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Nejprodávanější vůz ve své třídě 2008–2010
Kvalita prověřená nezávislými testy
Vysoký stupeň bezpečnosti (5* EuroNCAP)
Výkonné a úsporné motory
7letá záruka na celé vozidlo
3 typy karoserií

KIA CEE‘D od 199 980 Kč*

Nyní akční model SPIN s výbavou za 50 000 Kč zdarma!
* Cena platí při ﬁnancování Kia Finance – Kia cee´d Fresh vč. akčního bonusu 55 000 Kč.
Nabídka je pro podnikatele. Komb. spotřeba 4,3–6,6 l/100 km, emise CO2 113–158 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro detaily nabídky kontaktujte nejbližšího dealera KIA.

www.kia.cz
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“Ošetření v Petra Clinic mohu
jen doporučit. Efektivní výsledky,
luxusní prostředí za přijatelné ceny
a naprostá profesionalita jsou zde
samozřejmostí”
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AUTOBOND GROUP a.s., Studentská 429, 360 07 Karlovy Vary
Tel. +420 355 328 012, +420 355 328 014, e-mail: tomas.klasa@autobond.cz, www.autobond.cz

Když bezbolestnou
liposukci, tak jen tu
nejúčinnější,
když hubnout tak
v Petra Clinic.

ESTETICKÉ A PROŠTÍHLOVACÍ
CENTRUM PETRA CLINIC
PRAHA, Pasáž Světozor (Palác Ligna),
Vodičkova 791/ 39 Praha 1
KARLOVY VARY, budova Cimex, třída
T.G. Masaryka 18, 3. patro

Ing. Petr Havlíček - výživový specialista

Objednávky a konzultace:
+ 420 603 551 166
info@bezbolestna-liposukce.cz
www.petraclinic.cz
SC-310739/1
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Editorial

číslo 7/2011

Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nejkrásnějšího období
roku. Čas slunce,
vody, lesů, hor i moří
nastává. Přeji vám
všem, aby se vám dovolené a prázdniny
vydařily a načerpali
jste spousty nových zážitků. Ale i v Karlových Varech je prostor pro zážitky.
Především hned první červencový den
bude slavnostně zahájen 46. Mezinárodní filmový festival. Jako každý rok se
sem sjedou celebrity českého a světového
filmu, ale hlavně se město zaplní mladými lidmi, dychtícími po nových zážitcích
na plátnech kin i mimo ně. A ani my místní nebudeme ochuzeni, neboť máme také
možnost navštívit představení a odlesk
mediálního zájmu město dále zviditelní.
Samozřejmě, že takový počet návštěvníků a doprovodných akcí bude mít i své
stinné stránky, ale doufám, že to bude
krásně bláznivých deset dnů a tolerance bude oboustranná. Letos budeme mít
možnost po delší době navštívit zrekonstruované Letní kino, kde si budeme moci
vychutnat nedostižitelnou atmosféru
lokality a přijmout nové zážitky z filmových představení či dalších akcí. My starší
si pak připomene prožité okamžiky z dob
dávno minulých. Ale ani v dalších dnech
prázdnin nebudeme ochuzeni. Festival
Karlovarské kulturní léto 2011 bude probíhat v termínu od června do září 2011.
Cílem festivalu bude oživení letní kulturní
nabídky ve městě Karlovy Vary bez rozdílu žánrů s dopadem na širokou veřejnost.
V současné době ještě není znám přesný
rozsah této nabídky, neboť probíhá soutěž
na pořádání těchto kulturních akcí. Ale
nejenom kulturní akce přinášejí zážitky.
V tomto čísle se věnujeme rozhledně Diana, panorama výhledu z jejího ochozu je
úchvatné a všem vám doporučuji letní
výšlap, popřípadě využití služeb lanové
dráhy. Ještě o jedné skutečnosti bych se
rád zmínil. Na letní měsíce jsme přichystali novinku na poli nakládání s odpady.
V jednotlivých čtvrtích města budou rozmístěny kontejnery na velkoobjemový
odpad. Uvnitř tohoto čísla najdete přesný
rozpis umístění v jednotlivých lokalitách.
Všem vám přeji pohodové prázdniny, plné
krásných zážitků.

Kamila ukázala
Křišťálový glóbus
Tvář z titulní strany je 21letá Kamila Matějková,
nejmladší členka štábu 46. MFF. Benjamínek festivalu studuje dějiny umění na Katolicko-teologické
fakultě UK Praha a jako první se dotkl Velké ceny
46. MFF – Křišťálového glóbusu pro letošního
vítěze.
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Vodotrysků a pítek
máme třicet

7

K loňským 22 vodním gejzírům a pítkům přibylo
na Teplé letos dalších osm. Staly se vítaným osvěžením i atrakcí pro turisty. V roce 1936 měly Karlovy
Vary 44 kamenných vodotrysků a pítek. Z té doby je
i pítko s plastikou Ducha pramenů u Hochbergerovy lávky (na snímku).

Na Dianu trefí
každý Karlovarák
Nejznámější karlovarská rozhledna s lanovkou
a lesní restaurací slouží už 107 let. Vyjeli jsme na
Výšinu přátelství, kde známá 35 metrů vysoká
kamenná rozhledna stojí, a zavzpomínali na historii kopce se skvělým rozhledem, který jako první
objevil místní nožíř Václav Drumm.
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Drahovice byly
dlouho vesnicí
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Jako proviantní zázemí Karlových Varů představíme v seriálu městských částí Drahovice. Také
jako slovanské území ze 6. století, ves obávaných
rebelů i vyhlášené vinné sklepy. Místní řemeslníky
proslavili truhláři, výrobci jehel, známí byli také
zdejší převozníci na Ohři a střelci.

Alžbětiny lázně
Výletní místa: Diana
Městská policie
Dobrovolní hasiči
Seriál čtvrtí: Drahovice
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Měsíčník pro občany města Karlovy Vary • Vychází 12x ročně vždy první den v měsíci
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:
PhDr. Jaroslav Fikar
tel.: 602 717 721
e-mail:
jaroslav.ﬁkar@ceskydomov.cz

inzertní oddělení:
tel.: 776 431 879, 606 792 475
e-mail:
karlovy.vary@ceskydomov.cz
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty k distribuci:
Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail:
distribuce@ceskydomov.cz

Jaroslav Růžička, radní města Karlovy Vary,
předseda komise životního prostředí
a předseda výboru strategického rozvoje
a územního plánování
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Fotoaktuality

Účastníci Světového běhu harmonie dorazili 26. května před karlovarskou Hlavní poštu. Běžci s hořící pochodní startovali letos z Polska
a přes Slovensko zamířili k nám. Na třídě TGM předali symbol akce náměstkovi primátora Jiřímu Klsákovi. Před startem na Boží Dar navštívil
tým harmonie ZŠ v Krušnohorské ulici.

První ročník Senior akademie, který probíhal od loňského prosince
do letošního května, absolvovala dvacítka studentů. Senioři absolvovali
osmnáct vyučovacích hodin z oboru prevence kriminality. Součástí výuky byly kurzy sebeobrany a první pomoci. Unikátní projekt pro seniory
uspořádala městská policie a magistrát města.

Opravené korzo Stará louka zabodovalo na 11. ročníku soutěže Nejlepší stavba roku 2010 Karlovarského kraje. Mezi 22 stavbami se umístilo
na druhém místě za vítěznou pěší zónou Chebu. Revitalizaci promenády
Stará louka-Tržiště provedla firma Strabag. Do hlasování se zapojilo
8,5 tisíce lidí, nejvíce za celou dobu soutěže.

Nejvíce tleskali souboru Dyleň. Ze všech souborů, které v úvodu sezony
účinkovaly v ulicích města, sklidil největší úspěch karlovarský folklorní
soubor Dyleň. Dětský soubor, který vystupuje od roku 1993, se zaměřuje
na lidové písně a tance Karlovarska, Chebska a celého Poohří. Kromě
tanečních párů má Dyleň vlastní pěveckou třídu.

Farmářské trhy do třetice. Úspěchem pro trhovce i kupce skončily první
dvě akce farmářských trhů u tržnice. Ke koupi byly uzené ryby, čerstvé
jogurty a sýry, na dračku šly rané české brambory, léčivé bylinky i hořčice
mnichů z Dobré Vody. Třetí farmářské trhy budou 15. července od 13
do 18 hodin opět u Městské tržnice.

Raritou lázní se stala pítka. Novou atrakcí pro turisty se v našem městě stala pítka a vodní fontány. Napočítali jsme jich 30. Od Alžbětiných
lázní až po pítko na rohu Mariánské uličky. Ještě loni jich bylo jen 22.
Nových osm představují vodní fontány v řečišti Teplé. V roce 1936 měly
Karlovy Vary 44 vodotrysků a pítek.

4

▼

Lidé

OSOBNOST MĚSTA

Giovanni Coppa světil sedmkrát Vřídlo
M

ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary. Giovanni Coppa je
velmi vzdělaný muž, který kromě
italštiny a latiny mluví francouzsky, německy, anglicky, španělsky
a obstojně česky. Publikoval řadu
knih včetně překladů. Nyní působí
jako kardinál ve Vatikánu. V dopise, který poslal do Karlových Varů,
vyjádřil svůj vztah k našemu městu. „Obdivuji vaše překrásné město
a podobně jako všichni návštěvníci
se nechávám podmanit bohatstvím
jeho historie, architekturou jeho
budov, kostelů, kolonád, lázní, ale
především okouzlující krásou okolní
krajiny. Vaše město je opravdu jako
klenot vsazený do zeleně majestátních lesů a krásy Bohem požehnané
přírody.“ (zm)

▼

onsignor Giovanni Coppa navštívil naše město poprvé inkognito 3. června 1990. Měl prověřit stav budovy Vila Pax, patřící
apoštolské nunciatuře v Praze. Tehdy nemohl tušit, že o deset let později obdrží čestné občanství našeho města a v letech 1995–2001 bude
celkem sedmkrát světit zdejší prameny. G. Coppa se narodil 9. listopadu 1925 v Albě v provincii Cuneo na severu Itálie. Rozhodl se věnovat
kněžskému poslání. Studoval filozofii a teologii na vyšším semináři
v Albě. Knězem byl vysvěcen 2. ledna 1949. Na fakultě filozofie a latiny Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce v Miláně získal doktorát,
v Goethově institutu v Římě diplomy z němčiny. Službu v římské kuri,
v apoštolském úřadě nastoupil 1. května 1952. Od ledna 1958 byl přemístěn na státní sekretariát Jeho Svatosti papeže, kde postupně prošel nejrůznějšími funkcemi. V roce 1979 se stal delegátem papežské
reprezentace v sekretariátu státu Vatikán a v lednu 1980 byl papežem
Janem Pavlem II. vysvěcen biskupem, s označením titulárního arcibiskupa ze Serty. Po deseti letech služby ho jmenovali apoštolským
nunciem (velvyslancem) v České a Slovenské federativní republice.
Po rozdělení země se stal výhradním zástupcem pro ČR. Z tohoto titulu přijal sedmkrát pozvání k zahájení karlovarské lázeňské sezony.
V předvečer svých 75. narozenin převzal čestné občanství jako výraz

