné době jsou formou veřejné licitace 
nabízeny tyto nemovitosti: 

 Pozemky v k. ú. Rosnice (pozemky p.č. 21/1, 22/3, 
23/1, 23/2, 28/1, 29/1 a část pozemku p.č. 22/1) 
o celkové výměře 25.457 m²,  za účelem výstavby 
dle platného územního plánu. Jedná se o kvalitní 
pozemky ve středu obce. Minimální nabídková cena 
dle znaleckého posudku činí 13.700.000 Kč, tj. 
538 Kč/m².

 Pozemek v k.ú. Čankov (p.č. 679/2) o výměře 
927 m², za účelem výstavby dle platného územního 
plánu – smíšené území venkovské. Pozemek se 
nachází na severním okraji Karlových Varů v městské 
části Čankov. Minimální nabídková cena dle 
znaleckého posudku činí 787.950 Kč, tj. 850 Kč/ m².

 Budova s pozemkem na adrese Sokolovská 
204/55 (pozemek p.č. 111 včetně jeho součásti, 
stavby budovy č.p. 204, vše v k.ú. Rybáře. Jedná 
se o administrativní, řadovou, koncovou budovu 

přiléhající k místní komunikaci. V minulosti budova 
sloužila jako služebna Policie ČR. Minimální 
nabídková cena obvyklá dle znaleckého posudku 
pro licitaci činí 2.300.000 Kč.Budova s pozemky na 
adrese Táborská 375/26 v k.ú. Bohatice. Jde o volně 
stojící objekt, který v minulosti sloužil mimo jiné 
jako školka nebo hudební škola. V současné době 
není objekt využíván. Minimální nabídková cena činí 
1.250.000 Kč.Bytová jednotka na adrese Vodárenská 
10 (bytová jednotka č. 756/2 o velikosti 1+3 v 1. 
nadzemním podlaží, celková plocha s příslušenstvím 
67,51 m². Minimální nabídková cena pro licitaci činí 
dle tržního ocenění 600.000 Kč.

 Bližší informace o nemovitostech a podmínkách 
licitace jsou zveřejněny na úřední desce včetně její 
elektronické verze. 

■  Magistrát města Karlovy Vary zve občany na veřejné 
projednání návrhu koncepce „Integrovaný plán 
rozvoje území Karlovy Vary“ včetně vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Uskuteční se ve středu 15.7.2015 od 15.00 hodin 

v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 
21, v zasedací místnosti v 5. patře. Veřejné 
projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování 
vlivů návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje 
území Karlovy Vary na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Dle požadavků zákona 
jsou v průběhu procesu SEA povinně zveřejňovány 
příslušné dokumenty v Informačním systému SEA 
na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
SEA_MZP191K. Návrh koncepce a její vyhodnocení 
jsou dostupné také na webových stránkách  
www.kvprojekty.eu a na Magistrátu města 
Karlovy Vary – odbor strategií a dotací. K návrhu 
koncepce může každý zaslat své písemné vyjádření 
Ministerstvu životního prostředí České republiky, 
odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 – 
Vršovice, 100 10, v termínu nejpozději do 5 dnů ode 
dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

 (mm)

Z p r á v y  z  m a g i s t r á t u
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Programové prohlášení koaličních partnerů
pro funkční období 2015 - 2018
1. Otevřená radnice a transparentní samospráva  
 transparentnost, otevřená radnice, vytvoření 

protikorupčního prostředí, efektivně fungující 
magistrát a eliminace byrokracie, zapojení 
občanů do diskuse o rozvoji města. Zvřejňování 
průběhu, usnesení a zápisu z jednání zastupitel-
stva města, zveřejňování hlasování jednotlivých 
zastupitelů   
 zachování přístupu všech zastupitelů na jednání 

Rady města, zveřejňování usnesení, zápisu z jed-
nání a hlasování jednotlivých členů Rady města   
 zastoupení všech politických subjektů zastu-

pitelstva v komisích a výborech, zveřejňování 
usnesení i zápisu z jednání komisí, výborů 
a pracovních skupin  
 ustavení pracovní skupiny seniorů pro komuni-

kaci s Komisí pro sociální věci a seniory a dále 
pracovní skupiny pro zahraniční politiku města  
 zveřejňování veřejných zakázek města a všech 

společností městem ovládaných, smluvní 
podmínky zakázek nebudou dodatečně měněny 
a jejich nedodržení nebude tolerováno  
 vyhodnocení možnosti centrálních nákupů 

a služeb pro město Karlovy Vary a společnosti 
městem ovládaných  
 zveřejnění informace o realizaci prodejů či 

pronájmů majetku města společně s kupní či 
nájemní smlouvou  
 zveřejňování všech smluv, včetně těch vy-

psaných bez výběrového řízení, nad 50 tisíc 
Kč  - u prodejů majetku z cenou vyšší než 3 mil. 
korun vyhodnotit možnost realizace prodeje přes 
ÚZSVM   
 příprava podkladů pro možnost přenesení části 

agend magistrátu do městských čtvrtí (zřízení 
detašovaného pracoviště ve Staré Roli)  
 zaměřit se na efektivitu, znalost pracovních 

postupů, využívání pracovní doby a přístup 
k občanům ze strany zaměstnanců úřadu  

2. Majetek města a smluvní vztahy, rozpočet 
města, investiční politika  
 provést kompletní revizi majetku města  
 připravit investiční příležitosti města  - pečovat 

s péčí řádného hospodáře a zaměřit na revitali-
zaci veřejné infrastruktury ve všech   městských 
částech, včetně okrajových   
 trvale opravovat havárie chodníků a komunikací 

v celém městě, neupřednostňovat pouze   lázeň-
skou a obchodní část města   
 rozšířit odstavné parkovací plochy z důvodu 

vzniku bezpečnostních koridorů, zejména na   
sídlištích, především pro IZS  
 zachování minimálního městského bytového 

fondu pro užití ve zvláštních situacích  
 připravit ubytovnu Drahomíra na rekonstrukci  
 podpora výstavby startovacích nebo sociálních 

bytů zejména v lokalitě Krokova, Drahovice  
 pečovat s péčí řádného hospodáře o veškerý 

majetek města   
 podpora a vytvoření podmínek pro zachování 

zahrádkářských kolonií a rozvoj ve stávajících 
lokalitách  
 zpracovat koncepci využití areálu Lidového 

domu tak, aby se do budoucna stal přirozeným 
centrem Staré Role  
 dokončení majetkových sporů z minulosti, včetně 

vyvození případné odpovědnosti (KV Arena, TEI, 
BD Vyhlídka), provést důkladné analýzy všech 
probíhajících soudních sporů, jejichž účastníkem 
je město  
 pokračovat ve finanční stabilizaci města, pro 

každý rok koncipovat vyrovnaný rozpočet  
 stanovení investičních priorit v ročním, tříletém 

a pětiletém výhledu s návazností na Strategický   
plán rozvoje města (SPURM) a Integrovaný plán 
rozvoje území (IPRÚ)   
 dosažení poměru mezi investičními a běžnými 

výdaji 1/3: 2/3  
 směřování investic primárně do realizace zaří-

zení pro péči o seniory, posoudit možnost vzniku 
„Městské zdravotní polikliniky ve Staré Roli.“   

3. Architektura a památky  

 dokončení procesu zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO   
 aktivní náprava zanedbávané regenerace měst-

ské památkové zóny  
 podpořit projekty na ochranu městských pamá-

tek  
 podpora stavebních záměrů v dalších městských 

částech, které budou odpovídat svým rozsahem 
a   kvalitou požadovanému účelu, v souladu 
s existujícími strategickými dokumenty  
 podpora stavební aktivitám, které svým pojetím 

usnadní a zpříjemní život obyvatel města   

4. Rozvoj města a urbanismus  
 zapojení odborníků a veřejnosti do projednávání 

a plánování zásadních rozvojových projektů  
 vytvořit podmínky pro vstup nových investorů  
 zapojit se více do spolupráce s nejbližšími městy  
 dopracování regulace územního plánu a zpraco-

vání regulačních plánů pro vybrané lokality  
 zajistit dohled nad architektonickou úrovní 

připravovaných staveb jednotlivých investorů  
 dbát na průběžnou aktualizaci zásadního 

koncepčního materiálu rozvoje města, Strategic-
kého plánu udržitelného rozvoje města (SPURM), 
zapojení veřejnosti do diskusí o prioritách dalšího 
rozvoje  
 v lokalitě Dolní nádraží podpořit za stanovených 

podmínek vzešlých z Územní studie největší ur-
banistický projekt ve městě, který přinese revita-
lizaci Dolního nádraží a přilehlých prostor včetně 
komunikací a infrastruktury spolu s projektem 
modernizace hlavní přestupní stanice MHD   
 vést aktivní komunikace se správou železnič-

ních a dopravních cest (SŽDC), která povede ke 
komplexní revitalizaci území Horního nádraží 
a návazně jeho propojení na centrum města.  

5. Lázeňství a cestovní ruch  
 zachování lázeňského rázu města, rozvoj 

Karlových Varů jako tradiční lázeňské a kulturně-  
historické destinace  
 podpora lázeňství a cestovního ruchu jako klí-

čové oblasti pro ekonomiku města a největšího   
nositele zaměstnanosti ve městě  
 podpořit omezení individuální dopravy v lázeň-

ském území a podpořit výstavbu parkovacích   
domů, záchytných parkovišť a výstavby navigač-
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ního a informačního systému  
 dbát o ochranu přírodních léčivých zdrojů 

a dodržování Statutu lázeňského místa jako 
stěžejního   dokumentu pro účinnou ochranu 
cenného lázeňského území  
 podpora objektivního, vědecky podloženého 

prokazování účinnosti tradiční lázeňské léčby - 
podpora rozvoje činnosti Balneologického institu-
tu - zkvalitnění propagace města   
 poskytování profesionálního informačního ser-

visu pro návštěvníky města současné, budoucí 
a potencionálně budoucí  
 zvýhodněný přístup k lázeňským služám pro 

trvale žijící občany ve městě  

6. Kultura, sport a volnočasové aktivity  
 vyhodnotit stávající systém podpory kultury 

a sportu a vytvářet podmínky pro vznik nových   
společensko-kulturních aktivit  
 zachování a podpora tradičních kulturních akcí, 

jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival   
 podpora významných akcí přitažlivých z hlediska 

cestovního ruchu a akcí pro mladé lidi  
 podpořit kulturní vyžití pro střední generaci 

a seniory   
 zachování současné finanční podpory KSO v roce 

2015, zpracování analýzy hospodaření   orches-
tru a vytvoření prostoru pro vlastní komerční 
činnost a zvýšení samofinancování tělesa  
 vyhlásit grant na tvorbu nových hudebních děl 

pro místní autory  
 zachování nabídky vlastní profesionální divadelní 

tvorby v Městském divadle, podpora místní diva-
delní tvorby a vyhlášení grantu pro místní autory  
 zachování stávajícího prostoru Městské galerie  
 zachovat prostor Divadla Husovka pro klubovou 

tvorbu a dokončit rekonstrukci areálu  
 podporovat kulturní aktivity v Lidovém domě jako 

kulturně společenského centra Staré Role  
 zajistit co nejširší využití areálu Letního kina pro 

kulturní aktivity v letních měsících  
 zpracování koncepce pro využití KV Areny jako 

kulturního centra pro významné akce  
 podpora sportu, zejména mládežnického, včetně 

podpory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů 
a oddílů, které dlouhodobě a kvalitně s mládeží 

pracují  
 podpora sportovních aktivit hendikepovaných 

sportovců a sportujících seniorů  
 podpora sportovním odvětvím, jejichž výsledky 

budou zviditelňovat Karlovy Vary v republikovém 
i mezinárodním měřítku  
 hledání možnosti stabilní podpory ledního hokeje 

jako největšího sportovního odvětví,  podpora 
akci Vyhlašování nejlepších sportovců města 
a Sportovní unie Karlovarska  
 efektivní řízení a kontrola hospodaření KV Arény, 

bazénového centra a haly pro míčové hry s důra-
zem na hospodárné a účelné čerpání finančních 
prostředků   
 efektivní využití Centra zdraví a bezpečí v areálu 

KV Arény  

7. Sociální oblast, senioři  
 podpora poskytování sociálních služeb a dalších 

činností pro osoby se zdravotním postižením,   
sociální prevence pro děti a mládež a sociálního 
poradenství   
 podpora vzniku chráněné dílny pro zaměstnávání 

našich handicapovaných spoluobčanů  
 příprava a realizace pobytových zařízení pro 

seniory ve Staré Roli - domov s pečovatelskou   
službou, hospic, domov seniorů   
 aplikace schváleného generelu bezbariérových 

tras a bezbariérové dopravy  

8. Zdravotnictví  
 větší spolupráce s Karlovarskou krajskou ne-

mocnicí  
 poskytnout součinnost a spolupracovat při 

případném zřízení PAZS v Karlových Varech  

9. Mládež  
 podpora vzdělávání a školství jako zásadní in-

vestice do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel   
 materiální podpora v rámci vybavenosti základ-

ních a mateřských škol   
 zvýšení důrazu na získávání finančních a ma-

teriálních zdrojů  - využití operačních programů 
fondů EU, dotací Karlovarského kraje, sponzorin-
gu soukromých firem  

10. Životní prostředí a čistota města  
 podpora třídění a recyklace odpadu, optimalizace 

sítě sběrných nádob na tříděný odpad   
 zefektivnění činnosti sběrných dvorů, likvidace 