PŘEDSTAVUJEME

Kronikář města Ing.Tomáš Tišler

Ř

eholi městského kronikáře přebírá
od 1. července 2011 poté, co ho vybrala
rada města. Úkol to bude o to těžší, že oba
své předchůdce velice obdivoval a vzhlížel
k nim s pokorou. „Kronikáře Vladimíra Jáchymovského jsem znal a velmi obdivoval.
Naposledy jsme se setkali v klášteře v Kladrubech. Podobně kronikáře Květoše Kroču
jsem dobře znal z působení v karlovarském
muzeu. Vážil jsem si ho, že se nikdy nebál
projevit názory, bránit je a chovat se čestně podle zásad. Oba byli velkými patrioty
Karlových Varů, znalci historie, precizní
a pracovití. Mojí vizí je udržet vysokou laťku
vedení kroniky, kterou nastavili. Nebude to
lehké. Mám štěstí, že kronika se už nemusí
psát ručně. Můj dědeček byl kronikářem

města Roudnice nad Labem, redigoval
vlastivědný sborník Podřipsko a podílel se
na založení roudnického městského muzea. Možná nějaké geny jsem podědil,“ říká
67letý ing. Tomáš Tišler. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické
ve Varšavě a jako postgraduál užité umění
a muzeologii na pražské filozofické fakultě.
Ovládá angličtinu, ruštinu a polštinu, domluví se také italsky. Po peripetiích dítěte
z diplomatické rodiny, životě v Praze i cizině zakotvil roku 1964 v Karlových Varech.
Pracoval léta na odboru kultury ONV, státní památkové péči a ochraně přírody, pět
let jako ředitel Karlovarského muzea i jako
průvodce a vedoucí cestovní kanceláře. Podílel se na překladu Kulturní politiky Francie z polštiny. Před odchodem do důchodu
si vyzkoušel práci v makléřské pojišťovací
firmě. Ve svém archivu má vedle textů i tři
tisíce fotografií, především našeho města.
„Musím nejdříve doplnit kroniku o letošní
první pololetí, které Květoš Kroča nestihl
napsat. Dělám na kronice denně i 14 hodin.
Řada lidí z magistrátu mi nabídla pomoc.
Nejvíc mi v počátku pomáhá Mgr. Jana
Těžká z odboru lázeňství, cestovního ruchu
a kultury. Až dosáhnu stavu, kdy budu doplňovat kroniku denně jen o nové události,
tak se snad i pořádně vyspím,“ těší se nový
kronikář. (fik)

Manželé Mareškovi
oslavili společných
šedesát let

iamantovou svatbu oslavili v polovině května
Věra a Václav Mareškovi. Zopakování manželského slibu po 60 letech přihlížela v karlovarské
obřadní síni jejich početná rodina. Mareškovi
se potkali v Novém Jičíně, kde Václav studoval
vojenskou školu. Právě jeho profese vojáka z povolání zásadně ovlivnila život rodiny a dětí. Dcera
Věra se narodila v Novém Jičíně, první syn Václav
v Brně, další, Aleš v Plzni. Rodina se stěhovala
tam, kde otec Václav studoval Vojenskou technickou akademii nebo sloužil u útvaru. Na šňůře štací byla Olomouc, Slovensko, Stříbro, až nakonec
zakotvili v Karlových Varech. Zatímco otec pobýval často dlouhé měsíce na různých cvičeních
a ve výcvikových prostorech, o rodinu se starala
převážně paní Marešková. Se stěhováním musela rodina řešit nejrůznější problémy, střídání
zaměstnání i hledání nových přátel. Ranou osudu
bylo propuštění otce ze služby v armádě, ale společně i to překonali. Dnes žijí Mareškovi i jejich
synové s rodinami v Karlových Varech, dcera Věra
bydlí v Litvínově. Všichni se těší ze sedmi vnoučat
a šesti pravnoučat. A recept na dlouhý společný
život? Hodně tolerance, vzájemného pochopení
a problémy si moc nepřipouštět. (mm)
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Zprávy z magistrátu

Magistrát města prošel organizační změnou
R
ada města na svém dubnovém zasedání schválila organizační změnu
v rámci Magistrátu města Karlovy Vary.
Touto změnou dochází od 1. července
2011 ke zrušení a přejmenování některých
odborů. Od začátku července se ruší odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury
a zaniká odbor rozvoje a urbanismu, úřad
územního plánování. Dochází také k přejmenování dalších odborů, a to především
z důvodu převzetí činnosti zrušených odborů. Stávající odbor školství a tělovýchovy se přejmenovává na odbor kultury, školství a tělovýchovy, odbor stavební úřad se
mění na odbor úřad územního plánování

a stavební úřad a na odbor rozvoje a investic se přemění odbor investic. Vzhledem
k poskytovaným službám se odbor zdra-

votnictví a sociálních věcí přejmenoval na
odbor sociálních věcí. V rámci organizační
změny došlo také ke vzniku nových oddělení na dotčených odborech. Provedené
a schválené změny žádným způsobem neovlivní kvalitu služeb poskytovaných občanům. „Všechny změny byly provedeny
v souladu se zákoníkem práce a zákonem
o úřednících samosprávných celků. Cílem reorganizace je zvýšení efektivnosti, produktivity práce úředníků a snížení
mzdových nákladů,“ vysvětlil tajemník
magistrátu Jakub Kaválek. Celkový počet
systemizovaných pracovních míst na MM
se od 1. července snížil na 340. (mm)

Úřední sdělení
• Magistrát města v rámci programu transparentního zadávání zakázek nabízí dodavatelům a zhotovitelům možnost dobrovolné registrace do databáze subjektů pro tuto spolupráci. Na internetových stránkách www.mmkv.cz je zřízen nový odkaz veřejné nabídky. Aktivní databáze, která umožňuje dobrovolnou registraci podnikatelů, není podrobena cenzuře a zamezuje svévolnému vylučování. Smyslem
zavedení této databáze je, že zapsané subjekty jsou automaticky obesílány aktuálně zveřejněnou nabídkou města v oblasti vyhlášených
stavebních a obchodních zakázek.
• Magistrát města upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2012, aby své žádosti
zasílali na odbor zdravotnictví a sociálních věcí do 30. září 2011 prostřednictvím podatelny magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny
2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí budovy magistrátu I, dále u příslušné pracovnice odboru
zdravotnictví a sociálních věcí (magistrátu II, kancelář č. 204) nebo na webu www.mmkv.cz. Případné informace podá pracovnice odboru
A. Bartáková, tel.: 353 118 569.
• Magistrát města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr. Požadované předpoklady: vysokoškolské vzdělání ukončené v magisterském studijním programu, orientace v platné legislativě související s chodem a řízením příspěvkových organizací, v příslušném uměleckém oboru a v oblasti ekonomiky. Další požadavky: nejméně čtyřletá praxe v řídicí funkci a v uměleckém oboru, osobnostní předpoklady a manažerské dovednosti,aktivní znalost jednoho světového jazyka
(AJ, FJ, NJ), komunikační dovednosti, občanská a morální bezúhonnost, všeobecný kulturní přehled. Předpokládaný nástup nejpozději
1. 1. 2012 nebo dle dohody. Předpokládaný termín výběrového řízení září 2011. Podrobnosti na www.mmkv.cz. Přihlášku do výběrového
řízení s požadovanými přílohami zašlete doporučeně nebo předejte osobně na podatelně Magistrátu města Karlovy Vary tak, aby dokumenty byly doručeny nejpozději dne 26. 8. 2011 (včetně) na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář tajemníka, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary. Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení konkurzu je Mgr. Jana Těžká, tel.: 353118344, email: j.tezka@mmkv.cz.

Blokové čištění a noční mytí komunikací
1.–10.7.
Blokové čištění se neprovádí − MFF.
11. 7. pondělí
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého
nám., Vrchlického, Italská, Americká
Noční mytí : I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
12. 7. úterý
Komunikace: Čertův ostrov, nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
13. 7. středa
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská,
Jáchymovská, Železná
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD
14. 7. čtvrtek
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
15. 7. pátek
Komunikace: Závodu míru, Nádražní
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18. 7. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
19. 7. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové

25. 7. pondělí
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské,
Banskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova,
Slepá, U Spořitelny
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
26. 7. úterý
Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská

20. 7. středa
Komunikace:Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny motocyklů)
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD

27. 7. středa
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD

21. 7. čtvrtek
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní (část), Stará Kysibelská, Úvalská

28. 7. čtvrtek
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. 1. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna,
V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová

22. 7. pátek
Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

29. 7. pátek
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická

Zprávy z magistrátu

Rozpis vodotrysků v řece Teplé
Součástí rekonstrukce Staré louky byla instalace vodotrysků do řečiště Teplé podél
promenády Stará louka. Zhotovitel stavby instaloval na dno řeky skupiny vodotrysků s patnácti výtrysky v úseku od Puppu až k Jánskému mostu. Vodotrysky nebudou
v provozu nonstop, ale tryskání bude probíhat každý den v těchto časových úsecích:
10–11 hod., 12–13 hod., 14–17 hod., 18–19 hod. a 20–21 hod.
Provoz vodotrysků zajišťuje příspěvková organizace města Správa lázeňských parků.
Předpokládáme, že vodotrysky budou v provozu do příchodu prvních mrazíků, tedy
do října nebo listopadu.