černých skládek a zavedení systému nakládání 
s bioodpady  
 vyhodnotit investice do nových technologií 

s cílem snížení ceny tepla  a zvýšení ochrany 
životního prostředí  

 podpora obnovy vozového parku autobusů 
MHD s důrazem na ekologii  a ekonomiku jejich 
provozu  
 šetrné nakládání s lázeňskými lesy, zvýšení 

plochy původních dřevin  
 zajištění čistoty a pravidelného čištění města, 

posílení ručního čištění, zejména pěších zón  
 pravidelné a systémové využití veřejně pro-

spěšných prací pro zlepšení čistoty vnitřních  
i okrajových částí města, snížení poplatku ze psů 
a zvýšení počtu košů na psí exkrementy  
 zmapování staré ekologické zátěže na území 

města a zajištění jejího zabezpečení  
 vytvoření páteřní sítě cyklostezek, která umožní 

bezpečný průjezd cyklistů městem  

11. Bezpečnost města  
 pokračování v modelu mobilní obchůzkové služ-

by městské policie, zvýšení efektivity její činnosti 
v okrajových částech města, zvláště v pěších 
zónách pěší hlídky  
 modernizace a rozšíření MKS - městského 

kamerového systému, modernizace služební 
techniky  
 prověřit, případně aktualizovat povodňové a eva-

kuační plány  

12. Doprava, městská hromadná doprava  
 provedení analýzy hospodaření DPKV a rezerv 

rozpočtu s vyhodnocením dalšího možného   
snížení tarifů   
 nabídnout občanům ucelený systém funkcí 

Karlovarské karty, která v sobě kromě přepravní 
karty   zahrnuje elektronickou peněženku, čte-
nářskou kartu do knihoven, sportovišť, bazénů, 
kartu pro   nákup vstupenek, kartu přístupových, 
stravovacích a docházkových systémů   a stu-
dentský průkaz  

13. Podpora městských výrobců  
 aktivně podporovat zejména tradiční obory (kera-

mický průmysl, malíři obrazů, sklářský průmysl, 
výrobci porcelánu, kosmetiky, nábytku atd.)  
 prosazovat aktivní přístup zastupitelů města ve 

vyhledávání možností pomoci místním výrobcům 
 (kráceno KRL, úplné znění 

na www.mmkv.cz v sekci Samospráva města)  
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Co stojí před hlavní poštou 
Plně souhlasím s kritickým názorem PhDr. Sta-
nislava Maška, uveřejněném v KRL č.6. Navrhuji 
přemístění obelisku od hlavní pošty do středu 
velkého kruhového objezdu nad řeku Teplou 
pod Horním nádražím. Konkrétně na železo-
betonovou dvojitou rozpěrku mezi koryto řeky 
Teplé. Tam by obelisk působil architektonicky 
vhodně vzhledem k okolní zástavbě a širokému 
volnému prostranství i z pohledu řidičů. Stal by 
se ozdobou příjezdové kruhové křižovatky nad 
řekou Teplou pro oči návštěvníků lázeňského 
města, přijíždějících od Horního nádraží nebo od 
Prahy či od letiště. Přes den by mohl být v čin-
nosti kolem obelisku jednoduchý ( nebo bohatší 
) kruhový vodotrysk. Přes noc by měl být obelisk 
vhodně osvětlen. No, nebyla by to perla na 
příjezdu do lázeňského města z několika stran? 
Navrhuji to jako patriot města od roku 1979.
 Vladimír Soukup, Rybáře

Kdo povolil koncerty v lesích?
Rád bych věděl, který úřad a který úředník 
se zbytky rozumu v hlavě, každý rok povoluje 
rokový koncert v lázeňských lesích, jmenovitě 
pod Třemi křížemi. Kromě toho, že hudební 
kakofonie má neblahý vliv na zvěř, a ta je v lese 
doma, vadí to i lidem bydlícím v Drahovicích 
a jistě i jinde! Hlučné zvukové projevy a jejich 
následky se ozývají do dvou hodin ráno. Každý 
rok po ukončení této produkce dochází k poško-
zování zaparkovaných aut, převracení popelnic 
atd. Letos se jakýsi pseudoumělec, chráněnec 
prof. Knížáka, zvěčnil na hřbitovní kapli, na slou-
pech veřejného osvětlení, na plotech domů a na 
karoseriích aut. Nedovete si vůbec představit to 
nadšení postižených vlastníků, kteří po raním 
probuzení zjistí že jejich majetek nahradil plátno 
jakémusi pseudouměleckému debilovi! Náklady 
na přelakování toho výtvoru jistě nebudou malé. 
Možná, že ti, kteří uvedenou produkci povolili, 
by se měli podílet na odstranění následků jejich 
rozhodnutí. Automobilový provoz letos v lese 
na cestě ke Cameře obscuře byl neustálý již od 
odpoledních hodin až do půlnoci. Kde byla v té 
době městská a státní policie? Za malého voříš-
ka neuvázaného na vodítku je městská policie 
schopna pronásledovat starou důchodkyni, ale 
tady se patrně MP bála! Byl bych rád, kdyby 
tento příspěvek byl zveřejněn v Karlovarských 
radničních listech v rubrice „Hyde park“, ale 
nepřekvapí mne, když to tak nebude.
 Lumír Hubínek

O divadle...
V červnovém vydání KRL reaguje šéf ČKMD Jiří 
Seydler na můj kritický článek o jeho nepříliš 
úspěšné inscenaci Antonia a Kleopatry, proje-
vující se zejména v její malé návštěvnosti. Místo 
očekávané fundované oponentury se mě však 
dostalo od pana Seydlera informace o jiných 
aktivitách ČKMD jako jsou pohádky, představení 
pro školní mládež a také informace o vypro-
dané listopadové Noci divadel.Ovšem bez tak 
„nepodstatného“ detailu, že vstupenka stála 
pouhou 1.Kč. a každý příchozí dostal při vstupu 
do divadla ještě kalíšek Becherovky. Ono však 
vyprodání celého divadla za necelou pětistovku 
s tím, že se jen provozně technické náklady bez 
honorářů pohybují okolo 20.000 Kč je všechno 
možné, jen ne důvod k sebechvále! Dále se mě 
i čtenářům dostává v článku od pana Seydlera 
poučení, co má každé sebevědomé město 
vlastnit: „ symfonický orchestr, vlastní muzeum, 
galerii, vlastní kino a vlastní DIVADLO“. To vše 
tu máme, ale vzhledem k naprosté odlišnosti 
od běžných měst divadlo musí mít v Karlových 
Varech odlišnou dramaturgii. Aby pan Seyd-
ler – a nejen on- pochopil proč, uvedu několik 
srovnání jeho krajského města Pardubic a K.
Varů z údajů příslušných městských infocenter 
za rok 2014: Pardubice měli 89.693 obyvatel, 
K.Vary jen 49.781. Zato hotelů a sanatorií měli 
K.Vary 198, ale Pardubice jen 37. V nich bylo 
ubytováno pouhých 74.740 hostů, zatím co 
K.Vary vykazují 1.682.501 přenocování, což je 
průměrně 4.6O9 každý den a to převážně cizin-
ců. V dobách, které mnozí z nás pamatují,měla 
česká činohra v K.Varech svoji zlatou éru, ve 
které tu působila celá plejáda velkých herec-
kých osobností jako např. Gustav Opočenský, 
Zdeněk Kryzánek, Ivan Holub, Marie Rovenská, 
František Jakl, Libuše Řídelová atd. atd.Vzhle-
dem k tomu, že tehdy byly K.Vary oproti dnešku 
doslova „ narvány „ a většinu tvořili hosté 
z ČSR, kteří se po 2 -3 týdnech neustále měnili, 
mohly se úspěšné činoherní inscenace reprízo-
vat i několik let. Dnes, kdy jsou zde v převažující 
většině hosté z ciziny neznající český jazyk, jsou 
návštěvníky činohry převážně místní, kteří dva-
krát na stejné představení nepůjdou. Navíc ještě 
dávají přednost inscenacím, ve kterých účinkují 
známé osobnosti z televizních obrazovek a plá-
ten biografů. Z logického důvodu jazykové sro-
zumitelnosti je zde tedy nutné uvádět inscenace 
s převažující mírou hudební složky, jako jsou 
opery, operety, muzikály, balet a další koncertní 
útvary. Vzhledem k tomu,že jsme vyjímečným 
městem, které je stejně jako většina jeho oby-

vatelstva podstatně odkázáno na příliv peněz 
od spokojených hostů, je naprosto nutné se 
současným změněným podmínkám přizpůsobit 
a to nejen dramaturgií divadla, ale všeobecně 
zatraktivněním kulturněspolečenského života 
jako nedílné součásti úspěšného lázeňství 
a turistického ruchu.Nelze se trvale spokojit 
se situací, kdy se v porovnávacích statistikách 
krajských měst zejména v oblasti průměrných 
příjmů obyvatelstva ocitáme na jejich samém 
konci.Převážně je to důsledek nedostatečného 
přílivu hostů, který se odvíjí také od současné 
nedostatečné atraktivity jejich pobytu u nás 
a přístupu města s tím začít konkretně něco 
dělat. Nemyslím si však, že by byla až taková 
tragedie, kdyby tyto zcela specifické potřeby 
lázeňství a cestovního ruchu nepochopil pan 
Seydler.Horší by bylo,kdyby to nadále nechápalo 
vedení našeho města a nezačalo lépe nakládat 
jak s jeho aktivnější propagací, tak s investice-
mi do kulturně společenského života zejména 
z pohledu našich zahraničních hostů. 
 Ivan Šendera 

Vstupenky pro vyvolené?
Obracím se do hyde parku jménem skupiny 
seniorů s problémem, který nás již dlouhou 
dobu trápí. Jde o nemožnost nákupu vstupenek 
do Karlovarského městského divadla. 
Předprodej vstupenek je zahájen vždy druhého 
v měsíci, buď po internetu nebo telefonicky 
v divadle. Bohužel, když ale nastane doba 
nákupu, nejsou již téměř žádné vstupenky 
na prodej (snad mimo galerií, kde je to pro 
seniory nevhodné). Nechápeme, jak je možné, 
že v okamžiku prodeje jsou již vstupenky 
rozprodané. Vedení divadla nám není schopno 
dát vysvětlení. Tak se musíme s návštěvou 
divadla rozloučit nebo hledat překupníky, kteří 
si mohou vstupenky v předstihu od divadla 
zakoupit. Zase jen pro vyvolené. 
 S pozdravem za kolektiv seniorů
 Marie Černá, Karlovy Vary 

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným ná-
zorům zastupitelů a občanů města na aktuální 
témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu 
autora zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz.
Uzávěrka pro KRL č. 8 je 14. července 2015.
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Nejlepší žáci a učitelé oceněni
Tradiční vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 

a pedagogů základních škol města udělalo tečku 
za skončeným školním rokem. Nejlepším žákům 

předali zástupci města pamětní listy za vynikající práci, 
studijní výsledky, vzornou reprezentaci školy. Stejného 
ocenění se dostalo
také nejúspěšnějších pedagogům. Kritériem jejich 
hodnocení byla dlouholetá činnost, výsledky pedagogic-
ké práce, přístup ke škole, žákům i rodičům a aktivity 
nad rámec výuky. Jako nejúspěšnější ředitel školy byl 
vyhlášen Mgr. Miroslav Peer ze ZŠ Krušnohorská.

Nejlepšími žáky a učiteli škol byli vyhlášeni
ZŠ 1. máje: 
I. stupeň - David Pohl, 
II. stupeň - Kristýna Molčanová
pedagog - Mgr. Marcela Čapková 
ZŠ Komenského: 
I. stupeň - Veronika Lhotková, 
II. stupeň - Ondřej Mikoláš, 
pedagog - Mgr. Eva Kocourková
ZŠ Konečná: 
II. stupeň - Viktorie Bischofová, 
pedagog - Mgr. Milada Stručková

ZŠ Krušnohorská: 
I. stupeň - Soňa Waclavová, 
II. stupeň - Sabina Matoušková, 
pedagog - Václav Struček
ZŠ jazyků: 
I. stupeň - Sofie Dimitrova, 
II. stupeň - Julia Lalakulych,
pedagog - Mgr. Eva Chlapovičová
ZŠ Dukelských hrdinů: 
I. stupeň - Nicole Harmašová , 
II. stupeň - Kamila Peyersfeldová, 
pedagog - Bc. Tamara Kanalašiová 
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení: 
Stefanie Nistorová, 
pedagog - Mgr. Iveta Dřímalová
ZŠ Poštovní: 
I. stupeň - Adéla Gangurová, 
II. stupeň - Michaela Balászová, 
pedagog - Ing. Vladimír Mašek
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: 
I. stupeň - Jakub Hrnko, 
II. stupeň - Tomáš Matys, 
pedagog - za ZŠ Jitka Schwabová, 
za ZUŠ - Lydie Potužáková

ZUŠ: 
Magdaléna Pitrová
ZŠ Truhlářská: 
I. stupeň - Vítek Poplštein, 
II. stupeň - Michaela Vaněčková, 
pedagog - Mgr. Jana Petříková
1. MŠ Karlovy Vary 
pedagog- Pavla Růžičková
2. MŠ Karlovy Vary 
pedagog - Drahoslava Filipová

Pěkný skutek šlechtí školáky ZŠ Konečná a jejich 
žákovský minipodnik RODOKLUB. Zasloužili se 
o to, že vrba bílá smuteční, stojící v místě vedle 
bývalého lokomotivního depa v Tuhnicích, byla 
zařazena do ankety Strom roku 2015 a získala 
titul Strom hrdina. Jak školáci zjistili u pamětníků, 
vrba přečkala bombardování 19. dubnu 1945, 
kdy  bylo depo zničeno, i jeho úplnou likvidaci 
v červnu 2007. Nikdo neví, jak je smuteční vrba 
u Plynárenské lávky stará. Podle pamětníků 
tu stála od roku 1898, než se postavilo depo. 
Jindřich Nový, který sepsal kroniku Tuhnic, ukázal 
školákům fotografii z roku 1936, kdy měla vrba  
mohutnou čtyřicetiletou korunu. "Ačkoliv strom 
nebyl dosud na seznamu památných stromů, 
akce školáků přispěla k tomu, že magistrát města 

vydal letos zakáz strom v rámci asanace areálu 
Dolního nádraží pokácet," potvrdila iniciátorka 
záchrany vrby Štěpánka Šťastná ze ZŠ Konečná. 
Odbor životního prostředí shledal vrbu jako velmi 
hodnotnou pro její stáří, kvalitu a vitalitu, a proto ji 
nepovolil odstranit. 