Město má bezbariérové toalety Toa Point

K

arlovy Vary se zařadily mezi pět měst
kraje, kde začala minulý měsíc sloužit
desítka bezbariérových toalet Toa Point.
V samotném krajském městě jsou tři speciální WC u Alžbětiných lázní, Goethovy
stezky a Kouzelného městečka. Další sociální zařízení je v Sokolově, tři Toa Pointy
má Cheb, dva jsou v Mariánských Lázních
a jeden ve Skalné. Cílem projektu je zlepšení
infrastruktury, dostupné pro osoby se zdravotním postižením i rodiče s malými dětmi.
Bezbariérová kabina je uživatelům přístupná pomocí Euroklíče, ostatní toalety jsou
přístupné prostřednictvím mincovníků.
Pro celý Karlovarský kraj bude zapotřebí
šest tisíc euroklíčů pro zdravotně postižené

a rodiny s malými dětmi. Ostatní veřejnost
bude za použití toalet Toa Point platit deset
korun. Interiér bezbariérových toalet byl zařízen tak, aby odolal vandalům. „Jde o velmi
ojedinělý sdružený pilotní investiční projekt, který pomůže zdravotně postiženým.
Zrealizovat ho bylo dost náročné, ale podařilo se to a jsme rádi,“ uvedl při předání Toa
Pointu v Karlových Varech předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Václav Krása. Podle něho přesáhly výdaje
na tento projekt částku 25 milionů korun,
z čehož 92,5 procent plynulo z Regionálního operačního programu Severozápad
a 7,5 procent výdajů spolufinancovala partnerská města.

Nabídka pronájmu
kanceláří
ěsto Karlovy Vary
– odbor majetku
města oznamuje
možnost pronájmu volných nebytových prostor
v budově Lidového domu v ulici Školní 7 ve Staré Roli. Nájemné
v objektu činí 800 Kč/m2 /rok. Součástí nejsou náklady spojené s užíváním, ty jsou hrazeny nájemcem zvlášť. Bližší informace k pronájmu těchto
prostor či o případném podání žádosti o pronájem
poskytnou osobně úředníci magistrátu statutárního města – odbor majetku města, kancelář číslo
dveří 205, II. patro nebo na telefonu 353 118 245.
Fotograﬁe prostor jsou na www.mmkv.cz.
Prohlídku nebytového prostoru lze předem sjednat u správce objektu na telefonu 606 201 819.
K pronájmu se nabízí:
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 504 o celkové výměře 146,95 m2
ve třetím podlaží objektu; čtyři kanceláře
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 506 o celkové výměře 50,63 m2
ve třetím podlaží objektu; jedna kancelář
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 507 o celkové výměře 68,40 m2
ve třetím podlaží objektu; čtyři kanceláře
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 511 o celkové výměře 37,21 m2
ve třetím podlaží objektu; jedna kancelář
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 512 o celkové výměře 21,42 m2
ve druhém podlaží objektu; jedna kancelář
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 513 o celkové výměře 19,52 m2
ve třetím podlaží objektu; jedna kancelář
se společným sociálním zařízením
• nebytový prostor označený v evidenci vlastníka jako NP č. 514 o výměře 102,06 m2 v prvním
podzemním podlaží objektu; sklad bez sociálního zařízení

M

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Rada města schválila 24. května 2011 zkušební zavedení 64 stacionárních stanovišť
velkoobjemových kontejnerů na území
Karlových Varů v měsících červenci a srpnu.
V každé z městských částí přistaví společnost Resur 3 až 4 kontejnery na domovní
odpad. Magistrát tak umožní obyvatelům
města zbavit se nepotřebného odpadu,
který zpravidla končí u popelnic nebo na
černých skládkách. Celkové náklady na
zkušební provoz budou 369 284 Kč. Podle
zájmu občanů rozhodne RM o rozmístění
kontejnerů v dalším období.

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit: komunální odpad, který pro jeho rozměry či
hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných
nádob na směsný komunální odpad a který není
nebezpečným odpadem. Objemným odpadem
jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce, starý nábytek.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit: pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy,
oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky
apod.)

I. etapa
1.–2. července
Rolavská, Plešivecká, Úvalská, J.Lady, Fugnerova, Táborská, Modenská, Krymská x Charkovská,
Závodní, Sopečná, Merklínská, Počerny, Čankov,
I.P.Pavlova, Hálkův vrch
II. etapa
8.–9. července
Borová, Nejdecká, Mozartova, Pražská silnice,
Vítězná, Jáchymovská, Svatošská, Brigádníků,
Chebská, Rosnice, Cihelny, V Lučinách
III. etapa:
15.–16. července
Husova, Mlýnská, Maďarská, K Letišti, Krále

Jiřího, Lomená, K Přehradě, Vrázova, B.Němcové, U Brodu, Merklínská x Ke Hřišti , Mattoniho
nábřeží
IV. etapa
22.–23. července
Školní, Plešivecká, Stará Kysibelská, Revoluční,
Bečovská, Štúrova, Modenská, I.P.Pavlova, Závodní, Slovanská, Krymská x Charkovská
V. etapa
29.–30. července
Borová, Nejdecká, Mozartova, J.Lady, Vítězná,
Jáchymovská, Svatošská, Brigádníků, K.Kučery,
Drahomířino nábřeží, Ke Golfu
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Názory

Zahajujeme HYDEPARK KRL
Otevřením této rubriky plníme slib z programového prohlášení rady města
RADNICE OTEVŘENÁ OBČANŮM A ČITELNÁ SAMOSPRÁVA, v němž se mj. uvádí:
… Rada města zachová přístup opozičních zastupitelů na svá jednáni, při zveřejňování zápisu z jednání a usnesení bude uvádět i detaily
hlasovaní … Úpravou jednacího řádu ZM bude rozšířena možnost pro širší účast občanů. Zveřejňováním veškerých veřejných zakázek
města bude dosaženo větší transparentnosti … Po zavedení rubriky HYDEPARK v ní budou zveřejňovány příspěvky a názory na aktuální politická a komunální témata ve městě. Diskuse se budou moci účastnit zastupitelé i občané města. Základní podmínkou diskuse
HYDEPARKU bude neanonymní, slušná a věcná diskuse, s uvedením jména autora. KRL nabídnou prostor k vyjádření necenzurovaných
názorů občanů a politiků. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků lze zasílat na mail: hydepark.kv@ceskydomov.cz.

Je čas na stabilizaci
zastupitelstva města

N

ervózní, nepřehledná a nesrozumitelná
jednání zastupitelstva města vzbuzují u mnoha občanů pocit marnosti podílet se
na jakémkoliv řešení svojí účastí ve volbách.
Počáteční optimismus, vycházející z prosazením změny vedení města, se mění v beznaděj
a vzrůstající apatii. Lidé, kteří někdy sledují jednání nového orgánu, vůbec nevědí co je
podstatou projednávaných bodů. V politickém
zmatku, který vládne v diskusi k většině bodů,
se ztrácejí a raději se věnují jiným věcem. Potom se přichází ptát nás zastupitelů, o čem
jsme to vlastně jednali. Vše je důsledek zcela
nesprávné politické úvahy o K 20.
Řešením, které doporučoval a doporučuje klub
KSČM, je sestavení rady města dle poměrného zastoupení jednotlivých volebních stran
v zastupitelstvu. Dnešní K 20 bude i tak mít
většinu jednoho hlasu v 11členné radě města
a jednání zastupitelstva budou mnohem kultivovanější a hlavně srozumitelnější, protože
většina rozporů se přenese na jednání rady.
Vím, že je zcela zbytečné kolegům politikům
předkládat tyto názory, ale pokud na ně vyvine
dostatečný tlak veřejnost, mohlo by se ledacos
změnit k lepšímu. A to je přece cílem nás všech.
Josef Murčo, předseda klubu KSČM

Co nás (i vás) trápí

L

etní slunce odhalilo smutnou tvář Alžbětiných lázní: oprýskaná fasáda, zničená
okna, poškozená střecha… Jako by to nestačilo. Městem se šíří poplašné zprávy, že Alžbětiny lázně jsou pro místní nedostupné. Kde
je pravda? Mnozí stále nepochopili systém
rehabilitační péče, poskytované v našem zařízení, založený na plné úhradě zdravotních
pojišťoven. Jinými slovy péče, kterou mají zcela
zdarma. Je pravda, že kvůli nedostatku fyzioterapeutů chybí kapacita pro procedury typu
8

reflexních masáží, měkkých a mobilizačních
technik a individuálních tělocviků. Proto se bohužel na všechny pacienty nedostane. V Alžbětiných lázních je však možné absolvovat celou
řadu dalších procedur poskytovaných pojišťovnou, například podvodní masáže, vodoléčebné
procedury, parafín, elektroléčbu, kterých je
naprosto dostatečná kapacita. Tak jak to tedy
s tou dostupností? V tuto chvíli se tu míchá
do jednoho soudku rehabilitace (tj. péče plně
hrazená zdravotními pojišťovnami) a prodej
procedur (podle aktuálního ceníku). Není totiž pravda, že „Alžbětinky“ nejsou dostupné.
Jsou dostupné za příznivou cenu – i místní občan si může koupit procedury, kterých nabízejí
opravdu hodně. Masáže, koupele, vodoléčbu,
rašelinové zábaly, solnou jeskyni, bazén...
Jsou dostupné umístěním v centru města. Jsou
dostupné v odpoledních až večerních hodinách
a většina procedur každý den včetně víkendů.
Jsou dostupné slevy v zimním období (Snadná
cesta do lázní), v průběhu roku (Předplaťte si
své lázně), jednorázové kuponové slevy, slevomat). Tak jaká nedostupnost? Poskytováním
procedur zdarma nebo na účet pojišťovny není
cesta, jak se mohou Alžbětiny Lázně, a. s.
uživit. Pokud mají přežít, moudří (patrioti)
pochopí a podpoří nákupem procedur naše
společné přání: zachovat „Alžbětinky“ jako
městské lázně, kam mohou chodit pro potěšení
a utužení svého zdraví.
P. S.: Pokud se najde sponzor či kouzelný dědeček, náš převážně dámský kolektiv ho bude
náležitě hýčkat!
MUDr. Stanislava Maulenová,
lékařská ředitelka Alžbětiny Lázně, a. s.

Zavřete herny
na Sokolovské!