Školáci chrání vrbu 

Krajské setkání Ekoškol mělo úspěch
O Ekoškolách, řízených sdružením Tereza, je 
slyšet stále častěji. Minulý měsíc, 6. května si 
jich šest z celého Karlovarského kraje přijelo 
prohlédnout ZŠ J.A.Komenského v Drahovicích. 
Chtěly se podělit o své zkušenosti a inspirovat 
se novými nápady. Zúčastnily se bohatého pro-
gramu, který pro ně hostitelská škola připravila. 
ZŠ J.A.Komenského je na cestě za druhým 
titulem. Její žáci připravili pro 33 hostů pestrou 
nabídku činností k Roku světla a Roku půdy a 
vyměnili si zkušenosti z tvorby srovnávací analý-
zy činnosti Ekoškol, která je jednou z podmínek 

žádosti o druhý titul. Společně si prohlédli areál 
školy a symbolicky nechali zasadit každou 
zúčastněnou Ekoškolu keř.

ZŠ Poštovní chystá novinky
Bezbariérové přístupy do všech svých objektů 
získá ZŠ Poštovní. V rámci tohoto projektu budou 
provedeny bezbariérové úpravy, které se budou 
týkat autobusových zastávek, chodníků, vstupů 
do škol, školní jídelny, tělocvičny a bezbariéro-
vých úprav interiéru školy. Tyto úpravy usnadní 
imobilním žákům horizontální i vertikální pohyb 

v budovách školy a usnadní i přístup do školy 
o autobusové zastávky. Realizace projektu se 
předpokládá během prázdnin 2015. Druhou 
novinkou na této škole bude domácí vzdělávání. 
Škola v rámci projektu ministerstva školství 
bude moci od září příštího roku nabízet jako 
jediná škola v Karlovarském kraji individuální 
vzdělávání na II. stupni ZŠ. Půjde o domácí 
výuku žáků, kteří z různých důvodů (jako jsou 
třeba dlouhodobé pobyty v zahraničí, zdravotní 
indispozice, poruchy učení nebo sport na vr-
cholové úrovni) nemohou navštěvovat II. stupeň 
základní školy. 
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• 50. MFF

Vítejte 
 na jubilejním MFF

Normální vstupné je 80 Kč
Vstupné se slevou je 60 Kč * 
V areálu hotelu Thermal je návštěvníkům k 
dispozici 19 pokladen (přímo v hotelu se nachází 
6 hlavních pokladen, na F-Baru hotelu je umístěno 
8 pokladen, na schodech u hotelu je 5 venkov-
ních pokladen), pokladna Vodafone a Last Minute 
pokladna. Další dvě pokladny najdete u GH Pupp a 
jedna pokladna je ve stanovém městečku.
* Slevy jsou poskytnuty pouze na základě platného 
dokladu. Sleva platí pro studenty (Index, originál 
potvrzení o studiu, ISIC karta apod.), důchodce (od 
65 let) a držitele karty ZTP 
Festival pass
umožňuje denně zdarma až 3 vstupenky na 3 
různá festivalová představení 

1 den 250 Kč
3 dny 600 Kč
5 dní 850 Kč
Celý festival 1200 Kč

Hlavní hvězdou 50. MFF bude hollywoodský herec Richard Gere. Festival ho představí filmy Time 
Out of Mind, kterým Gere spolu s herečkou Jenou Maloneovou jubilejní maraton zahájí, a dramatem 
Franny. Další hvězdou bude Harvey Keitel, který již dostal Křišťálový glóbus v roce 2004. Závěreč-
ným filmem 50. MFF bude hit letošního festivalu Sundance Milenci těch druhých. Letošní hlavní 
porotu MFF povede americký provozovatel kin a distributor Tim League, který v roce 1997 založil 
s manželkou Karrie síť kin Alamo Drafthouse. Mimo soutěž pořadatelé promítnou dvacet snímků 
z letošní filmové přehlídky v Cannes. Festival zahájí úvodní ceremoniál 3.7. od 20 hod., po kterém 
bude od 22,40  Slavnostní ohňostroj. V maratonu celovečerních filmů bude mít 10.7. od 20 hod. 
ve Velkém sále světovou premiéru digitálně restaurovaný film Vynález zkázy, natočený režisérem 
Karlem Zemanem roku 1958.
Podrobný program 50. MFF najdete na: www.kviff.com  

Vstupenky a Festival pass

Na nejlepší filmy čekají 
v hlavní soutěži ceny:  
• Velká cena Křišťálový glóbus (25 000 USD) 

za nejlepší hraný film 
• Zvláštní cena poroty (15 000 USD) 
• Cena za režii 
• Cena za ženský herecký výkon 
• Cena za mužský herecký výkon 
Hlavní porota může dále udělit nejvýše dvě 
Zvláštní uznání 

Kde všude se bude promítat
Thermal Velký sál
zač. představení: 9:00, 11:30, 14:00, 17:00, 20:00, 
22:30 
1146 sedadel, Dolby Digital 
Thermal Malý sál
12:30, 15:30
247 sedadel, Dolby SR
Thermal Kongresový sál
13:00, 16:00, 19:00, 22:00
206 sedadel, Dolby SR 
Thermal Kinosál A, B, C
10:00, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30
70 sedadel, Dolby SR 
Grandhotel Ambassador-Národní dům 
13:00, 16:00, 19:00
300 sedadel, Dolby SR 
Hotel Richmond
10:30, 13:30, 16:30, 19"00
204 sedadel, Dolby SR 
Kino Drahomíra
9:00, 11:30, 14:00, 17:00, 20:00, 22:30
125 sedadel, Dolby SR 
Kino Čas
10:00, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 24:00
220 sedadel, Dolby Digital 
Karlovarské městské divadlo
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30
318 sedadel, Dolby SR 
Divadlo Husovka
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
97 sedadel, Dolby SR 
Grandhotel Pupp
13:00, 16:00, 19:00
416 sedadel, Dolby SR 
Lázně III, Dvořákův sál
13:30, 16:30, 19:30, 22:30
198 sedadel, Dolby SR  
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Koho už jsme na MFF vítali

Claudia Cardinale 

1957 1964

Henry Fonda 

1968

Pierre Brisse 

1995

Gina Lollobrigida 

1996

Gregory Peck 

1997

Salma Hayek

1998

Michael Douglas 

2005

Sharon Stone 

2008

Robert Redford  

2009

Antonio Banderas

2011

Judi Dench  

2013

John Travolta  

2014

Mel Gibson  
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• TIPY NA VÝLET

První cíl: Motýlí dům
Od května nabízí Diana kromě lanovky, rozhledny, 
restaurace a minizoo pro děti další atrakci – Motýlí 
dům. Vchod ze zadní terasy vede přes recepci do 
tropického pavilonu, ve kterém celoročně panuje 
horko a vlhko. V něm se proletuje kolem čtyř stovek 
exotických motýlů. „Jsme jediný motýlí dům široko 
daleko, který návštěvníkům nabízí pohled nejen na 
dospělce, ale na všechny vývojové fáze motýlů – od 
vajíčka přes housenky a kukly, u kterých mohou 
návštěvníci pozorovat i jak se líhnou. Vše doprovází 
srozumitelné informace o životě motýlů,“ říká Michael 
Kučera, provozovatel Diany. Přestože vychovává 
motýly od vajíčka, většina dospělých motýlů se líhne 
z dovážených kukel. „Týdně nakupujeme kolem dvou 
set kukel zhruba třiceti druhů, které zde líhneme. 
Z vlastních vajíček vychováme asi jen desetinu 
– housenka během života sežere tolik listoví, že 
bychom potřebovali celý palmový háj, abychom je 

uživili,“ vysvětluje. Dospělý tropický motýl totiž žije 
poměrně krátce, v průměru dva týdny. Díky vysoké 
vlhkosti byla rekonstrukce prostor pro motýli náročná 
na projekt, použité materiály i údržbu. Michael 
Kučera zdůrazňuje i nutnost čistého prostředí: „Vše 
musí být bez nějaké jedovaté chemie, třeba proti 
plísním bojujeme čistě přírodní cestou – nasazujeme 
proti nim jejich přirozené požírače. Než jsme si do 
posledního detailu ujasnili, co všechno bude motýlí 
dům potřebovat, jak bude fungovat jako ekosystém 
i technologicky, stálo to dva roky studia, konzultací, 
příprav. Ale ta krása za to určitě stojí.“ Motýlí dům 
bude otevřený celoročně, v zimě od 10 do 17 hodin, 
v létě od 10 do 19 hodin. Návštěva stojí pro dospělé 
80 a pro děti 40 korun, slevy jsou pro důchodce, 
rodiny s dětmi a skupiny. Fotografovat lze dle libosti i 
s bleskem. (Všechny aktuální informace o Dianě jsou 
dostupné ve čtyřech jazycích na www.dianakv.cz). 

Areál Sv. Linhart nad Doubím se postupně rozrůstá, 
kromě oblíbeného a hojně navštěvovaného lanového 
centra nabízí také bezbariérové vyhlídkové dřevěné 
můstky s pozorovatelnami zvěře nad oborami nebo 
dendrologickou stezku. Novým přírůstkem do nabídky 
lesního areálu je stezka korunami stromů a Branal-
dova cesta, která kromě vybudování nové bezpečné 
lesní cesty nabízí siluety lesních zvířat či ptáků. Obě 
dvě novinky vystavěly Lázeňské lesy Karlovy Vary 
v přeshraniční spolupráci s bavorskou obcí Mehlmeisel 
za podpory Cíle 3 – Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Slavnostního otevření se 16. června zúčastnili 
z německé strany za obec Mehlmeisel Hans-Jürgen 
Hautmann, za tamější Naturpark Fichtelgebirge Chris-
tian Kreipe a za město Hof Rainer Krauß.

Druhý cíl: Svatý Linhart

Třetí cíl: Cyklostezka Svatošské skály
K oblíbené výletní lokalitě Svatošským skalám 
u Doubí vede nyní nová cyklostezka. Její úsek 
od Doubského mostu ke Svatošským skalám je 
součástí páteřní komunikace Cyklostezky Ohře. 
Trasa 2,2 kilometru dlouhého úseku začíná 
u Doubského mostu, vede levobřežní nivou na bře-
hu řeky Ohře, pokračuje do ulice U Brodu a místní 
částí Tašovice po částečně zpevněné komunikaci 

k jižnímu konci zahrádkářské kolonie. Přes dřevě-
nou, 80 metrů dlouhou lávku, která stezku spojuje 
s pravým břehem v Doubí, pokračuje po stávající 
cyklotrase ulicí Svatošská.
Novou bezpečnější trasu mohou nyní využít cyklis-
té projíždějící z karlovarské čtvrti Doubí až ke Sva-
tošským skalám. Dlouho očekávaná část páteřní 
Cyklostezky Ohře vede podél břehu řeky Ohře. 
Cyklisté se díky ní projedou malebným prostře-
dím údolí řeky a zároveň se vyhnou náročnému 
stoupání po frekventované silnici I. třídy. Realizace 
cyklostezky je výsledkem spolupráce Statutárního 
města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Projekt 
byl realizován z dotačních prostředků Regionální-
ho operačního programu Severozápad. Žadatelem 
dotačních prostředků byl Karlovarský kraj. Finanč-
ní prostředky ve výši 32 milionů na předfinancová-
ní projektu poskytlo město Karlovy Vary, které se 
také bude starat o údržbu nového úseku.  (Stránku připravil: Jan Kopál) 
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Kolébkou obce byl mlýn 
Nejstarším místem obce je lokalita Haselpeint 
(Zátiší) u Chodovského potoka směrem na 
Počerny. Již ve středověku (1523) zde stál mlýn, 
kam vozili obilí sedláci z okolí. Podle porostu ko-
lem potoka dostal jméno Lískový mlýn (Hassel-
mühle). Písemnosti z roku 1589 zmiňují místo 
jako Haselmuel. Na loukách v okolí mlýna se 
začaly již v 16. století stavět první domy. Zákla-
dem obce byl hospodářský dvůr. Do roku 1500 
ho tvořila necelá desítka usedlostí, seskupených 
v mělké nivě kolem potoka. Historikové se do-
hadují o termínu i okolnostech vzniku Jenišova. 
Podle některých vznikl jako kolonizační ves na 
podnět královského města Lokte ve 14. století 
za Jana Lucemburského. Podle jiných bylo 

prvotní osídlení lokality mnohem starší a nastalo 
za vlády hrabat Vohburků mezi lety 1057 až 
1149. Vyloučeno není aní to, že ves založil ve 
12. století cisterciácký klášter ve Waldsassenu, 
stejně jako nedalekou Mírovou a Chodov.