J

ako zřejmě většina lidí bydlících, pracujících a podnikajících na Sokolovské ulici
v Rybářích jsem uvítal průlomový rozsudek
Ústavního soudu v Brně ze 14. června, který
přiznal obcím právo regulovat videoloterijní

terminály. Z exploze heren a rostoucí agresivity gamblerů jsme již zoufalí. V horní části Sokolovské napočítáte 14 heren a k jejich omezení
nepomohla protestní petice ani fakt, že mnohé
jsou v blízkosti škol a chodí kolem nich děti.
S tímto stavem minulé vedení města marně
zápasilo, teď očekávám, že po rozsudku Ústavního soudu zjedná město konečně nápravu.
Fandil jsem rozhodnosti zastupitelů Chrastavy na Liberecku schválit vyhlášku o herních
terminálech, k níž se karlovarští politici dosud
neodvážili. V rozsudku Ústavního soudu nyní
stojí, že „Obce mohou na svém území rozhodovat o umístění jak klasických výherních hracích
přístrojů, tak aktivních videoloterijních terminálů.“ Je tedy právem samosprávy určovat, co
na území města bude umístěno, provozováno,
a také posoudit, zda to ohrožuje veřejný pořádek. Až dosud bylo tohle dílem pragocentrismu
a povolení k provozu videoloterijních terminálům vydávali úředníci ministerstva financí,
kteří neví, kde Sokolovská ulice v Karlových
Varech je. Přitom leckdo ví, že videoloterijní
terminál na rozdíl od normálního hracího
automatu umožňuje vyšší výhry, a tedy větší
hazard. Rozčílilo nás, když starosta Chrastavy Michael Canov a starostové pro Liberecký
kraj předložili soudu jako listinný důkaz posudek o terminálech, který si před lety objednal
šéf Sazky Aleš Hušák a jehož zhotovitelem
byl Jaroslav Zachariáš, bývalý děkan plzeňské právnické fakulty, úkolovaný sázkařskou
lobby, který nedávno poskytl služby i našemu
městu. Po dnešním průlomu v boji s hazardem a za stavu, kdy města mohou na svém
území zakázat provoz videoterminálů, čekáme
na kroky magistrátu. Doufáme, že sázkařská
lobby dostane i v našem městě na frak a že
z upravené Sokolovské ulici odtáhnou gambleři a vyžírkové, utrácející sociální dávky u terminálů. Chceme a přejí si to i naši zákazníci, aby
herny a opilce nahradily na Sokolovské upravené obchůdky, kavárničky a lavičky na posezení.
Tak, jak to kdysi slibovala vizualizace před rekonstrukcí této ulice.
Miroslav Vetelský
Sokolovská 79

Sledované projekty/Inzerce

Rotary Club obnoví reliéfy Beethovenova pomníku

Původní podoba pomníku

P

Beethovenův pomník s chybějícími reliéfy

řed 82 lety, na magické datum 29. 9. 1929,
byl u karlovarského Poštovního dvora
odhalen údajně nejkrásnější Beethovenův
pomník na světě. Bronzová socha génia
hudby ve dvojnásobné životní velikosti stojí dodnes na schodišti z petrohradské žuly
v místě, kde za c. k. Rakouska stál pomník
císaře Františka Josefa. Autora Beethovenova pomníku místního rodáka Huga Uhera (mj. tvůrce náhrobku hoteliéra Puppa
na drahovickém hřbitově) čekal tragický
osud. Za to, že se v roce 1923 oženil s Angel Eberhardovou, sestřenicí karlovarského
knihkupce a pozdějšího protektora K. H.
Franka, ho v roce 1945 zatkli a zemřel ve věznici na Pankráci. Z jeho pomníku nechala
Osvětová rada v roce 1945 odstranit a zničit
dva alegorické reliéfy – bronzové ženské akty
a nápisy v němčině: Hudba má v muži vykřesat z duše oheň a druhý Ukaž svou sílu, osude. Na obnovu čekaly reliéfy u Beethovenova
pomníku rovných 66 let. Nyní se členové
karlovarského Rotary Clubu rozhodli reliéfy
na pomník vrátit. Oslovili sochaře Heřmana
Koubu (mj. autora reliéfů křížové cesty kolem
Nejdku), který zakázku přijal. Kvůli zlodějům šrotu však nebudou reliéfy z bronzu ale

z tvrzeného plastu s bronzovou patinou.
Obnova přijde na 406 tisíc korun, dalších
224 tisíc korun bude stát seminář a koncert
Beethovenovy hudby – stejný jako benefice,
kterou skladatel uspořádal 6. 8. 1812 v Českém sále Puppu a jehož výtěžek poslal obyvatelům vyhořelých lázní Baden u Vídně. Nyní

půjde sbírka na reliéfy, které budou znovuodhaleny 4. 8. 2012. Karlovarský Rotary Club
už věnoval zdejším sociálním ústavům, léčebnám i divadlu od roku 1996 jako peněžité
dary tři miliony korun. Klub s tradicí od roku
1926 patří k nejaktivnějším mecenášům nejen v regionu, ale v celé republice. (fik)

Sochař Heřman Kouba

Detail reliéfů

inzerce
SC-310293/2

Přijďte na skvělé SUSHI

SUSHI SAKURA KARLOVY VARY
Dr. Davida Bechera 7
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V
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N
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www.sushisakura.cz
inzerce_188x63.indd 1
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Událost měsíce/Inzerce

Filmová múza se probouzí
Na devět dní a nocí ovládne Karlovy Vary 1. července ﬁlmová horečka. Na korzu před hotelem
Thermal i uvnitř ve Velkém sále, před hotely
Pupp, Richmond a na dalších místech ožijí
stříbrné ﬁlmové múzy jako symboly největší
události roku v našem městě. Mezinárodní ﬁlmový festival je každoroční příležitost, kdy naše
město změní tvář. Mezi Puppem a Thermalem,
ale také v řečišti Teplé a na třídě TGM se objeví upoutávky na soutěžní ﬁlmy a fotograﬁe
ﬁlmových hvězd. Porovnávali jsme festivalovou
výzdobu města posledních deseti let a zjistili,
že každý ročník MFF se lišil od předchozího
nejen výzdobou. Střídaly se barvy, znělky, symboly i plakáty. Co však bylo společné, že téměř
každý ročník dostali hosté jeden velký dárek.

SC-310502/4
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a 36. MFF v roce 2001 se přepřahalo z kočárů
tažených koňmi do limuzín Audi a Mercedes.
Město tehdy přispělo do rozpočtu čtyřmi miliony
korun a jako dárek dostali hosté v den zahájení MFF
opravenou Sadovou kavárnu. O dva roky později
odpadly fronty na sluchátka, neboť pořadatelé jako
dárek pro všechny koupili za 4,5 mil. Kč titulkovací
zařízení. Naopak na 39. MFF v roce 2004 jeden dárek ubyl – chybělo nafukovací kino Bioskop, protože
francouzská firma zkrachovala. Velkým společným
dárkem byla v roce 2008 po 30 letech nová sedadla
ve Velkém sále Thermalu za šest milionů korun. Ka-

pacita hlediště se ale zmenšila o 42 míst na 1 145 sedadel. O rok později byl novinkou pro diváky nový
systém předprodeje vstupenek. Dárečkem 42. MFF
byly nonstop bary, zejména Stan kapitána Morgana u Thermalu, kde barmani dělali skvělé mojito.
Dárkem 44. MFF zejména pro batůžkáře mělo být
promítání v nové KV Areně. Záměr ale nevyšel,
v hale byl uveden jediný film – Tobruk. Letos na 46.
MFF je vítaným dárkem nejen pro hosty MFF opravená promenáda Stará louka, kdy mezi hotely Pupp
a Thermal se už nemusí kličkovat přes staveniště.
Léty se měnily také symboly MFF. Kamzíka vystří-

Na jubilejním 40. MFF se nosila růžová

Nová tvář 42. MFF v roce 2007

SC-310779/1

inzerce
SC-310396/3

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

tel.: 774 997 898

www.ondalek.cz

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

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

Proměny města před MFF/Inzerce

Takhle se začínalo i končilo před rokem

První dekorací je montáž filmové múzy. Takhle
každý MFF začíná i končí

dal skřivánek a šest ročníků bylo symbolem
filmové Vřídlo. Nyní je oficiálním logem MFF
duhová filmová múza. Měnila se také barva
koberce v bráně MFF před Thermalem, na jubilejním 40. ročníku měl koberec barvu cihlovou, na 43. MFF roku 2008 byl zelený a na 44.
MFF dokonce růžový. Od té doby už vítá jen
červený koberec jako v Cannes.

Největšími proměnami prochází každoročně
hotel Thermal

inzerce

Neváhejte a kupte si svoji
dovolenou právě nyní
slevy 30 % pro jednu
* Seniorské
osobu nad 55 let, druhá bez

*
*
*
*

omezení věku
Prázdninovou slevu na letecké
zájezdy do Řecka, Španělska,
Turecka a na Kypr ve výši až 5 990 Kč
Tutanchamonovu slevu
až 8 300 Kč na zájezdy do Egypta
Zájezdy v poslední minutě
za velmi příznivé ceny
Zajistíme vám letenky
na pravidelné linky, nízkonákladové
letecké společnosti i charterové lety
za nejnižší možné tarify

Přijďte si vybrat svoji dovolenou – je nejvyšší čas !
Zelený koberec a obří zlaté múzy vévodily 43. MFF v roce 2008

CK Čedok, ul. Dr. Bechera 23, Karlovy Vary
✆ 353 234 249 | mob. 724 626 762
www.cedok.cz
SC-310801/1

SC-310805/1
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Událost měsíce

Festivalový maraton začíná
Letošní 46. ročník Mezinárodního ﬁlmového festivalu představí během devíti dnů
od 1. do 9. července 179 celovečerních ﬁlmů. S výjimkou několika starších snímků
v retrospektivách jsou všechny tyto ﬁlmy uváděny v České republice vůbec poprvé.
Celkem 21 ﬁlmů bude mít letos v Karlových Varech světovou, 24 mezinárodní
a 17 evropskou premiéru. 54 letošních ﬁlmů jsou debuty. V rámci slavnostního
zahájení bude uvedeno britské dobové drama Jana Eyrová, které osobně představí
herečka Judi Denchová. Na závěr slavnostního zakončení bude promítnut snímek
Půlnoc v Paříži.

Soutěž celovečerních hraných ﬁlmů
(Do soutěže mohou být zařazeny pouze ﬁlmy
vyrobené po 1. lednu 2010. Snímky, jež prošly
náročným výběrem, se představí ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře.)

obsadí renomovaný režisér do hlavní role studentského představení Camille. Nová identita,
jež nemůže být Finině povaze vzdálenější, je
svůdná i nebezpečná zároveň.

Beduín (Rusko, rež. Igor Vološin)
Ukrajinka Rita přijíždí do Sankt Peterburgu, aby
pro homosexuální pár za tučný honorář odnosila
dítě. Potřebuje totiž značnou částku peněz na
léčbu dcery trpící leukemií. Igor Vološin, originální zjev ruského ﬁlmu, opět překvapuje, tentokrát
kombinací melodramatického schématu a realistického pohledu na současné Rusko.

Pokoj 304 (Dánsko-Chorvatsko, rež. Birgitte
Staermose)
Mnohovrstevné drama režisérky Birgitte Stærmoseové se odehrává během tří dnů v jednom
kodaňském hotelu a točí se okolo tajemného
výstřelu. Režisérce se podařilo obratně skloubit
vizuální styl snímku s individuálními příběhy jejích hrdinů, kterým je těsno nejen ve vlastních
životech, ale také v uzavřených zdech hotelu.