Jenišov vlastnili Šlikové 
Ačkoliv první písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1390, písemností, která blíže popisuje 
ves Genasen, byl od roku 1523 urbář loket-
ských hrabat Šliků. Vedli v něm přehledně 
evidenci majetku i placení daní. Ves patřila mezi 
228 usedlostí a 36 vesnic, které spravovalo 
loketské purkrabství. Roku 1523 zde v prvních 
15 staveních žilo asi 80 obyvatel. Tehdy byla 

ves Ganesen součástí loketského městského 
panství. To se změnilo konfiskací, nařízenou jako 
trest za účast Šliků na stavovském povstání 
v roce 1623. Pod panství loketské se ves vrátila 
opět roku 1847.To již zde v 58 domech žilo 339 
obyvatel. První sčítání jenišovských sedláků 
proběhlo za éry loketského hraběte Sebastiana 
Šlika. Mezi 15 jmény sedláků najdeme jména 
jako Hans Stuefel, Nickoll Körner, Thoman Eckell 
a další. Jenišov tvořilo tehdy devět hospodář-
ských dvorů, hostinec a 16 usedlostí. Další 
zmínka o vlastnictví Jenišova je z roku 1598, 
kdy vesnici včetně obilního mlýna koupilo od 
císaře Rudolfa II. město Loket.

Místo obilí železo 
Ze zemědělské vesnice se postupně stávala 
osada horníků. Roku 1651 žilo v Jenišově 63 
obyvatel, vesměs zemědělců. O sto let později 
se podle loketského písaře Johanna Franze 
Kuglera dělili místní jen na sedláky a domkáře. 
Ještě roku 1882 se většina ze 778 obyvatel 
živila obděláváním půdy, chovem dobytka a jen 
menší část hornictvím a výrobou cihel. Již od 
16. a 17. století však vlastnili v okolí Jenišova 
loketští měšťané louky a jámy, kde se rýžováním 
a vymýváním těžilo tzv. luční železo, nazývané 
hnědel. Odpadní vody z rýžovišť a plavíren ničily 
pole sedlákům, kteří psali stížnosti na loketský 
magistrát. Rostoucí těžbu železa u Jenišova 

Jenišov (dříve Janessen),ve starých listinách (1504-1549) je obec uváděna jako 
Jenessen, od roku 1598 Janessen, 1861 Janefsen, v chebském nářečí (egerland) jí 
místní nazývali Am Ganessn nebo Ganassn. Od roku 1651 se ustálil německý název 
Jänessen, který vydržel až do roku 1945. Jméno obce bylo nejspíš odvozeno od 
hovorové přezdívky prvního osadníka, který se jmenoval Johannes (Janess). Tomu 
odpovídá i česká verze Jenišov (podle jména Jeník). Katastr obce je jen 5,18 km2, 
nadmořská výška 380- 540 m/m. Obcí protéká Chodovský potok, v katastru je pět 
rybníků a jeden zatopený důl.

Znak obce Jenišov

JENIŠOV ••

Hospodářské stavení Janessenu roku 1780

••JENIŠOV 
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potvrzuje berní rula z roku 1654 a také mapy 
z roku 1842. Podle nich byla nejbohatší železná 
sloj půldruhého metru pod povrchem luk. Těžbu 
lučního železa připomínalo i po letech zalesněné 
návrší Eisenberg jihozápadně od Jenišova. 

Ze zemědělců byli horníci
Historickou kapitolou pro obec bylo hnědé uhlí, 
které se zde těžilo mezi lety 1806 až 1928. 
V katastru obce postupně otevřeli 19 důlních 
děl. K prvním dolům v Jenišově patřil důl Marie 
Starostlivá (Mariasorg), založený jáchymovským 
obchodníkem Josefem Kalesánským Paulusem, 
Dostal povolení k těžbě roku 1806. V počátcích 
těžby se rubalo do hloubky 15 až 20 metrů, 
většinou sezónně v malých šachticích opatře-
ných vrátkem. Horníci zpočátku kopali uhlí ručně 

v okolí šachtice, později razili chodby ve sloji 
a uhlí dopravovali k jámě v kolečku. Neprodejný 
mour nechávali v dole, což způsobovalo četné 
důlní požáry. Proto mívaly první doly 3 i 4 jámy, 
v nichž se mohlo střídavě, hned po uhašení 
požáru, znovu dolovat. Potíže působila horníkům 
důlní voda, kterou museli čerpat. Pokud to ložis-
ko umožňovalo, vyrazili havíři odvodňovací štolu, 
kterou voda volně vytékala. 

Doly zaplnily krajinu
Nejstarším dolem byla Emma. Byla po obou 
stranách silnice z Jenišova do Doubí a měla tři 
jámy. Jako další doly byly otevřeny roku 1855 
Vilemína, 1859 Florián a 1863 Kateřina. Mezi 
lety 1866 až 1890 byl největším Důl Marie Sta-
rostlivá (Mariasorg), kde se těžilo 12.284 tuny 

uhlí (1886). Měl těžní jámu vyhloubenou vlevo 
od jenišovské silnice do Chebu, (320 metrů 
severovýchodně od dnešní Jenišovské kruhové 
křižovatky). Důl vlastnil baron Klein. Dalším 
známým dolem byl Carolli-Johani v Dolním 
Jenišově (v místech dnešního Baustavu). Majitel 
Anton Stainl ho uvedl do provozu roku 1900 a až 
do roku 1928 se v něm těžilo ročně od 22 tisíc 
do 40 tisíc tun uhlí. Pracovala v něm stovka hor-
níků, těžební jáma vedla do hloubky 72 metrů. 
Majitelem dolu byl pražský podnikatel Gustav 
Steiner. Po vyčerpání zásob byl důl 13. ledna 
1928 uzavřen. Dalším dolem v obci byla Poldi, 
otevřená už v roce 1896. Její těžní jáma byla 
hluboká 45 metrů. Uhelná sloj měla 5,8 metru 
na šířku. Uhlí odvážela Bleichertova lanovka, 
dlouhá 2,7 kilometru na nádraží v Chodově. 
V Poldi se těžilo ročně 20 tisíc až 49 474 tuny 
uhlí. Až do roku 1870 se těžily sloje Amálie, Jo-
sef, Antonín, Prokop, Vilém a Kateřina.Nejbohatší 
jenišovská sloj Josef měla v hloubce 80 metrů 
pod povrchem mocnost dva až šest metrů. 
V roce 1873 nastal pokles odbytu uhlí a těžba 
stagnovala. Byl uzavřen důl Andreas-Carolli, 
1927 důl Poldi, o rok později Karel-Jan a pak 
další. Po roce 1928 došlo k definitivnímu útlumu 
těžby uhlí a obec se zčásti vrátila k zemědělství. 

• NÁŠ SERIÁL

Střed obce se příliš neměnil

Obecní rybník

Důl Poldi roku 1905 
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Počet obyvatel kolísal
V roce 1847 zmiňují loketské záznamy Janessen 
jako obec ležící jednu a čtvrt hodiny od Lokte, 
která má 58 domů a 344 obyvatel. Po územně 
správních reformách se roku 1850 stala sa-
mosprávnou obcí. Měla rozlohu 791 jiter a 475 
sáhů a v 58 domech žilo 339 obyvatel. V letech 
1850 až 1874 byla obec spojena s Počernami 
a místo pod Loket patřila pod Karlovy Vary. 
Na Silvestra roku 1874 se Jenišov a Počerny 
rozdělily. Obec se rozrostla, když roku 1880 byly 
mezi cihelnou A.Schwalba a uhelným dolem 
postaveny první domy místní části Nový Jenišov 
(domácí jí nazývali Rutscher nebo také Dolní Je-
nišov). Od roku 1892 byl Jenišov s 895 obyvateli 
znovu spojený s Tašovicemi. Dohromady měly 
1130 obyvatel a 102 domů. Částí Jenišova byl 
Nový Jenišov (Rutcher) a Haselbeint. Spojené 
obce měly školu se třemi třídami a 43 členný 
hasičský sbor. Na přelomu století roku 1900 měl 
samotný Jenišov 91 domů a 1203 obyvatel. Fara 
byla v Sedlci, pošta v Rybářích, lékař v Doubí, 
nádraží ve Dvorech. Obec měla od roku 1889 
vlastní vodojem a od roku 1905 vlastní novou 
školu. V roce 1912 vyměnili v Jenišově petrolej-
ky za elektrické žárovky.

Jenišov za první republiky
První republika zastihla Jenišov jako zčásti 
zemědělskou a zčásti průmyslovou obec. V 90 
domech žilo 1243 obyvatel. Řada domů byla až 
do konce první světové války hrázděných, ve 
stylu staré barokní lidové architektury. Tento typ 
selských usedlostí byl na Loketsku i Chebsku 
rozšířen. V Jenišově stál ještě roku 1930 cenný 
barokní hrázděný dům Beim Schaffer (U šafáře). 
Nejstarší dům tohoto typu stál jako čp.1 až do 
roku 1952 na návsi. V katastru obce byly dva 
uhelné doly Poldi a Sachsenwerk, dvě porcelán-
ky Klein a pobočka firmy Wehinger Hory, dále 
cihelna Schramm, v okolí obce byla pole a na 
potoce pila Moder. Až do roku 1930 lze napočítat 
v Jenišově a Tašovicích šest hostinců. Místní 
vedli v obci čilý společenský život. Jenišov měl 
spolek hasičů, veteránů, dva tělocvičné a dva 
hudební spolky. Významnou roli sehrál lidový 
básník a písmák Oskar Grimm, který působil od 
1. března 1906 v Jenišově jako řídící učitel. Psal 
básně o Krušnohoří a příběhy místních obyvatel. 
Užíval tzv. krušnohorský dialekt. Zemřel v Jeni-
šově 14. února 1920. Obec byla v té době pře-
vážně německá, jak to dokládá obecní kronika. 

Ve 30. a 40. letech zde kvetla řemesla a živnosti. 
V Jenišově bylo tehdy několik řeznictví, zahrad-
nictví, čtyři hostince, pekárna, truhlářství a tři 
dopravci s koňskými potahy. Obecní úřad i škola 
byly v domě čp. 101, kulturní dům v čp. 127. 
V květnu 1939 měl Jenišov 1337 obyvatel. 

Kaple svaté Anny
Jenišov býval obcí věřících. Na území obce byly 
ještě v 19. století desítky křížů jako symbolů víry. 
Šlo o dřevěné, železné i kamenné kříže. Každý 
měl svého majitele, který povinně o kříž pečoval. 
Byli to hlavně bohatí sedláci a podnikatelé jako 
Wenzel a Josef Böhmové, Anton Fritzsch, Karl 
a Josef Maierové, Karl Kempf, Gustav Steidl 
a další. Do dneška se v obci nezachovala žádná 
významnější historická stavba. Výjimkou je 
pouze kaple svaté Anny. Stojí v místech, kde 
kdysi na jenišovské návsi stávala od roku 1835 

dřevěná zvonice. Tu místní farníci přestavěli na 
kapli, aby nemuseli na bohoslužby chodit až do 
vzdáleného kostela v Sedlci. Kapli vysvětili 26. 
června 1849 a o rok později se místní složili na 
14 obrazů Křížové cesty od neznámého lidového 
malíře. Výzdobu kaple tvořily na oltáři sochy 
svatého Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. 
Floriana a sv. Anny. Poslední inventura vybavení 
kaple byla sepsána v září 1951 a je uložena 
v archivu farního kostela v Sedlci. V roce 1993 
nechal obecní úřad vyrobit pro kapli na zakázku 
nový dřevěný oltář a dubový kříž. Druhá jeni-
šovská kaple stávala až do poloviny 20. století 
u místního hostince v Novém (Dolním) Jenišově 
a byla zasvěcena Andělům strážným. 

Počty obyvatel šly ve vlnách 
V roce 1890 žilo trvale v 83 domech 895 obyva-
tel. Po 1. světové válce to bylo 1122 osob, pak 
obyvatel přibývalo až na 1476 osob v roce 1939. 
Po válce měl Jenišov včetně Tašovic v září roku 
1945 až 2400 obyvatel. Po odsunu Němců zbylo 
v obou obcích na konci roku 1946 jen 767 osob. 
Z původních 242 domů zbylo do roku 1950 jen 
121 stavení, v nichž žilo 496 obyvatel. Počty 
obyvatel zaznamenávaly kronikáři. Němec-
kou kroniku psal od 17. ledna 1922 tajemník 
obce Alois Franz Blaha. Dochovalo se 37 stran 
rukopisu. Českou kroniku vedli v letech 1945 až 
1975 v místní škole poté, co 1. července 1945 
převzal místní německou obecnou školu jako 

Roku 1898 měl Jenišov vlastní pohlednice

Koloniál u Hoyerů 

Místní básník Oskar Grimm

Obecná škola roku 1930

Kaple sv.Anny
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správce český učitel Miroslav Pavliš. Nejstarší 
listiny Jenišova jako poddanské vesnice až do 
roku 1850 ukrývá archiv města Lokte. Jediné 
souhrné dějiny Jenišova zpracoval roku 2007 
historik Karlovarského muzea PhDr. Stanislav 
Burachovič. Z jeho knihy a dále z kroniky byly 
čerpány některé údaje k našemu seriálu.

Jenišov v území nikoho 
Konec války přinesl v květnu 1945 do Jenišova, 
stejně jako na celé Karlovarsko, totální chaos. 
Kolony německých uprchlíků se štěpily na dva 
proudy, jeden směřoval přes Loket do americké 
zóny a druhý přes Nejdek do ruské. V případě 
Jenišova, Hor a Jalového dvora byl chaos o to 
větší, že tudy procházela demarkační linie, 
oddělující ruskou a americkou armádu. Katastr 
Jenišova spadal do tzv. území nikoho, které ale 
překotně obsadili Rusové. Pořádek v mapách 
nastal až 12. května, kdy se spojenci dohodli 
a společně kontrolovali propustky na Cheb-
ském mostě přes Ohři. Zatímco v lednu bylo 
v Jenišově hlášeno 1999 obyvatel, z toho 20 
Čechů, k 3. srpnu 1945 se počet obyvatel zvýšil 
na 2216 osob. Hned v červenci 1945 převzal 
jenišovskou pilu v Haselbeintu národní správce 
Václav Chalupníček, podobně mlýn měl jako 
národní správce Rudolf Vyhnal. Dvacet míst-
ních Němců z Jenišova vyjmula místní správní 
komise z odsunu, aby byl zachován provoz dolů 
a porcelánek.

Vylidnění obce
Ještě koncem července roku 1946 měl Jenišov 
2043 obyvatel, z toho bylo 412 Čechů a 1631 
Němců. Po skončení odsunu Němců v říjnu 
1946 zbyla v obci necelá pětina obyvatel. Mnohé 

z 242 domů byly časem strženy. Mezi lety 1946 
až 1980 byla provedena demolice 36 domů, tedy 
32 procent všech původních staveb. K vybavení 
obce o rozloze 622,5 hektaru patřil obecní maje-
tek 79 hektarů půdy, dvě telefonní stanice, hřbi-
tov, měšťanská škola včetně knihovny, vodovod, 
kanalizace, rozvod elektřiny a ordinace lékaře. 
Počet stálých obyvatel doplnili do Silvestra roku 
1946 osídlenci z vnitrozemí. Dne 2. května 1948 
přejmenovali nejstarší část Haselbeint na Zátiší. 
V lednu 1951 mělo v Jenišově hlášeno trvalý 
pobyt 763 Čechů, 117 Němců a dva Slováci. 
O rok později měla obec již 856 stálých obyvatel, 
ačkoliv počet Němců klesl na 82 osob. V únoru 

1954 se odtrhly od Jenišova Tašovice. Do roku 
1961 se snížil počet obyvatel na 379 osob. Při 
dalším sčítání v roce 1970 žilo v 69 domech jen 
332 obyvatel. Počet obyvatel Jenišova se ustálil 
kolem 300, hranici 400 osob pokořili až v roce 
2004. 

Opět samostatnost 
V roce 1975 byl Jenišov administrativně při-
členěn jako městská část ke Karlovým Varům. 
V roce 1990 proběhlo referendum o odtržení 
obce, v níž začalo od prosince 1990 pracovat 
nové zastupitelstvo. Přelomovým byl rok 2000, 
kdy obec získala znak, prapor a pečeť. Druhou 
událostí roku 2000 bylo vydání stavebního povo-
lení na OC Globus. Než úřady rozhodly, že bude 
stát v Jenišově, vedli o něm sousedé ve Staré 
Roli tři roky spory. Stavbu na 15 hektarech luk 
U vysílače zablokovala petice, kterou v 13tisíco-
vé Staré Roli podepsalo 450 odpůrců. Naopak 
Jenišov stavbu za miliardu, kterou vzniklo 500 
pracovních míst, uvítal. Globus dnes přispívá do 
rozpočtu obce 800 tisíci korunami daně z ne-
movitostí. K 31.12. roku 2010 měl Jenišov 801 
obyvatel, 33 ulic a přes 270 domů.
 
 Jaroslav Fikar

• NÁŠ SERIÁL

Oslavy 50 let spolku hasičů roku 1933

Nejstarší část obce Zátiší

Místní hostinec byl od roku 1956 kulturá-
kem

Tanec pod májkou

Jenišov v letech 1941-1945
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· LiDÉ

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/02

HODINOVÝ MAŽEL
čistící, úklidové a domácí práce

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

Společnost  Václav Míka - autodoprava 
nabízí volná pracovní místa na pozice:

 

 - mechanik nákladních automobilů -
- řidič kontejnerové vnitrostátní dopravy -

Požadujeme: 
řidičský průkaz skup. C +E, platný profesní prů-
kaz, samostatnost a spolehlivost (praxe vítána) 

Nabízíme: 
dobré platové podmínky 

a perspektivu ve stabilní společnosti
možnost přidělení firemního bytu

 

  Zájemci hlaste se na tel. čísle:  775 735 457
 více informací na www.autodoprava-mika.cz 

K y n o l o g i c k ý  k l u b  K a r l o v y  Va r y  -  D v o r y
Vás srdečně zve 12. července 2015 na

Karlovarskou krajskou výstavu psů                  
všech plemen včetně loveckých mimo NO

Místo konání: dostihové závodiště Karlovy Vary od 9 hodin

Doprovodný program: 
králičí hop  ◆  dog dancing  ◆  jízda na koni  ◆  malování na obličej

prohlídka hasičského vozu  ◆  tvoření mandal obrázků z písku

Partneři akce: 

SVĚŘTE VAŠÍ POHLEDÁVKU PROFESIONÁLŮM

tel.: 608 887 988 www.avalfin.cz

 725 757 762

lokalita: Karlovy Vary a široké okolí

cinadr@oknotherm.cz

Hledáme „OKNARE“ˇ
 725 757 762

lokalita: Karlovy Vary a široké okolí

cinadr@oknotherm.cz

Hledáme „OKNARE“ˇ

Obec Černava 
nabízí pečovatelské byty 

pro seniory 1+kk
Více informací a přihlášky na 

www.oucernava.cz
 nebo na telefonu 353 925 253 

nebo 725 051 051. 
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Školáci se rozloučili s Ajaxem 
Ještě než se karlovarští školáci rozjeli na prázdniny, 
stihli pro ně strážníci uspořádat na závěr školního 
roku Sportovní den s Ajaxem. Jde o sportovně vědo-
mostní akci určenou pro žáky druhých a třetích tříd 
ZŠ, které jsou zapojeny do projektu Ajaxův zápisník. 
Letošní rozlučka s Ajaxem se odehrála na sportovním 
hřišti ZŠ Krušnohorská a těšila se hojné účasti. Na 
sportovní den zavítalo sedmnáct základních škol 
a celkem 381 žáků. Čekal na ně pestrý program na 
deseti stanovištích. Žáci si vyzkoušeli foukání na terč 
narkotizační foukačkou, běh mezi kužely s opilec-
kými brýlemi, podávání první pomoci zraněnému, 
sportovní disciplíny a spoustu dalších disciplín 
týkajících se pohybu v silničním provozu. Průběh na 
jednotlivých stanovištích zajišťovali strážníci městské 

policie společně se studenty Střední pedagogické 
školy Karlovy Vary, příslušníci Policie ČR, zástupci 
asociace Záchranný kruh a koordinátory BESIP 
pro Karlovarský kraj. V průběhu akce proběhla 
ukázka výcviku služebních psů, zadržení pachatele 
služebním psem a také zadržení nebezpečného 
pachatele pomocí hmatů a chvatů. Vystavena byla 
také technika karlovarské městské policie a Policie 
ČR. Po ukončení akce byli všichni soutěžící odměněni 
věcnými cenami, upomínkovými předměty a slad-
kostmi. Celá akce měla velký úspěch nejen u dětí, 
ale i u pedagogického dozoru. Všichni se těší na další  
desátý ročník projektu Ajaxův zápisník.
 Bc. Magdaléna Kovářová 
 oddělení prevence MěP

Jedním z nejnavštěvovanějších stanovišť MOBIDIKu je síd-
liště Úvalská v Drahovicích. Běžně sem do mobilního klubu 
dochází vypracovat si domácí úkoly nebo zajímavě strávit 
volný čas výtvarnou či herní aktivitou kolem dvaceti dětí. 
Na poslední akci jich však přišlo téměř padesát. Přilákaly 
je sem  sportovní a vědomostní soutěže.  Závodníci skákali 
v pytlích, přetahovali se lanem, házeli na cíl, závodili v chůzi 
na chůdách či absolvovali slalom mezi kužely s opileckými 
brýlemi.  MOBIDIK pak sloužil k vypracování vědomostních 
kvízů týkajících se znalostí našeho města, osobního bezpečí 
a pravidel silničního provozu. Za splněné úkoly získávaly 
školáci razítka na kartičky a po dosažení určitého počtů 
razítek si mohly vyzvednout některou z cen, které pro ně 
strážníci, policisté a pracovníci Armády spásy zajistili. 

O MOBIDIK je zá jem

Zničil plot na Rolavě 
 Hlídku strážníků přivolali pozorní sousedé o sobotní noci 
do areálu na Rolavě. Někdo tam lámal oplocení. Strážníci 
skutečně našli značně sešlapaný plot a po chvíli i dvojici, 
která měla škodu na svědomí. Šestatřicetiletý muž se 
chtěl zachovat nejspíš jako džentlmen a tak když s přítel-
kyní chtěli opustit areál a zjistili, že je brána uzamčena, 
vytvořil "bránu" novou. Místo ocenění se však vandal 
dočkal převozu na policejní stanici, neboť zjištěná škoda 
překročila pět tisíc Kč. Opouštět uzavřený areál koupaliště 
kolem druhé hodiny ranní se  nedoporučuje.

Zvěřinec se rozrůstá
Zachráněných zvířat a ptáků v evidenci karlovarských 
strážníků přibývá. Po selatech divčáka v Bohaticích 
a divoké kachně, která vlétla do prodejny koberců ve 
Dvorech zachraňovali lovci v uniformých poštolku.V neděli 
k večeru vlétla do jednoho z domů v Bulharské ulici rov-
nou do výtahové šachty. Ptáka nakonec vyprostil strážník, 
kterému přivolaný servisní technik zpřístupnil výtahovou 
šachtu, a uvízlou poštolkou vypustil zpět do přírody. 

Z P R Á V Y 
Z   V Ý K O N U 

S L U Ž B Y

Bez hodin neparkujte!
Chybějící papírové hodiny za sklem auta mohou řidiči parkování prodražit. Strážníci minulý měsíc kontrolovali na vybraných 
parkovištích, zda je řidiči používají. Někteří vyvázli s domluvou, jiný dostali za přestupek k pokutě také parkovací hodiny. Stojí 
jen 10 Kč a zbaví vás starosti, jak na parkovišti s časově omezenou dobou stát bez obav.

Strážník Divácký v roli zachránce
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• INZERCE

www.fokusoptik.cz
Slevy se nesčítají.

Sleva neplatí v outletech FAOC Šterboholy a Hlavní nádraží, Praha.
Více informací a podmínky akce v prodejnách nebo na www.fokusoptik.cz.

Akce trvá od 6. 7. 2015 do odvolání.

DIOPTRICKÉ BRÝLE
KOMPLETNÍ

OC Fontána
Chebská 370/81a
360 05 Karlovy Vary
Tel: 353 590 669

T.G.Masaryka 5
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 227 153 

OC Dragoun
Dragounská 2529/6
350 02 Cheb
Tel: 354 693 056

40%
SLEVA NA VŠECHNY 

SLUNEČNÍ BRÝLE 
Akce trvá od 6. 7. 2015 do odvolání.

Fokus Kompletní dio brýle léto 2015 inz Radni�ní listy Karlovy Vary 188 x 63 + 5 mm + r�žek 40% sleva na slune�ní léto 2015.pdf   1   22. 6. 2015   16:37:09

Dětské centrum 
u Balvánků

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

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

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

Dětské centrum u Balvánků
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• KULTURNÍ SERVIS

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

3. -11. 7.   50. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 
Projekce

14. 7.   19:30  GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Skladby mistrů swingové hudby Glenna Millera, Dukea Ellingtona, 
Counta Basieho, Bennyho Goodmanna, George Gershwina aj. Big 
Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty 
Zdeňka Kráma.                                              
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

29. 7.   19:30   GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
  A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johan-
na Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala 
a dalších.  Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, 
Roman Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – 
bas, sólista opery Severočeského divadla

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

1. 7. 19:30  areál Rolava 
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ OPEN AIR KONCERT KSO
MY HRAJEME VŠUDE
BEDŘICH SMETANA: Vltava
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e-moll ,,Z Nového světa“ - finále
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Vodní hudba
HANS ZIMMER: Piráti z Karibiku a další
21:00 Malá noční hudba v altánku na ostrůvku
program z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
smyčcový kvartet KSO

8. 7. 18:00  LETNÍ KINO
SYMFONICKÝ KONCERT V RÁMCI 50. MFF
OMEGA A KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Multižánrový projekt představí na jednom pódiu legendární maďar-
skou rockovou skupinu Omega spolu s Karlovarským symfonickým 
orchestrem.
Skupina Olympic vystoupí jako předkapela bez doprovodu KSO. 