Cigán (Slovensko-ČR, rež. Martin Šulík)
Příběh čtrnáctiletého Adama, který se po smrti
otce snaží najít cestu životem, má typické znaky
příběhů desítek dospívajících Romů z chudých
osad východního Slovenska. Odpovědnost nové
hlavy rodiny, kterou je Adam za cenu osobních
obětí ochoten na sebe vzít, je z něj snímána
člověkem, jehož si Adam nemůže vážit. Když se
kolem něj hroutí všechno, v co věřil, a zůstává
v zápase se zlem sám, nenachází řešení.

Potomek knížat (Polsko, rež. Andrzej Barański)
Mladému Zbyszkovi otec od mládí vštěpoval, že
se může vymanit ze svazujících vesnických poměrů a že by měl usilovat o dosažení harmonie.
Zbyszkovi se ale nedaří, ze studií práv ve městě
je vyloučen a zoufale se mu nedostává peněz...
Režisér Andrzej Barański přivádí na plátno jednu
z nejoriginálnějších postav, jaké se v polské kinematograﬁi v posledních letech objevily.

Lollipop Monster (Německo, rež. Ziska Riemann)
Ari je lolitkovská blondýnka, Oona zamlklý přízrak v černém, jejich problémy jsou přesto podobné. Žijí v rodinách, které odmítají čelit skutečnostem, a právě toto pokrytectví žene dívky
k potřebě se osvobodit. Jejich přátelství, jakkoli
nepravděpodobné, je pro ně spásným východiskem, dokud ho jedna z nich nezradí...

Prázdniny u moře (Francie, rež. Pascal Rabaté)
V originální komedii líčící, jak všední lidé tráví
víkend, se protínají historky rozmanitých postav, aniž se všechny navzájem znají. Příhody
spojuje absence dialogů: postavy totiž hovoří
jen gesty, nikoli slovy. Autor ﬁlmu Pascal Rabaté je ve Francii známý svými komiksy, podle
nichž natočil už předtím ﬁlm Les petits ruisseaux
(Potůčky, 2010), velmi úspěšný jak u kritiky, tak
u diváků.

Malý klenot (Itálie-Francie, rež. Andrea Molaioli)
Druhý ﬁlm Andrey Molaioliho (Dívka z jezera) je
dramatickou rekonstrukcí ﬁnančního skandálu
kolem potravinářského megakoncernu (inspirovanou skutečným případem mlékárenského
gigantu Parmalat), ovládaného renomovaným
podnikatelem Rastellim a jeho věrným účetním
Bottou (vynikající Remo Girone a Toni Servillo).

Restaurátor (Izrael, rež. Joseph Madmony)
Po úmrtí obchodního partnera se ocitne restaurátorská dílna pana Fidelmana v úzkých, stejně
jako jeho vztah se synem. Snímek je pečlivě rozehranou psychologickou studií postav soudobé
izraelské společnosti. Je lepší za každou cenu
trvat na svých plánech, nebo může pomoci, když
se pokusíme pochopit ostatní?

Neměj strach (Španělsko, rež. Montxo Armendáriz)
Šestileté Silvii jednoho dne skončí rozesmáté
dětství, když je ponechána napospas svému
milujícímu otci... Veterán španělské kinematograﬁe Montxo Armendáriz, jehož ﬁlm Tajemství
srdce byl nominován na Oscara, se vrací po šesti
letech za kameru snímkem na choulostivé téma
zneužívání dětí.

Romeo 11 (Kanada, rež. Ivan Grbovic)
Intimní portrét mladého muže, který se snaží
nalézt místo v životě, vyrovnat se s fyzickým postižením a očekáváním otce. Smyčka lží se okolo
něj postupně stahuje, čím více se snaží stát Romeem 11. Vizuálně působivý a s citem natočený
debut Ivana Grbovice vypráví o snaze mladíka
překonat společenské i vlastní předsudky.

Neviditelná (Německo, rež. Christian Schwochow)
Hrdinkou psychologického dramatu z divadelního prostředí je introvertní adeptka herecké
profese Fine, kterou k všeobecnému překvapení

Spoluautor (Kanada-USA, rež. Martin Donovan)
Dramatik Robert má nad čím přemýšlet – jeho
hry jsou terčem kritiky, navíc se nejistě potácí
mezi vztahy ke dvěma ženám. A do toho vstoupí
nečekaná událost, která ho donutí vnímat věci
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úplně jinak. V režijním debutu herce Martina Donovana dále hrají David Morse, Olivia Williamsová a Melissa Auf der Maurová.

Soutěžní sekce Na východ od Západu
(Výběr nejlepších ﬁlmů ze zemí střední a východní Evropy a zemí bývalého sovětského bloku,
které byly natočeny v průběhu uplynulého roku.)
A nebylo lepšího bratra (Ázerbájdžán-Rusko-Bulharsko, rež. Murad Ibragimbekov)
Belvedere (Bosna a Hercegovina, rež. Ahmed
Imamovič)
Bílé jako sůl (Gruzie, rež. Keti Machavariani)
Generation P (Rusko-USA, rež. Victor Ginzburg)
Ježek Jiří (Polsko, rež. Wojtek Wawszczyk, Jakub Tarkowski)
Marijiny (Chorvatsko, rež. Željka Suková)
Nic proti ničemu (Česká republika, rež. Petr
Marek)
Punk’s Not Dead (Makedonie-Srbsko, rež. Vladimir Blaževski)
Ráj pro mámu (Kazachstán, rež. Aktan Arym
Kubat)
Srdce jako bumerang (Rusko, rež. Nikolaj Chomeriki)
Tenisky (Bulharsko, rež. Ivan Vladimirov, Valerij
Jordanov)
Viditelný svět (Slovensko, rež. Peter Krištúfek)

Soutěž dokumentárních ﬁlmů
(Dokumentární ﬁlmy zařazené do této soutěže
jsou rozděleny do dvou kategorií: ﬁlmy do 30 minut a nad 30 minut.)
Arabská přitažlivost (Rakousko, rež. Andreas
Horvath, Monika Muskala)
Hlavní postavou poutavého snímku je jedna
z nejhlasitějších rakouských feministek Barbara
Wallyová, která se několik let před nástupem do
důchodu vydala do Jemenu, kde její život nabral dramatické obrátky. Zamilovala se zde totiž
do o dvacet let mladšího řidiče Khadhera a stala
se jeho druhou ženou.
Britský průvodce uměním předvádět se (Velká Británie, rež. Jes Benstock)
Andrew Logan je klíčovou osobností londýnského uměleckého a módního života a od roku 1972
i autorem a hybatelem show Alternativní Miss
World. V té nejde o standardy krásy, ale o schopnost proměny a chválu „jinakosti“. Režisér Jes
Benstock vzdává poctu Loganově umělecké
integritě a svobodě výrazu formou ﬁlmové koláže, raﬁnovaně kombinující animaci, dokument
a prostou radost ze života.

Program 46. MFF

PROGRAM 46. MFF
Claes (Švédsko, rež. Martina Carlstedt)
Hlavní postavou dokumentu švédské režisérky
Martiny Carlstedtové je důchodce Claes Swandberg, který si v totální izolaci osamělého života
vytvořil z ničím neopodstatněných obav z překročení prahu svého naklizeného bytu vnitřní
žalář. Filmově minimalistický portrét ukazuje,
co s člověkem dokáže udělat samota.

Darwin (Švýcarsko, rež. Nick Brandestini)
Uhrančivou atmosférou prostoupený dokument
Nicka Brandestiniho, který po zásluze získal
ocenění na festivalech Big Sky a Sonoma, nás
zavede do nehostinného městečka Darwin
v americkém Údolí smrti, kde v totální izolaci
od okolního světa přežívá rozmanitá komunita
35 lidí.
Deklarace nesmrtelnosti (Polsko, rež. Marcin
Koszałka)
Snímek Marcina Koszałky nabízí portrét hvězdy
polského sportovního lezení Piotra Korczaka.
S využitím inovativních metod mnohovrstevného
ﬁlmového jazyka předkládá autor znepokojivý
portrét osamělého boje profesionálního lezce
s vlastním věkem a smrtelností.
Detroit, divoké město (Francie, rež. Florent
Tillon)
Vybydlené domy s prázdnými ulicemi v centru
města, odkud odešla více než polovina obyvatel
a kde spíš než auto potkáte zatoulaného pitbula, tak vypadá současný Detroit. V minulosti byl
přitom výstavním městem, jak dokládají archivní
záběry uhrančivého dokumentu francouzského
režiséra Florenta Tillona.
Dobrý život (Dánsko, rež. Eva Mulvad)
Oceňovaná dokumentaristka Eva Mulvadová
sleduje zoufalou situaci bývalých dánských milionářek živořících v portugalském městečku
Cascais. Silný portrét komplikovaného soužití
matky s dcerou, které dopadly z výšin přepychu
až na samotné dno, výmluvně ukazuje, jakým
způsobem si dokáže život pohrát s osudy lidí.
F jako fotři (USA, rež. Andrea Blaugrund Nevins)
Známá autorka Andrea Blaugrundová Nevinsová
se rozhodla zjistit, jak probíhá přerod konvencemi a autoritami pohrdajícího punkrockera v zodpovědného otce. V dynamicky poskládaném
snímku nechybí poctivý exkurz do divoké americké punkové scény ani zkušenosti s otcovstvím
členů kapel jako NOFX, Bad Religion, Rancid, US
Bombs či Black Flag.
Klid (Peru, rež. Fernando Vílchez Rodriguez)
Znepokojivou atmosférou prostoupený snímek
Fernanda Vílcheze Rodrígueze kombinuje unikátní záběry vyprošťování mladíka z trosek
po ničivém zemětřesení se současnou situací,
kdy se on i ostatní obyvatelé peruánského městečka snaží vrátit život do normálních kolejí.
Na konci Ruska (Polsko, rež. Michał Marczak)
Vizuálně vytříbený debut mladého polského dokumentaristy Michała Marczaka nás zavede až

na samotnou hranici severního Ruska, kde stále
funguje jedna z posledních pohraničních stanic,
kterou obývá skupina pěti vysloužilých vojáků
a jeden mladý „bažant“.