16. 7. 19:30  Lázně III 
LETNÍ KOMORNÍ KONCERT
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle
Martin Ondráček, koncertní mistr KSO - violoncello
Jan Šimandl - klavír

25.7. 19:30  Lázně III
LETNÍ OPERNÍ KONCERT
Účinkují účastníci mistrovského pěveckého kurzu mezzosopranistky 
Dagmar Livorové

Kolonádní koncerty:
3. 7. 16:30  Hotel Imperial - terasa Café Vienna 
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Karlovarský symfonický orchestr
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle

12. 7. 16:00  Tržní kolonáda
Jazzový koncert Rudi Mazače a orchestru Kentonmania Big Band

13. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda 
KSO, dirigent Martin Peschík

14. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda 
KSO, dirigent Jan Mikoláš

15. 7. 15:00  Tržní kolonáda

Komorní koncert
16. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

17. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda 
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Karlovarský symfonický orchestr
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle

18. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

19. 7. 10:00 Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

21. 7. 14:30  Mlýnská kolonáda 
Soubor ze St. Crispin’s School (UK)

21. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

22. 7. 16:30  Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

23., 24., 25. a 26. 7.    15:00   Tržní  kolonáda
Komorní koncert

28., 29., 30. a 31. 7.   16.30    Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 7.   19:30   Poutník
Nejlepší příběh Paula Coelha

2. 7. 17:40   Martin Hilský 
Shakespearovy Sonety
Profesor Martin Hilský nám prozradí, jak Shakespearovy Sonety 
číst, jak je interpretovat, jak jim naslouchat a jak porozumět jejich 
vnitřním mini dramatům. 

3.-11. 7.   50. MFF 

12. 7.   19:30 Život je život

13.-14. 7.  19:30  Terminátor Genisys

15. 7.   19:30   Daleko od hlučícího davu

16., 17., 20. a 21.7. 19:30
18.-19.7. 17:00 Domácí péče

18.-19.7. 14:30   Mimoni

18.-19.7.   19:30 Bez kalhot XXL

22. 7.  19:30  V hlubinách

23.-24.7.  17:00
25.-26.7. 14:30   V hlavě

23. 7.   19:30 Mallory

24. 7. 19:30 Poutník 
Nejlepší příběh Paula Coelha

25.-26.7. 17:00 Papírová města

25. 7.   19:30 Slepá

26. 7.    19:30 Evangelium podle Brabence

27.-28. 7. 19:30 Domácí péče

28. 7.  17:00 Život je život   
Projekce pro seniory

29. 7.  19:30   Stud

30.-31.7. 19:30 Iracionální muž

KINO ČAS

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

1.- 12. 7.              50. MFF
13.-15. 7. 17:00 Méďa 2
13.-15. 7. 19:30   Terminátor: Genisys
16.-19. 7. 15:00   Mimoni
16.-19. 7. 17:00   Ant - Man
16.-17. 7. 19:30   Terminátor: Genisys
18.-19. 7. 19:30   Domácí péče
20. 7. 17:00   Život je život
20.-22. 7. 19:30   Ant - Man
21.-22. 7. 17:00   Domácí péče
23.-26. 7. 15:00   V hlavě
23.-26. 7. 17:00   Ant - Man
23.-24. 7. 19:30   Bez kalhot XXL
25.-26. 7. 19:30   Méďa 2
27.-29. 7. 17:00   Papírová města
27.-29. 7. 19:30  Terminátor: Genisys
30.-31. 7. 15:00  V hlavě
30.-31. 7. 17:00  Daleko od hlučícího davu
30.-31. 7. 19:30  Mission: Impossible - Národ grázlů

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

VÝSTAVY:
4. 7.  17:00  Miroslav Pechánek – písmo, obraz, film                
Retrospektivní výstava připravená v rámci 50. ročníku MFF Karlovy 
Vary představí dílo Miroslava Pechánka (1945), respektovaného 
typografa, grafika a designéra, jehož tvůrčí práce vycházejí 
z nápadité hry s písmem, kterou užíval při tvorbě plakátů a knižních 
obálek a kterou v posledním desetiletí využívá jako ústřední motiv 
své volné tvorby. (potrvá do 2. 8. )

STÁLÁ EXPOZICE:
4.-11.7.     10:00-19:00   České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-
ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 
Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 
K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. 

DALŠÍ AKCE:
13. - 17. 7.  9:00  – 16:00  Výtvarné léto v galerii
12. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté děti 
povedou Jitka Barochová a Milena Jakubíková a seznámí děti 
s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami. 

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

2. 7. - 31. 8.   KAMILA ŠTANCLOVÁ / DUŠAN KÁLLAY
Výstava představuje výběr z grafických děl významných sloven-
ských autorů, manželů Kamily Štanclové a Dušana Kállaye.
Malířka, grafička a ilustrátorka Kamila Štanclová studovala v letech 
1965–1971 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. 
Dezidera Millyho a na Oddělení volné grafiky a knižní ilustrace 

KMD karlovarské městské divadlo
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u prof. Vincenta Hložníka. Za své práce získala přes dvacet 
významných domácích i mezinmárodních ocenění. V oblasti knižní 
tvorby ilustrovala téměř šedesát knih pro děti i dospělé. Ve volné 
grafice pracuje hlavně technikou leptu, věnuje se kresbě jako 
volnému výtvarnému projevu.
Dušan Kállay studoval v letech 1966 - 1972 na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě na Oddělení volné grafiky a knižní 
ilustrace u prof. Vincenta Hložníka a na Oddělení figurální 
kompozice a krajinomalby u prof. Jána Želibského. Jeho záběr ve 
výtvarné tvorbě je velmi široký - věnuje se volné grafice, knižní 
ilustraci, malbě, tvorbě ex libris, poštovních známek a částečně 
animovanému filmu a plakátové tvorbě. Od roku 1990 působí jako 
profesor na VŠVU v Bratislavě, kde vede Oddělení volné grafiky 
a knižní ilustrace.
Od roku 1990 Dušan Kállay organizoval a vedl řadu mezinárodních 
workshopů a přednášek doma a v zahraničí, především v Evropě, 
ale také v Tokiu. Za svou tvorbu získal mnoho nejrůznějších ocenění 
doma i v zahraničí, a to ve všech oborech, kterým se ve své tvorbě 
věnuje.
Vernisáž 2.7. 17:00

2. 7. 17.40  MARTIN HILSKÝ 
  – SHAKESPEAROVY SONETY
V exkluzivním pořadu prozradí profesor Martin Hilský, překladatel, 
shakespearolog a profesor anglistiky, jak číst Shakespearovy 
Sonety, jak je interpretovat, jak jim naslouchat a jak porozumět 
jejich vnitřním mini dramatům. Návštěvníci se dozví, jaká tajemství 
lásky Shakespeare ukryl do svého díla.
Profesor Hilský přeložil svou první Shakespearovu hru – Sen noci 
svatojánské – v roce 1983. Od té doby přeložil do češtiny celé 
Shakespearovo dílo, které souborně vyšlo v roce 2011. Roku 2001 
jmenovala Martina Hilského za zásluhy o šíření anglické literatury 
v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna 
Alžběta II. čestným členem Řádu Britského impéria (MBE). 
28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal 
Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Den předtím 
obdržel z rukou ministra kultury Státání cenu za překladatelské dílo.
Akce je pořádána v rámci křtu bibliofilie Shakespears Sonets, 
kterou graficky doplnil svými šesti grafikami prof. Dušan Kállay.

MĚSTSKÉ GALERIE 

 Stará Louka 26, Karlovy Vary
tel: 353 223 641, www.mgkv.cz 
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

do 9.7.    Karlovarští výtvarníci 
Prodejní výstava uměleckých děl 

29.7.   17:00  Výstava umělců z partnerského 
  města Carlsbad 
Zahájení výstavy v prostoru galerie Na ochozu Vřidelní kolonády. 
Výstava potrvá do 30.8.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
4. - 11. 7.  10:00-19:00  Kouzelné světy Karla Zemana 
Výstava přibližuje kouzelný svět režiséra-vizionáře Karla Zemana, 
jehož filmy Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď nebo Na kometě 
patří svou nezaměnitelnou poetikou často inspirovanou dílem 
Julese Verna ke zlatému fondu české kinematografie. Výstavu 
originálních kostýmů a doplňků ze Zemanových filmů připravilo 
Barrandov Studio ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana.(Vernisáž 
výstavy 4.7. 15:30. Potrvá do 30. 8.)

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

čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
20.- 24. 7. 9:00 – 16:00  Letní výtvarný týden 
Výtvarný tábor s denním docházením pro 9-14 leté děti inspirovaný 
výstavou Kouzelné světy Karla Zemana.

GALERIE SUPERMARKET WC

Náměstí republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 048, 774 232 047 
www.supermarketwc.cz/www.pro.tebe.cz
otevírací doba: pondělí - pátek 13:00 - 18:00
email: pro@tebe.cz

VÝSTAVA DRAWETC - RAW Spot 
Unikátní výstava práce ateliéru DRAWetc za posledních 13 let. 
Prostory galerie a podchodů budou fungovat jako Pop-up Spot pro 
setkání kreativních lidí a návštěvníků filmového festivalu. Jedinečná 
příležitost vidět jak vzniká “živé kreslení”, revitalizace podchodů, 
kreslení světlem, karikatury přímo od ilustrátorů ze studia DRA-
Wetc. Analogový souboj v Raw Art Wrestlingu s následnou dražbou 
a pro ty hodně odvážné DabingBang. Budete mít ojedinělou 
možnost vidět na vlastní oči, jak vzniká Mural Atr. 
3. 7.  20:30  vernisáž výstavy. 
Začátek kreslení podchodu a fasády galerie.
4. 7.  16:00  RAW
exhibice 30 x 30, živé kreslení podchodu a fasády galerie
5. 7.  16:00  RAW 
exhibice 30 x 30, živé kreslení podchodu a fasády galerie
6. 7.  16:00  RAW 
exhibice 30 x 30, následná aukce
7. 7.   slavnostní otevření podchodu, 
DabingBang, závěrečná párty

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

TŘEBOŇSKÁ ULICE, KARLOVY VARY 

otvírací doba  6:00 – 22:00 hodin, 
provozní doba  7:00 – 20:00 hodin, 
půjčovna   9:00 – 21:00 hodin, v případě špatného 
počasí si správce areálu vymezuje právo půjčovnu uzavřít. 
vzduchová trampolína 10:00 – 19:00 hodin, v případě špatného 
počasí si správce areálu vymezuje právo trampolínu uzavřít. 

AKCE: 
STANOVÉ MĚSTEČKO V RÁMCI MFF 
od 2. 7. do 12. 7. 15:00 hodin, 
kontakt:  stanovemestecko@kvcity.cz, tel: 777 367 242

KONCERT: 
25. 7. 7:00 Petr nebo Pavel
Koncert se koná v blízkosti stánku s občerstvením. Zdarma. 
animační odpoledne pro děti: pod krytou plochou, vstup zdarma:  

16. 7. 16:00 O červíku Ervínovi z oříšku
animační odpoledne s Divadlem dětí p. Baláka, pohádka  

23. 7. 16:00 O Rytíři Jindřichovi
animační odpoledne s Divadlem Ondřej, pohádka  

30. 7. 16:00  O vodníku Pačískovi
animační odpoledne s Divadlem dětí p. Baláka, pohádka  
Od 18:00 hodin je možnost opékání vuřtů (s sebou vlastní), 
zajišťuje správce areálu. 
Změna programu vyhrazena. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY:
vstup na všechny akce zdarma: 
od 13. 7. každé pondělí,  9:30 – 10:30
FITMAMI – cvičení pro maminky s kočárky. Sraz u dětského hřiště. 

od 13. 7. každé pondělí,  18:30 – 19:30
STREČINK - cviky na celé tělo, v případě zájmu pak zaměřené na 

nejvhodnější cviky na protažení pro cyklisty, in-line bruslaře, turisty, 
tenisty, plavce, apod.  Cvičí se u kryté plochy, s sebou podložku.

od 15. 7. každou středu, 18:00 – 19:00
ORIENTÁLNÍ TANCE pro začátečníky i pokročilé. 
Tančí se pod krytou plochou.

od 16.7. každý čtvrtek, 18:30 – 19:30
PILATES  pro začátečníky i pokročilé. Cvičí se u kryté plochy, 
s sebou podložku.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se zaměřením na inline bruslí: 
13. 7. – 17. 7.;    20. 7. – 24. 7.;     27. 7. – 31. 7. 
denně 7:30 – 17:00 hodin. Na kryté ploše a v jejím okolí. 

LETNÍ KINO

Slovenská 2003, Karlovy Vary

8. 7.  18:00  OMEGA, OLYMPIC 
  a Karlovarský symfonický orchestr
Koncert

FARMÁŘSKÉ TRHY 

17.7. 11:00   ČERVENCOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
před Městskou tržnicí

MUZEUM KARLOVY VARY

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

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. Přednášky se 
budou v muzeu konat do konce 1. pololetí.

Knihovna Muzea Karlovy Vary 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 
16 hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, email: 
knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

UZAVŘENÍ KNIHOVEN LÉTO 2015
I. P. PAVLOVA 
Půjčovna pro dospělé  20. 7. –   2. 8.
Čítárna                         27. 7. –   9. 8.
Dětské odd.                    3. 8. – 16. 8.