Nataša (Německo, rež. Anja Strelets)
Experimentální dokument Anji Streletsové nás
seznamuje s osmiletou Natašou vyrůstající v polorozbořené osadě v jednom z nejopuštěnějších
koutů Ruska. Vizuálně originálně sestavený snímek skvěle kombinuje dívčino vyprávění s černobílými fotograﬁemi a napůl snovými sekvencemi s poetickým nádechem.
Pod sluncem tma (Česká republika, rež. Martin
Mareček)
Nejnovější snímek úspěšného českého dokumentaristy Martina Marečka přináší na příkladě
dvou českých elektrikářů pomáhajících v zambijské vesnici ukázkovou studii nejrůznějších
úskalí rozvojové pomoci a zároveň skvěle vykresluje rozdíly v kultuře, myšlení a chování Afričanů a Evropanů.
Prošel jsem ohněm, tys byl se mnou (Litva,
rež. Audrius Stonys)
Nejnovější snímek renomovaného litevského
dokumentaristy Audriuse Stonyse ukazuje na
příběhu manželů Kriauleidziaiových, jimž oheň
sebral střechu nad hlavou, schopnost člověka
vyrovnat se s nepřízní osudu, nepropadnout zoufalství a začít úplně od nuly.
Sběrači (Řecko, rež. Christos Karakepelis)
Režisér Christos Karakepelis strávil přípravou
svého ﬁlmu šest let, a dokáže tak divákovi nabídnout navýsost autentický pohled do života
členů rozmanité komunity sběračů kovového odpadu žijících v jedné z nejnuznějších aténských
čtvrtí.
Vysoký muž (Finsko, rež. Jani Peltonen)
Väinö Myllyrinne, dvouapůlmetrový obr z Käpylä
a zároveň první mezinárodní ﬁnská celebrita, byl
pro režiséra Janiho Peltonena inspirací k natočení snímku, v němž za použití unikátních archivních záběrů poukazuje na lidskou obsesi vším,
co nějakým způsobem vybočuje z normálu.

Soutěžní sekce Fórum nezávislých
(Nezávislé ﬁlmy z celého světa soutěží o cenu
Nezávislá kamera, udělovanou ve spolupráci
s Českou televizí.)
Duše mouchy (Španělsko, rež. Jonathan Cenzual Burley)
Molo (Irsko-USA, rež. Gerard Hurley)
Možná zítra (Švédsko-Norsko, rež. Mariken
Halle)
Muž bez mobilu (Francie-Palestina-Izrael-Belgie-Katar, rež. Sameh Zoabi)
Myslím, že prší (USA, rež. Joshua Moore)
Návrat ztraceného otce (Austrálie, rež. Brendan Fletcher)
O.k., dost a sbohem (Libanon-Spojené arabské

emiráty, rež. Rania Attieh, Daniel Garcia)
On (Nizozemsko-Srbsko, rež. Sasha Matijevič)
Podivnější věci (USA-Velká Británie, rež. Eleanor Burke, Ron Eyal)
Sunﬂower Hour (Kanada, rež. Aaron Houston)
Víkend (Velká Británie, rež. Andrew Haigh)
Wangliangův ideál (Čína, rež. Xiongjie Gao)

V nesoutěžní sekci budou dále uvedeny:
Otevřené oči – Novinky z Cannes
Horizonty – Současná produkce z celého světa,
mj. snímky oceněné na ﬁlmových festivalech
Jiný pohled – Filmy vyznačující se neobvyklým
uměleckým ztvárněním
Dny kritiků Variety – Deset evropských ﬁlmů
vybraných kritiky časopisu Variety. Přehlídka se
uskuteční opět za podpory European Film Promotion
České ﬁlmy – Reprezentativní výběr českých
ﬁlmů natočených v letech 2010–2011
Dokumentární ﬁlmy - mimo soutěž

Mezinárodní poroty
Hlavní porota
Prezident poroty:
István Szabó – režisér (Maďarsko)
Vladimír Balko – režisér (Slovensko)
Michel Ciment – ﬁlmový kritik (Francie)
Michel Demopoulos – ﬁlmový kritik, festivalový
organizátor (Řecko)
Edna Fainaru – ﬁlmová kritička (Izrael)
Sibel Kekilli – herečka (Německo)
Pavel Strnad – producent (Česká republika)
Porota dokumentárních ﬁlmů
Předseda poroty:
Amir Bar-Lev – režisér (USA)
Pietro Marcello – režisér (Itálie)
Freddy Olsson – producent, festivalový dramaturg (Švédsko)
Harri Römpötti – ﬁlmový publicista (Finsko)
Andrea Slováková – režisérka, pedagožka, kurátorka (Slovensko)
Porota Na východ od Západu
Předsedkyně poroty:
Rossitsa Valkanova – producentka (Bulharsko)
Sitora Alieva – festivalová organizátorka (Rusko)
Stefan Arsenijević – režisér (Srbsko)
Matthieu Darras – ﬁlmový kritik, festivalový dramaturg (Francie)
Lukasz Dzieciol – producent (Polsko)
Porota Fórum nezávislých
Margaret Corkery – režisérka (Irsko)
Tine Klint – zahraniční distributorka (Dánsko)
Michael Málek – dramaturg (Česká republika)
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Unikáty muzea/Inzerce

Muzeum nabízí unikáty lidového umění

Svatá Barbora jako dílko lidové tvořivosti

Čepec z chodského kroje

M

uzeum Karlovy Vary představuje v těchto dnech veřejnosti jeden ze svých nejprestižnějších
výstavních projektů. Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze připravilo národopisnou
výstavu Lidové umění západních Čech, která zahrnuje stovky unikátních exponátů. Nabízí široké spektrum lidového umění z Karlovarska, Sokolovska a Chebska, ale také z Plzeňska, Domažlicka, Tachovska a Klatovska. Návštěvníci mohou obdivovat exponáty, které ukazují venkovskou
architekturu, vnitřní zařízení domů, malovaný nábytek, kroje, textil, keramiku, předměty z poutí, hračky, betlémové figurky, šperky, malířské a řezbářské umění. Jsou zde rovněž předměty,
dokumentující lidové zvyky v 17. až 19. století. Oblast Karlovarska je na výstavě zastoupena obrazy krušnohorského malíře Gustava Zindela, malovaným nábytkem, keramikou, lidovým oblečením, plastikou a hudebními nástroji. Připomenuto je také dílo významného karlovarského
národopisce Josefa Hofmanna. Ten byl dlouhá léta iniciátorem národopisných obrazů Gustava
Zindela. Výstava ukazuje dvě základní knihy Josefa Hofmanna, monografii o lidové architektuře
Karlovarska z roku 1928 a výpravnou publikaci o lidovém oblečení západních Čech (1933). Dodejme, že Josef Hofmann je dnes odborníky vnímán jako průkopník moderní etnografie horního
Poohří. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět a porovnat odlišnosti krojového ošacení pěti
oblastí západních Čech, překvapí je různorodost a bohatost barev i materiálů. Národopisná výstava takového rozsahu nebyla dosud v karlovarském muzeu k vidění. Výstava, která potrvá až
do 17. července, je k vidění ve všech výstavních sálech karlovarského muzea na Nové louce 23.
V době konání 46. MFF bude otevřena denně, jinak od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin. Srdečně vás zveme k její prohlídce, potěšíte oči i duši. (sb)

Roubené stavení, jaké můžete vidět na Chebsku

inzerce

ANGLICKÝ NÁBYTEK

Veškerý nábytek je vyroben
z masivu a osazen kvalitním
kováním a mechanikou

Závodu míru 81,
Karlovy Vary–Stará Role
Obchodní centrum Morava
Tel.: +420 605 549 711
Provozní doba:
Po–Pá: 10–12, 13–17, So: 10–12
14
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SC-310778/1

Pronájem:
P
áj
Kanceláře
K
lář v centru města
Komerční prostor v centru K. Varů 360m2
Kontakt: Ivana Pešková, tel.: 603 266 908

Pronájem: Kanceláře v Sokolově

Konečná cena za kancelář bez DPH 2 200 Kč
Sladové prostory od 20 do 100 m2
Kontakt: Klaudie Červinková, tel.: 603 566 106SC-310809/1

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

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

1. 7. - 9. 7.
Projekce - 46. Mezinárodní ﬁlmový festival UPOZORNĚNÍ: Karlovarské městské divadlo, o.p.s. vstupenky na MFFKV neprodává.

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická ﬂóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek.
Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

15. 7.
19:30
GALA VERDI - Komorní orchestr Prague Opera Collegium
Nejslavnější árie z oper La Traviata, Nabucco, Rigoletto,
Don Carlos, Maškarní ples, Simone Boccanegra a Othello.
Účinkují: zpěv: Anna Kubištová, Petr Dolejší, Jozef Brinzák
a Komorní orchestr Prague Opera Collegium.
Dirigent: Martin Peschík
21. 7.
19:30
Z OPERETY DO OPERETY Johann Strauss orchestr Coburg Die ﬂotten Geister
Na koncertu zazní muzikálové melodie nejoblíbenějších
světových skladatelů, jako jsou G. Gerschwin, E.L.Weber,
L. Bernstein a další. Na těchto hudebních cestováních od
Prateru až po Broadway nechybí ani ohnivé španělské
tango.
Účinkují: Johann Strauss orchestr, Jozef Katrak – dirigent,
Andrea Priechodská – soprán, Jiří Preisinger - housle (Coburg).
27. 7.
19:30
West Sussex County Youth
Orchestra
Orchestr má 90 členů ve věku 11–19 let. Letošní repertoár
zahrnuje klasická díla, jako je Symfonie č. 5 od Čajkovského, ale také mnohem modernější skladby, jako je Danzon
No 2 od Marqueze a Symphonic Dances z West Side Story
od Bernsteina. Dirigent: David Benett.
Program:
Hebrides Overture - Mendelssohn
O Del mio Dolce Ardor - Gluck
I´m a Stranger Here Myself - Weil
Hudba z ﬁlmu Gladiátor - Zimmer
Danzon No. 2 - Marquez
Symfonie č. 5, op. 64 - Čajkovskij
31. 7.
19:30 - VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ
- Komorní orchestr Nálady se sólisty:
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková - soprán, sólistka opery DJKT
Plzeň; Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň; Petr
Matuszek - bas, sólista opery Severočeského divadla opery a baletu.
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
6. 7.
20:00
Letní kino Karlovy Vary - Slavnostní večer města Karlovy Vary
Nejkrásnější hudba z českých a světových ﬁlmů
Big Band Felixe Slováčka
Kdyby tisíc klarinetů, Kristián, S tebou mě baví svět, Noc
na Karlštejně, Popelka, Sedm statečných, Růžový panter,
Rocky, Země, odkud přicházím, Tenkrát na západě, Někdo
to rád horké, Evita, Flashdance, James Bond a další
Účinkují:
Leona Machálková - zpěv
Ladislav Kerndl - zpěv
Felix Slováček st. - saxofon, klarinet
Felix Slováček ml. - zpěv
Dirigent Felix Slováček st.
Moderuje Alexander Hemala
30. 7.
KSO účinkuje na symfonickém
koncertu v přírodním amﬁteátru v Lokti
Georg Friedrich Händel. Hudba k ohňostroji
Johann Pachelbel: Kánon D dur
Dirigent Zdeněk Klauda
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
Po-Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30,
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po-Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží
Po-Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního
systému - více na vstupenky.karlovy-vary.cz