POBOČKY
Čankovská                   13. 7. – 26. 7.      3. 8. – 9. 8.
Drahovice                    27. 7. –   9. 8.
Růžový Vrch               20. 7. – 26. 7.
Stará Role               17. 8. – 30. 8.
Tuhnice   6. 7. – 12. 7.    10. 8. – 23. 8.
Vyhlídka                        3. 8. – 16. 8.

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO             9:00 - 16:00 
ÚT             9:00 - 16:00
ST, PÁ     ZAVŘENO
ČT             9:00 - 16:00
SO             9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 16:00
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ST, PÁ        ZAVŘENO

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
 Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00    12:30 – 16:00
ST, PÁ     ZAVŘENO

Léto s knihou – letní fotografická soutěž
Vyfoťte se v létě s knihou a foto zašlete do 15. září 2015 na 
adresu: l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
Nezapomeňte uvést jméno a kontakt na Vás, nejlepší fotografie 
budou oceněny. 

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 
Luňáčkové od 14:30 hod. 

Každé úterý od 15:30 do 16:00  HRAJEME SI POHYBEM 
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity 
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí 
domluva na tel. 353 221 365/27, 
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz 

UPOZORNĚNÍ:
Úterní Senior klub přes prázdniny nebude, setkáme se opět v září!

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048
www.knihovnakv.cz

V době letních školních prázdnin bude provozní doba v Krajské 
knihovně upravena takto:

Hlavní budova, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
PO - PÁ    9:00 – 19:00
SO, NE    zavřeno

KAVÁRNA v hlavní budově
červenec     zavřeno

Pobočka Lidická, Lidická  455/40, 360 01 K. Vary - Drahovice
PO A ČT      12:00 – 18:00
ÚT, ST, PÁ, SO, NE zavřeno

V zavíracích dnech mohou čtenáři k vrácení knih využít Biblioboxy 
Herbie v Městské tržnici

VÝSTAVY:
Vstupní chodba Dvory 
1.7. – 27. 8.  PŘÍBĚH STATISTIKY
Cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po součas-
nost.
vernisáž  1. 7. od 10:00 hodin

A-klub Dvory 
do  31. 8.    Keramka v A-klubu  
Výstava  závěrečných prací žáků učňovských oborů Střední průmy-
slové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

Hala Dvory 
1.7. – 27. 8.    FILM, FOTO, DESIGN, EXHIBITION  
Výstava  prací studentů Střední školy fotografické, filmové a televiz-
ní o.p.s. ze zámku Skalsko u Mladé Boleslavi.

Půjčovna Dvory
15. 6. – 30. 8.    DVEŘE DOKOŘÁN  

Výstava výrobků klientů centra Dveře dokořán. 

Kavárna Dvory 
1. 8. – 28. 8.    Jaroslav Pištěk OBRAZY 
Výstava obrazů známého karlovarského výtvarníka. 
Herní klub
A-klub Dvory:
každý čtvrtek    15:00  HERNÍ KLUB 
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

Středa 16:00-19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Čtvrtek Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 hodin.
Pátek Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii 
a pro turisty. 
Sobota Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astrono-
mické techniky. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 
o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na 
které není v čase běžného programu dostatečný prostor. 
Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy.

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

Každovečerní POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Pouze po telefonické registraci - denně od 13:00 do 16:00 
na tel. 777 95 34 21.Vstupenky je možno zakoupit v internetovém 
předprodeji na www.astropatrola.cz

RADIOKLUB OK1KVK

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz,  www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 
elektronických zařízení, radioamatérský sport.

AKCE: 
každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

KVZPRAVY.CZ

Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete 
sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech. 
Z archivu můžete vybrat záznamy jako byl únorový Bálfestival 
v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.
CZ nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples 
harmonie a další akce.

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary – Růžový Vrch, Sedlecká 582 
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu 
web: www.cirkevbezhranic.eu 
Bohoslužba – neděle jednou za dva týdny od 10:00 

Armáda spásy 

Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

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

Církev adventistů sedmého dne 
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz , web: karlovyvary.casd.cz 
Dětský klub Pathfinder – každou neděli od 10:00 
Seňority – každou středu od 16:00 
Studium Bible – každou středu od 17:00 
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30 
Mládež – každý pátek od 17:00 
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 

Církev bratrská 
Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261 
e-mail: karlovy.vary@cb.cz, 
web: www.cb.cz/karlovy.vary/ 
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00 
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu 
Biblické večery ve čtvrtek 19:00 
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod. 
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30. 

Církev českobratrská evangelická 
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz 
web: karlovy-vary.evangnet.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:15 
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00 

Církev československá husitská 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4 
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, 
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz 
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Křesťanské sbory 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624 
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz 
Studium Bible ve středu od 19:00 
Bohoslužba každou neděli od 14:00 

Římskokatolická církev 
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz 
telefon: 353 549 017, 
e-mail: vladmu@tiscali.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00 
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
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• SEZONA KSO

KSO v jubilejní 180. sezóně 
Karlovarský symfonický orchestr má za sebou 

velmi úspěšnou jubilejní 180. sezónu, která 
jej řadí k nejstarším symfonickým orches-

trům na světě. Celkově byl rok 2014 ohodnocen 
i Ministerstvem kultury, které KSO podle řady 
svých kritérií vyhodnotilo jako nejlepší ze všech 
orchestrů v ČR, které se ucházejí o dotaci v rámci 
Programu státní podpory profesionálních divadel, 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Roční 
dotace pro KSO tak dosáhla od r. 2012 stoprocent-
ního nárůstu.V jubilejní sezóně vystoupili s KSO 
renomovaní dirigenti i sólisté - dirigovali například 
Petr Atrichter, Leoš Svárovský, Petr Vronský, Jan 
Talich a další. Orchestr doprovodil Pavla Šporcla, 
Kun Woo Paika, Ivana Ženatého, Ivo Kahánka, 
Bohuslava Matouška,  Romana Janála nebo Artu 
Arnicane. V letošním roce KSO zajistil dramaturgii 
i celou produkci obou večerů v rámci Zahájení 
lázeňské sezóny v Grandhotelu Ambassador Ná-

rodní dům. V programech s KSO vystoupili v obou 
večerech Radka Fišarová, 4TET, MK Collective, 
dětský sbor Zvoneček a další. Orchestr se během 
sezóny soustředil také na systematickou práci pro 
školy. Pro novou sezónu rozšířil s moderátorem 
Viktorem Braunreiterem svou nabídku koncertů 

pro školy o koncert „Je tohle ještě hudba“, určený 
žákům druhého stupně základních škol a středním 
školám. Uskutečnilo se 16 koncertů pro základní 
a střední školy a 15 koncertů pro mateřské školy 
„My jsme muzikanti, přicházíme k vám“. Karlovar-
ští symfonici také realizovali s velkým úspěchem 
nový formát pořadu – koncert pro rodiny s dětmi 
„Bavíme všechny generace“, který se v sezóně 
několikrát zopakoval.  KSO reprezentoval město 
Karlovy Vary na koncertech v rámci ČR i v zahrani-
čí, koncertoval např. v pražském Rudolfinu a Obec-
ním domě, na Univerzitě v německém Tübingen 
nebo na koncertu u příležitosti oslav 25 let od pádu 
železné opony ve Furth im Wald. Od loňského září 
navštěvuje KSO klienty Městského zařízení sociální 
služeb na Východní ulici, kde jednou měsíčně ode-
hraje pro tamní klienty komorní koncert. Koncerty 
navštěvují i někteří senioři z okolí Domova a ohlas 
je neuvěřitelný.  Vlasta Vodičková

Na postu šéfdirigenta Karlovarského symfonického 
orchestru dojde se zářijovým začátkem 181. koncert-
ní sezony ke změně. Stávajícímu šéfdirigentovi Marti-
nu Lebelovi skončí letos v létě smlouva. Po vzájemné 
dohodě s KSO bude dál čestným šéfdirigentem a řídit 
vybrané koncerty. Novým šéfdirigentem KSO bude od 
nové sezóny skladatel a klavírista Jan Kučera..Osma-
třicetiletý rodák z Klatov nevstupuje na neznámou 
půdu. S KSO již delší dobu spolupracuje. 

KDO JE JAN KUČERA?    
Na Pražské konzervatoři absolvoval ve třídě Bo-
huslava Řehoře skladatelský a u Miriam Němcové 
a Miroslava Košlera dirigentský obor. Ve studiích 
dirigentského umění pokračoval na HAMU, kde jej 
vedl Vladimír Válek. V rámci svého absolventského 
dirigentského koncertu v roce 2002 debutoval se 
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a provedl 
v premiéře své tři symfonické básně na motivy čes-
kých spisovatelů Milana Kundery, Bohumila Hrabala 
a Jiřího Koláře. Ve stejném roce si ho Vladimír Válek, 

tehdejší šéfdirigent SOČR, vybral za svého asistenta 
a nabídl mu řadu příležitostí. Jako dirigent spolu-
pracuje Jan Kučera s předními českými orchestry, 
s nimiž kromě klasického repertoáru natočil či 
veřejně realizoval více než sto symfonických děl 
soudobých českých či zahraničních autorů, často 
v premiéře. Doprovázel také řadu výtečných sólistů 
(R. Baborák, M. Fukačová, B. Giltburg, V. Hudeček, 
E. Indjic, S. Jaffé, D. Pecková, O. Sauter, B. Schmid). 
Vedle řady evropských zemí koncertoval například 
v Japonsku, USA či Spojených Arabských Emirátech. 
S věhlasným tanečním souborem Compagnie Marie 
Chouinard z Kanady provedl Jan Kučera v červnu 
2007 v pražské Sazka Aréně Stravinského Svěcení 
jara v rámci festivalu Tanec Praha. V téže době získal 
v dirigentské soutěži Pražského jara čestné uznání. 
V letech 2008 - 2010 byl angažován jako dirigent 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Upravil 
rovněž původní partituru Oskara Nedbala a Jaroslava 
Křičky k němému filmu Svatý Václav z roku 1929, 
hudbu nově natočil na DVD a následně živě provedl 
i s projekcí filmu v Rudolfinu. Spolupracuje rovněž se 
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s nímž 
provedl například Smetanovu Mou vlast, Janáčko-
vu Glagolskou mši či Beethovenovu Symfonii č. 9. 
Nový šéfdirigent KSO působil také na operní scéně. 
V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě 
dirigoval Mirandolinu Bohuslava Martinů a Proko-
fjevu operu Ohnivý anděl. Na Nové scéně Národního 
divadla v Praze nastudoval dvě krátké opery Dmitrije 
Šostakoviče Antiformalistický jarmark / Orango a ve 
světové premiéře svoji komickou operu Rudá Marie, 
komponovanou na námět kultovního rozhlasového 
seriálu Rodinka Tlučhořových autorů Oldřicha Kaisera 
a Jiřího Lábuse. Jako skladatel tvoří Jan Kučera vedle 
opery také díla symfonická, komorní, koncertantní, 
písňová a zároveň píše scénickou hudbu k inscena-
cím pražských i oblastních divadelních scén. Ve své 
tvorbě se nevyhýbá ani jazzu.

Do nové sezóny s novým šéfdirigentem Nejbližší koncerty KSO 
Na 30. června  a 1. července připravil KSO 
ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora 
Braunreitera pro karlovarskou veřejnost uni-
kátní open-air projekt pod názvem „My hraje-
me všude“. Na koupališti Rolava zahraje KSO 
hodinový večerní symfonický program (zazní 
např. Vltava, valčík Na krásném modrém 
Dunaji, Vodní hudba nebo Piráti z Karibiku) 
a následovat bude komorní koncert v altánku 
na ostrově „Malá noční hudba“ s výběrem ze 
skladeb W. A. Mozarta. Karlovarské symfoniky 
čekají v létě rovněž pravidelné kolonádní kon-
certy, a to jak symfonické na Mlýnské koloná-
dě, tak komorní na kolonádě Tržní. V červenci 
dále KSO vystoupí v rámci Mezinárodního 
filmového festivalu v Letním kině s legen-
dární maďarskou rockovou skupinou Omega, 
v Praze ve Španělském sále Pražského hradu 
a v Obecním domě. V srpnu se uskuteční 
koncert Pocta Beethovenovi a mimořádný 
operní projekt ve spolupráci s Mezinárodním 
pěveckým centrem Antonína Dvořáka – výběr 
ze skladeb oper Carmen a La Traviata.
   Lev Havlíček
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• SPORT

Hokejbalisté získali pohár

Suverénně si vedli karlovarští hokejbalisté CSKA v nejvyšší soutěži. V 1. lize NHBL Západ získali z 18 zápasů 
35 bodů a skore 73:56. Jako vavříny vítězů této části soutěže si odvezli krásný pohár. Jako základna slouží 
hokejbalistům bývalé fotbalové hřiště za ZŠ v Bohaticích. Sportoviště o rozměrech 52 krát 26 metrů si vybu-
dovali během září a října roku 2004.