Do 17. 7. Lidové umění západních Čech
Výstava pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem přináší průřez tradiční lidovou kulturou západních.
27. 7. – 30. 10. Sto let archeologie v Karlovarském
kraji
U příležitosti kulatého výročí zahájení terénní archeologie
v Karlovarském kraji souhrnně představíme nejdůležitější
výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území
kraje s přesahem do saského pohraničí. Jedinečná výstava bude doplněna doprovodnou publikací. Vernisáž 27. 7.
v 17 hodin.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
Vzhledem k letním prázdninám nepořádá knihovna v červenci žádné akce.
V letním období budou pobočky městské knihovny
uzavřeny v těchto termínech:
Čankovská 6.–12. 9.
Drahovice 1.–12. 8.
Růžový vrch 18.–31. 7.; 22.–25. 8.
Stará Role 25. 7.–5. 8.
Tuhnice 1.–20. 8.
Vyhlídka 4.–15. 7.; 8.–19. 8.
Zapojili jsme se do projektu „Čtení pomáhá“ – viz www.
ctenipomaha.cz. Velmi zajímavě propojuje čtenářství
s pomoci potřebným. Zapojilo se již několik tříd základních škol.
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; pá 12.00
- 16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4, tel.: 353 564 844
Tuhnice Wolkerova 1, tel.: 353 227 747
Vyhlídka Raisova 4, tel.: 353 224 203
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Výstavy
Kavárna Dvory:
4. 7. – 26. 8.
IZRAEL ve fotograﬁi, Chaim Kočí
Pořad z cyklu přednášek a výstav.
Hala Dvory:
11. 7. – 31. 8.
NEJKRÁSNĚJŠÍ DĚTSKÉ KNIHY
Putovní výstava Památníku národního písemnictví.
Vernisáž výstavy 11. 7. v 16:00 hod.
A-klub Dvory:
1. 7. – 31. 8.

Jana HOROVÁ, fotograﬁe

Studijní odd. Lidická:
4. 7. – 31. 8.
Ladislav DUCHOŇ, fotograﬁe
Pro seniory
Studijní odd. Lidická:
14. 7.
10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Herní klub
A-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 7.
15:00
HERNÍ KLUB
- pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15
let, horní věková hranice není stanovena
Změna provozní doby krajské knihovny v červenci a srpnu
V době letních školních prázdnin bude provozní doba v
Krajské knihovně Karlovy Vary upravena z technických
důvodů takto:

Hlavní budova, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy
Vary - Dvory
PO–PÁ
10:00–19:00
SO
zavřeno
Studijní oddělení, Lidická 455/40, 360 01 Karlovy
Vary-Drahovice
PO, ÚT, ČT 12:00–18:00
ST
zavřeno
PÁ
10:00–15:00
KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY – SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostelsedlec.cz
Oslavy svátku sv. Anny
24. 7.

14.00

24. 7.
16.00
Linharta

Poutní mše svatá
Recitál písničkáře Petra
Vstupné dobrovolné

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
LETNÍ TÁBORY 2011 PRO DĚTI 8–14 LET NA HVĚZDÁRNĚ V KARLOVÝCH VARECH
Letní tábory pořádáme pro děti, které mají alespoň minimální zájem o přírodní vědy (matematiku, fyziku, chemii,
astronomii), mohou se zajímat také o vesmír čtením sci-ﬁ
literatury nebo sledováním ﬁlmů s touto tematikou. Podmínkou přijetí nejsou žádné odborné znalosti dítěte, pouze jeho věk. Účastník tábora musí před táborem ukončit
minimálně 1. třídu ZŠ a v měsíci konání tábora by neměl
dosáhnout 15 let věku.
11. – 22. 7.
0. běh
Příměstský tábor: Dobrodružství v Eridanu
Děti se mohou zúčastnit programu v pracovních dnech
11.–15. a 18.–22. 7. 2011 vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Celotáborová etapová hra s názvem Dobrodružství v Eridanu
je zaměřena na výzkum jiných hvězd a exoplanet, tedy
světů kolem nich. Tábor nabízí program ve dne, v případě
zájmu a jasné oblohy budou mít možnost jeden den v týdnu účastníci na táboře přespat ve stanech a pozorovat letní noční oblohu. Programu je nutno se zúčastnit uceleně,
neboť má formu seriálu, a není proto možné účastníky
přijmout pouze na část tábora.
Cena tábora za účastníka: 2900,- Kč
24. 7. – 10. 8.
1. běh:
Letní astronomická expedice – Vstříc „padajícím
hvězdám“
Tábor je pořádán formou letní astronomické expedice. Co
je to vlastně „padající hvězda“? Může nám opravdu splnit
přání? A co když jich uvidíme více za jeden večer? Meteor
neboli padající hvězda je kámen, který k nám padá z vesmíru a při tomto letu hoří. Je důležité je zkoumat. Jejich
obsah nám totiž napoví, z čeho se vesmír skládá. Spousta
meteorů je mnohem starší než Země nebo naše hvězda
Slunce. Pojďte s námi zkoumat meteory! Staňte se opravdovými průzkumníky naší oblohy.
O závaznou přihlášku je možno požádat vyplněním
formuláře na stránkách http://www.astropatrola.cz/
tabory, v případě, že tento odkaz není funkční, stačí
napsat e-mail na adresu hvezdarna.kv@email.cz, kde
uveďte: běh, o který máte zájem, jméno a příjmení dítěte, datum narození, korespondenční adresu pro doručení zásilek poštou, e-mail a telefon jednoho z rodičů. Od 1. 3. 2011 jsou rodičům rozesílány obratem
závazné přihlášky na jimi uvedenou korespondenční
adresu.
V případě účasti sourozenců nabízíme 10% slevu při
účasti každého dalšího dítěte.
V ceně každého pobytového tábora je ubytování
ve stanech s dřevěnou podsadou na oploceném pozemku hvězdárny, pedagogický a zdravotní dozor,
program tábora s připravenou celotáborovou hrou,
úrazové pojištění, stravování podle programu 5x denně.
V ceně příměstského tábora je pedagogický a zdravotní dozor, program tábora s připravenou celotáborovou hrou, úrazové pojištění, stravování podle programu 3x denně.
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Kulturní servis
KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
1. - 9. 7.
Projekce 46. Mezinárodní ﬁlmový festival Karlovy Vary
10. - 13. 7.
17:00
Transformers III – USA, 114 min., 3D ﬁlm, dobrodružný,
dabing
Vstupné 130 Kč.
10. - 12. 7.
20:00
Skyline – USA, 94 min., sci-ﬁ, české titulky
Vstupné 100 Kč.
Představení nejen pro seniory
12. 7.
10:00
Westernstory – ČR, 98 min., komedie
Vstupné 50 Kč.
13. 7.
21:00
14. - 17. 7.
17:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 1. – VB, 156 min., fantasy, dabing
Vstupné 90 Kč. Při zakoupení vstupenky na I. a II. část je
cena 185 Kč.
14. 7.
0:15 premiérové noční představení
14. - 17. 7.
20:00
18. - 20. 7.
17:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 2. – VB, min. 3D ﬁlm –
premiéra, fantasy, dabing
Vstupné 140 Kč. Při zakoupení vstupenky na I. a II. část je
cena 185 Kč.

80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
23. 7.
21,30
Kazatel - USA, 2011, titulky
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
27. 7.
21,30
Čertova nevěsta - ČR, 2011, české znění
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
29. 7.
21,30
Lidice - ČR, 2011, české znění
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
30. 7.
21,30
X-Men: První třída, USA, 2011, titulky
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1. - 9. 7.
Projekce Mezinárodní ﬁlmový festival
10. - 11. 7.
19.30 Bio art
CESTA ZA HORIZONT - Francie, Rumunsko 2009/90` drama, od 15 let, české titulkykio oko
12. - 13. 7.
19.30
VODA PRO SLONY - USA 2011/121` drama, od 12 let, české
titulky
14. - 17. 7.
19.30
LIDICE - ČR, Polsko 2011/126` historický, od 12 let

18. - 20. 7.
20:00
Ženy sobě – USA, 125 min., komedie, české titulky
Vstupné 90 Kč.

15. - 17. 7.
17.00
18. - 19. 7.
19.30
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA - USA 2011/130` sci-ﬁ, od 12 let,
české titulky

21. - 24.
17:00
V peřině – ČR, 103 min., hudební komedie

20. - 24. 7.
PIRÁTI Z KARIBIKU
Vstupné 90 Kč.