Americký fotbal v Tuhnicích

Díky klubu Start Warriors má mezi sporty v Karlových Varech zastoupení také americký fotbal. Mládežnický tým města i kraje má právě za sebou flagové
mistrovství ČR, jehož 5. turnaj se hrál v polovině června na stadionu v Tuhnicích. A již v neděli 5.7. od 14:00 sehraje “A” tým na stadionu AC Start semi-
finálový souboj s týmem Vysočina Gladiators, s jediným cílem - zvítězit a probojovat se tak do Iron Bowlu, který bychom 18.7. pořádali opět v Karlových 
Varech. (Více informací na 774 722 742 a www.warriorsfootball.cz)

Tradiční turnaj v basketbalu žáků 1.- 5. tříd 
hostila koncem května ZŠ Konečná. Zúčastnila 
se ho rovná stovka mladých zájemců o tento 
sport. Kromě karlovarských škol vyslala své 
zástupce také ZŠ z Nejdku. Čtrnáct družstev bylo 
rozděleno do dvou věkových skupin a všichni bo-
jovali jako lvi o nejlepší výsledek. Jaké vítězové 
byli nakonec odměněni všichni drobnými dárky 
a sladkostmi. Turnaj, který finančně podpořilo 
město Karlovy Vary byl příležitostí pro trenéry, 
aby vytipovali hráče s největším zlepšením 
výkonosti.

Turnaj hrála 
stovka školáků



27

Volejbalisty čeká premiéra 

Loňského nováčka extraligy, volejbalisty ČEZ 
Karlovarsko čeká v prvním kole evropského 
poháru CEV premiéra jako řemen. Nastoupí v Pe-
rugii proti týmu loňských semifinalistů italské 
ligy. „Je to jeden z nejvíc atraktivních soupeřů 
v celé soutěži, co jméno to pojem, přivezeme do 

Karlových Varů opravdovou volejbalovou elitu," 
říká předseda klubu Jakub Novotný. Volejba-
listé ČEZ Karlovarska se stali senzací uplynulé 
domácí sezony. V pozici nově vzniklého klubu 
postoupili až do semifinále Českého poháru 
a v extralize skončili třetí. Bronzovým úspěchem 
skončil ligový ročník také pro jejich soupeře, 
volejbalisty Perugie, kteří podlehli pozdějším 
mistrům z Trenta až po pětisetové bitvě. V Lize 
mistrů skončil tým Perugie jen těsně před bra-
nami Final Four. V roce 2010 ovládl jiný evropský 
pohár Challenge Cup.Vedení volejbalového 
Karlovarska nechává zatím otevřenou otázku 
dějiště domácího utkání. V úvahu připadá nově 
otevřená hala pro míčové sporty, ale i sousední 
KV Arena. „Zatím nemůžeme favorizovat žádnou 
z možností, rozhodneme se časem podle finanč-
ních možností, přání trenérů a zájmu diváků,“ 
prohlásil manažer klubu Jan Meruna. Divácká 
kapacita KV Areny je téměř 6 tisíc míst. VK ČEZ 
Karlovarsko nastoupí v Poháru CEV počátkem 
listopadu na hřišti Perugie, o dva týdny později 
je na pořadu domácí odveta
 Tomáš Klement

• SPORT / INZERCE

Centrum pro mládež a alterna-
tivní sporty
tel. 603 985 069, 608 023 047
www. skateparkvary.cz    

Provoz: út, st, čt a pá od 15:30 maximálně do 20:00, 
sobota 14:00 - 20:00, neděle 14:00 - 19:00 

V měsících ,kdy je otevřen skatepark a zajištěn dozor, je 
poskytována první pomoc a odborná poradenská služba, 
zejména pro začínající sportovce. Možnost zapůjčení 
ochranných pomůcek a pro návštěvníky je k dispozici 
hygienické zařízení. 

Klub českých turistů, 
odbor Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz
fjw@volny.cz; 603 209 270 

4. 7.   Podhůří Krušných hor:  
 Z Jirkova do Jindřišské a Květnova     
11. 7. Slavkovský les:  
 Netradičně z Horního Slavkova do Lokte                                       
18. 7. Český les: Dyleň a lesy v jejím okolí  
25. 7. Karlovarsko: 
 Zámeček Lužec nedaleko Děpoltovic 
 
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

5.7.  10:00 Sedmá společná vycházka 

Účastníci se sejdou v INFOCENTRU v Lázeňské 14, odkud 
se společně projdou přes Mlýnskou kolonádu, ulici Na 
Vyhlídce zpět k infocentu (trasa B3). Délka procházky je 6,1 
km, převýšení trasy 251 m 
více informací na: 
http://www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary .

SKATEBOARDING

TURISTIKA

Karlovaráci v nejlepším týmu 
Snímkem se vracíme k úspěchu florbalistů ze 
ZŠ Konečná, kteří přivezli z republikového finále 
Thing Blue Cup bronzové medaile. Do All Stars 
Teamu, složenému ze čtyř nejlepších hráčů 
všech 700 zúčastněných škol, vybrali hned dva 
zástupce karlovarského mužstva. All Stars Team: 
Štefan Chyla (ZŠ Konečná Karlovy Vary) – Erik 
Kouřil (ZŠ Pod Vinohrady – Uherský Brod), Jan 
Krupička (ZŠ Lyčkovo náměstí – Praha), Robin 
Sapoušek (ZŠ Konečná Karlovy Vary).

NORDIC WALKING 
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• KV ARENA / HC ENERGIE

KV Arena zkrásněla gymnastkami
Událostí minulého měsíce v KV Areně 

byl třetí ročník mezinárodních závodů 

v moderní gymnastice Carlsbad RG 

Cup. Uspořádal ho karlovarský oddíl 

TJ Slavia a k jeho úspěchu přispělo 

také hostitelské město. Na skvěle zor-

ganizovaném a silně obsazeném klání 

se představilo 132 závodnic z pěti 

zemí Evropy.

Atmosféra výjimečného prostředí závodů si 
nezadala s nejvyššími světovými soutěžemi 
a uchvátila všechny účastnice. Díky KV Areně 
můžeme nyní v našem městě organizovat 
závody, které se v tomto sportu v republice jen 
tak nevidí. Letos se turnaje zúčastnily vysoce 
kvalitní gymnastky z Ukrajiny, Německa a také 
reprezentantky ČR. Moderní gymnastky se 

postupně se svými sestavami představily v 10 
věkových a výkonnostních kategoriích. Pohár 
pro vítězné družstvo si již potřetí odvezlo SK 
Dynamo Lviv Ukraine. Neztratily se ani domácí 
závodnice z TJ Slavia. Letos jich závodilo 11. 
Klára Tamchynová vybojovala bronz a Kristina 
Bernatová stříbro. Diváci si užili mnoho dech 
beroucích výkonů. Závodní dresy i gymnastickou 
školičku si mohly vyzkoušet také malé návštěv-
nice.  Oddílu moderní gymnastiky TJ Slavia tak 
jistě přibydou nové cvičenky.
 Jiří Herian, ředitel závodu 

Gymnastky nezapřely své umění ani při 
prohlídce města
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• LISTÁRNA / INZERCE

Z REDAKČNÍ POŠTY
Bydlím v ulici Nebozízek a mám před okny stráň 
pod golfovým klubem nebo snad pod kuželnou, 
ani pořádně nevím, co tam vlastně je. Jde o to, 
že stráň a celá naše lokalita vypadá hrozně, 
neupravená, plná odpadků, hnusná jako by to 
byla periéfie města. Přitom ale se naše ulice prý 
počítá jako lázeňská čtvrť !? To si snad někdo 
dělá legraci, nebo je to úmysl? S autem se sem 
jezdit nesmí, zato nepořádek (spíše bord..) se 
trpí? To samé louka pod garážemi. Je to strašný 
pohled. Kolem Imperiálu je uklizeno a pořádek, 
ale o pár set metrů dál je naše smetiště. Komu 
vlastně patří? Myslím, že je nejvyšší čas s tímk 
něco dělat. Tak,  aby se tato část města dala 
konečně do pořádku a nedělala jen ostudu. Není 
snad tak těžké a složité, vzít nějaké náčiné do 
ruky a během několika hodin je hotovo. Kde 
jsou zahradníci a kdo provádí úklid? Je tady 
snad nějaká firma, která se o pozemky města 
stará,  nebo ne!? I když možná tahle lokalita vů-
bec nepatří městu. Ale je stejně potřeba udělat 
v tom pořádek. Donutit odpovědné, aby s tím 
něco konečně udělali. Už se na to fakt nedá 
koukat. Kolem chodícím Rusům, těm to nevadí. 
Asi jsou na podobný stav zvyklí. U nás jsme 

začali dělat pořádek pokud jde o demokracii 
a lidská práva. Měli bysme udělat pořádek také 
pokud jde o čistotu a pořádek kolem našich 
domovů. Nebudeme přece jenom obdivovat 

země jako je Německo nebo Švýcarsko, které 
tam pořádek mají. Není to přece tak těžké mít 
také hezké město a životní prostředí. Někdy 
stačí jenom chtít.  Marie Kodelová

PODĚKOVÁNÍ
Třináctého pátek – smůla nebo štěstí? Ano, byl 
to pátek 13. února 2015, kdy mi byli v mých 
nesnázích nápomocni strážníci Městské policie 
v Karlových Varech Ivana Nykodýmová a Jan 
Vávra, tedy pro mě štěstí toho dne. Chtěla bych 

těmto dvěma výše jmenovaným prostřednictvím 
KRL vyjádřit pochvalu a srdečně jim poděkovat za 
jejich nevšední ochotu a pomoc, kterou mi v uve-
dený den ve 13 hodin poskytli na nám. Dr. Milady 
Horákové (nastartování auta). Rovněž bych tímto 
chtěla moc poděkovat dalším dvěma strážníkům 
městské policie Karlovy Vary, jejich služební čísla 

213 455 a 213 467, za pomoc dne 10. června 
2015 kolem 9:30 hodin v Bulharské ulici u č. 
3, při stejném problému s autem. Srdečné díky 
Městské policii a hodně úspěchů v její mnohdy 
nelehké práci  
 přeje spokojená obyvatelka Karlových Varů
 Marie Cinková

Redakce Karlovarských radničních listů se 
obrací na své pravidelné čtenáře, pamětníky 
a starousedlíky  Karlových Varů. Do připravova-
ného seriálu KRL hledáme a mapujeme zaniklé 
lokality našeho města a také staré názvosloví. 
Chceme popsat historii a původní tradice 
oblíbených míst a zčásti již zaniklých pojmů 

Karlovaráků jako byl automat Vindobona, 
Rozcestí U Koníčka, Kočičí vrch, Petřín, Depo 
Tuhnice, pivnice Kufr, Hala Bohémů, Sachrův 
dvůr apod. Některé tyto pojmy již beze zbytku 
zmizely. Napiště nám své zážitky, nabídněte 
ke skenování staré dokumenty a fotografie. 
Podělíte se o vzpomínky a pomůžete zane-

chat stopu zaniklé regionální historie. Náměty 
posílejte e-mailem na: 
radnicnilisty@mediaas.cz,
poštou: Magistrát města, tiskové odd. KRL, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary nebo 
tel.: 602 717 721.
 Vaše redakce

Zimní stadion u tržnice Legendární  "matka Vindobona"

V z k a z  č t e n á ř ů m :  P o s í l e j t e  n á m ě t y
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Rozprostírá se na ploše 221 hektarů mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou a patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v České republice. 
Typická jsou pro ni rozsáhlá rašeliniště a minerální slatiniště, pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených solí, stejně jako bublající mofety, tedy výdechy suchého oxidu uhličitého, často 
nesprávně označované jako bahenní sopky. 
Na jejím území žije řada chráněných živočichů a roste v ní množství mokřadních a slanomilných rostlin. Protože je prastará, najdou v ní návštěvníci evropskou raritu. Křemelinový štít – 
nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně dávno vyschlého jezera. Byla tam také nalezena zcela nová řasa – Percursaria percursa.
Přesně před padesáti lety byla vyhlášena rezervací, veřejnosti přístupná je však jen její část - 1,2 kilometru dlouhá naučná stezka, která vede po dně již zmíněného vyschlého jezera, které 
mělo slanou (minerální) vodu.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

SLEVA
10%

Vážíme si každého zákazníka, u nás nakoupíte i bez registrace. 

AKČNÍ NABÍDKA NA SORTIMENT ŽIDLÍ
Přijďte si k nám na prodejnu vybrat židli. 
Sleva pro Vás 10%. (ústřižek sebou) 
Platí od 1.7. - 11.9.2015. 
Akce neplatí pro další prodejce, 
zákazníky s projektovou cenou a zboží v akci.

KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO KANCELÁŘE 
POD JEDNOU STŘECHOU

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. 
K Panelárně 115, 360 01 Otovice
tel.: 353 449 178, 353 561 364
fax: 800 900 328 
objednavky@pape.cz - www.pape.cz



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. , K Panelárně 115, Otovice

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

OBALOVÝ MATERIÁL

DROGERIE

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

NÁPLNĚ DO TISKÁREN

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ

NÁBYTEK

ŠKOLNÍ POTŘEBY

2590,--* / 2 ks
fakturováno jako 

1+1 GRATIS 2590,-- 2590,-- fakturováno jako 1+1 +

■ Kancelářská židle
Kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák, houpací mechanizmus s nastavením 
síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, kolečka pro měkké povrchy, černá 
síťovina a látka na sedáku.
kód barva
9402996 ● černá      

vyměňte svojí starou židli za pohodlnější Přijďte si k nám vybrat židli

SLEVA
10%* cena bez DPH (cena s DPH 3134,-- Kč /2 ks) 

Vyhrazujeme si právo na předčasné ukončení akce.

AKCE