21. - 24. 7.
20:00
Lidice – ČR, 126 min., válečný.
Vstupné 100 Kč.
25. - 27. 7.
17:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 2. – VB, min. 3D ﬁlm,
fantasy, dabing
Vstupné 140 Kč.
25. - 27. 7.
20:00
Hanna – USA, VB, Německo, 111 min., dobrodružný, akční, české titulky
Vstupné 100 Kč.
Představení nejen pro seniory
26. 7.
10:00
Czech Made Man – ČR, 90 min., komedie
Vstupné 50 Kč.
28. - 31. 7.
16:00 2D
28. - 31. 7.
18:00 3D
Auta 2 – USA, 110 min. 3D ﬁlm – premiéra, animovaný,
dabing
Vstupné 3D/165Kč.; 2D/100 Kč.
28. - 31. 7.
20:00
Pařba v Bangkoku – USA, 102 min., komedie, české titulky
Vstupné 100 Kč..
LETNÍ KINO KARLOVY VARY,
Slovenská 2003, Karlovy Vary
Tel.: 777 727 873, 777 727 871
Zastávka „Richmond“ autobusu č. 2. Po skončení
představení budou přistaveny autobusy MHD. Pokladna bude otevřena hodinu před začátkem představení.
1. – 9. 7.
Projekce v rámci Mezinárodního ﬁlmového festivalu
13. 7.
21,30
Láska a jiné závislosi - USA, 2010, titulky.
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
15. 7.
21,30
Czech Made Man - ČR, 2011, české znění,
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
20. 7.
21,30
V peřině - ČR, 2011, české znění,
Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)
22. 7.
21,30
Zdrojový kód - USA/Francie, 2011, titulky
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27. - 28. 7.
19.30
PAUL - VB, USA 2011/104` sci-ﬁ, od 12 let, české titulky
29. - 30. 7.
19.30
FAIR GAME - USA 2010/108` biograﬁcký, od 12 let, české
titulky
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
STÁLÁ EXPOZICE
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla
klasiků českého moderního umění 20. stol.
VÝSTAVY
Do 4. 9. Karl Prantl a Uta Peyrer / Substance - barva
- prostor
Výstava dvou rakouských autorů pořádaná ve spolupráci s
Rakouským kulturním fórem v Praze přiblíží dokonale řemeslně zpracované kamenné sochy Karla Prantla (1923–
2010) a kultivované malby Uty Peyrer (1939), inspirované
vztahy individua a kosmu.
2. 7. – 4. 9.
Barrandov Studio – 80 let
Výstava pořádaná v rámci 46. ročníku Mezinárodního
ﬁlmového festivalu bude prezentovat výběr fotograﬁí,
kostýmů i dekorací dokumentujících 80letou historii barrandovských ﬁlmových ateliérů. Vernisáž 2. 7. v 17 hod.
Do 2. 10. Ars longa - Jiří Anderle graﬁk a sběratel
Graﬁcké listy Jeana Dubuffeta, Antoniho Tapiése, Joana
Miró a Marca Chagalla, kresby Jiřího Anderleho a kmenové umění Afriky. Litograﬁe čtyř klasiků evropské moderny
první poloviny 20. století, kresby významného českého
autora a několik sochařských děl představí část rozsáhlé
soukromé sbírky malíře a graﬁka Jiřího Anderleho.
2. – 9. 7. Zlatá šedesátá
Doprovodný program MFF obohatí promítání 26 portrétů
významných českých ﬁlmových tvůrců doplněné ojedinělým souborem originálů ﬁlmových plakátů z té doby.
Zahájení promítání – 2. 7. od 10 hod.
Vernisáž a slavnostní křest kompletu DVD 4. 7. v 10 hod.
za účasti tvůrců a účinkujících ﬁlmu.
2.–9. 7. bude galerie otevřena denně od 10 do 19 hod.
Ve dnech 4. 7. a 7. 7. bude provoz galerie částečně
omezen.

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
Do 7. 7. JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ
1. MŠ Karlovy Vary, Zdravá mateřská škola Krymská 12
si Vás dovoluje srdečně pozvat na výstavu dětských výtvarných prací. Vernisáž 7. 6. v 15.30 hod. Děti předvedou
krátký program a vernisáž bude ukončena ochutnávkou
zdravé výživy.
3. 7.
Vernisáž výstavy - I vy můžete být naše
hvězda
Výstava fotograﬁí blogerů a čtenářů iDNES.
cz. Mezi blogery iDNES.cz a uživateli fotoalba Rajče.net
se za poslední roky objevila řada talentovaných fotografů.
Vernisáž od 19:00, od 20:00 před hlavním vchodem zahraje TAM TAM ORCHESTRA.
GALERIE SUPERMARKET WC
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
Výstava:
3. 7. - 30. 9.
DESIGN A ŽIVOT
Další z cyklu výstav galerie SUPERMARKET
WC prezentující zajímavosti ze světa soudobého designu.
Tradiční česká obuv, na kterou je spolehnutí. Netradiční
designérská soutěž přímo v galerii.
Vernisáž 2. 7. od 19.00 hod.
Stálá sbírka wc – WC jede!
I vy se můžete podílet na nekonečné sbírce WC z celého
světa. Přijďte se inspirovat k nám do galerie. A zašlete svůj
úlovek na pro@tebe.cz.
Nenuď se, ukaž se!
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco
tvoří a mají co říct. Cílem soutěže je objevovat a prezentovat skryté talenty a zároveň dávat prostor všem ostatním,
kteří chtějí utvářet prostředí kolem sebe.
Služby:
U nás dostanete dobrou Fair trade kávu nebo čaj, skočíte si
na WC, prohlédnete si výstavu, zkouknete internet a ještě
při tom vyberete designový dárek pro vás či vaše blízké.
GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
V měsících červenec a srpen se z technických důvodů kurzy kreativní tvorby nebudou konat.
Na další kurzy se zájemci mohou těšit od září.
GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa Psohlavce.
Otevřeno zpravidla na objednávku.
GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary
Tel.: 608 335 902; www.galerie-husarikova.cz
2. – 10. 7. Osobnosti v portrétech pro nadaci Rakovina
věc veřejná
Výstava fotograﬁí. Autor Radovan Janoschek.
14. 7. – 31. 8.
K životnímu jubileu
Výstava obrazů, kreseb a graﬁky. Autor Jindra
Husáriková.
Vernisáž 14. 7. v 18 hod.
CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
1. 7.
Jan Karez & The HITS
Osobitý zpěvák, saxofonista, člen známé pražské kapely
BOOM předvede se svým kvartetem skvělý jazzpop.
8. 7.
Petr Kroutil Quartet
Originální zpěvák, ﬂétnista, saxofonista, známý ze seriálu
Prima sezona jako Danny Smiřický, jedinečný muzikantský projev a styl.
15. 7
Michal Gera Band
Michal Gera – top jazzový trumpetista se svou formací.
Vstupné: 100 Kč.

Kulturní servis
22. 7.
DUENDE
Kapelu Duende tvoří kvintet profesionálních hudebníků,
aktivních v předních projektech české hudební scény, mísí
prvky jazzu, latiny, popu a etno hudby z celého světa.
Vstupné 100 Kč.
29. 7.
Stan the Man Blues Band
Výjimečně působivé blues v podání vynikajícího skotského
zpěváka a kytaristy Stana Wolarze.
Vstupné:100 Kč.
Živá hudba
Maracas band – pondělí
Gipsy Hery Band – středa
Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
Magic show, indické nebo orientální tance
RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní
národních i mezinárodních radioamatérských závodů a
soutěží. Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky
Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
Tel.: 606 928 844

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA
Čankovská, Karlovy Vary – Rybáře
Tel.: 777 727 871; www.koupaliste-rolava.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz

14. 7.
16–18
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO
DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ
HLAVĚ!
Animační odpoledne pro děti od 3 do 8 let. Na vaše děti se
těší animátorky, které budou s dětmi tančit, zpívat, kreslit, soutěžit, někdy se můžete dokonce těšit i na divadelní
představení. Sraz v zastřešeném prostoru pro výuku in-line bruslení (u vstupu směrem od Kauﬂandu). Koná se
za každého počasí! Pitný režim dětem nezajišťujeme. Při
hezkém počasí nezapomeňte dát dětem čepice a namazat
je ochranným krémem – budeme na sluníčku…
Vstup zdarma

Nabídka masérských kurzů a rekvaliﬁkací.
KLUB ENERGY - bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodrahokamy

16. 7.
14–18
SOBOTNÍ KONCERTY NA ROLAVĚ – Karlovarská rocková mapa – vstup zdarma
Zahrají: KRYŠTŮFEK ROBIN, LEVORUKÝ EDA, VALIUM
17., 18. a 19. 7. 21,30 LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA ROLAVĚ
Promítané ﬁlmy budou upřesněny na webových stránkách.
Vstup zdarma
21. 7.
16–18
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO
DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ
HLAVĚ!
23. 7.
9–20
TIME FOR STREETDANCE VOL. 6
Taneční škola Rappresent uvádí taneční soutěž ve dvou
kategoriích: I. malé děti do 15 let, II. dospěláci. Mezinárodní porota, skvělá taneční show. Koná se v zastřešeném prostoru pro výuku inline bruslení (u vstupu směrem
od Kauﬂandu).
Vstup zdarma
28. 7.
16–18
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO
DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ
HLAVĚ!

otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin

30. 7.

Do 25. 9. Vary(i)ace 3 = Porcelán
Slavnostní zahájení činnosti nové pobočky galerie uvede
výstavní projekt čtyř karlovarských autorů – Jiřího Kožíška, Lenky Malíské, Milana Neuberta a Ladislava Švarce,
jejichž tvorba je spojena s jedním z nejcharakterističtějších výtvarných materiálů zdejšího regionu.

Těší se na vás farmáři se zbožím zaměřeným na potraviny
a výrobky pro děti a zajímavý doprovodný program.

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345,
603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary, Gudrun Jiravová
Tel.: 723 355 673

Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Pondělí 10.00 - 12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně-výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý
10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
15.00 - 16.30
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
14.00–16.00
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry..
Pátek
10.00 - 12.30
Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM

14. 7.
Zájezd - Valeč, Bochov a další
Bližší informace ve vývěsních skříňkách, přihlášky vždy
v úterý od 9 do 11 hod. v klubovně.

10–14

Farmářské trhy přátelské dětem

30. 7.
14–18
SOBOTNÍ KONCERTY NA ROLAVĚ - Karlovarská rocková mapa – vstup zdarma
Zahrají: GROOVE TOWN, TAJFUN, KOZATAY

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

PORADNY V KE
28. – 29. 7.
čas nutno objednat
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí
Kurz:
16. 7.

9.00 – 15.00 MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ

Připravujeme na začátek září: KURZ KRESBY PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
22. 7.
Zájezd do ZOO Chomutov, Červeného hrádku
a dle časových možností do Jirkova. Zájemci se mohou
přihlásit v klubovně SD na náměstí M. Horákové č. 4, každou středu od 9 do 11 hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek
od 10:00 hod; www.greekcatholickarlovyvary.eu
Sbor bratrské jednoty baptistů v KV
Závodu míru 112, Stará Role
Tel.: 353 565 095; www.karlovyvary.bjb.cz
Zveme vás k poslechu slov povzbuzení z bible
na téma: Jak žít radostný život?
Začátek bohoslužeb vždy v 9,30 hod.
3. 7.

Tajemství trvalé radosti
MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY, S.R.O.
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641; www.mgkv.cz

Do 14. 7. Karlovarští výtvarníci v Městské galerii Karlovy Vary
Výstavy se zúčastní většina současných karlovarských
umělců. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin včetně soboty a neděle.
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6
v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná
kritika fotograﬁí, příprava výstav a soutěží.

Příměstské tábory - Po - Pá od 7:00 do 16:30 hod.
18.–22. 7.
1. turnus
25.–29. 7.
2. turnus
1.–5. 8.
3. turnus
8.–12. 8.
4. turnus
15.–19. 8.
5. turnus
Všechny turnusy jsou již obsazeny! Přihlásit se můžete
pouze jako náhradníci. Táborová základna je v ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary.

Provozovatel reklamních laviček sítě AD-Net

HLEDÁ PRACOVNÍKY

pro VÝLEP, ÚDRŽBU A OPRAVY
reklamních laviček ve vašem městě a okolí.
Více informací: www.lavicky.cz/BRIGADA • Tel.:

777 919 905
SC-310455/5

17

Inzerce

Alžbětiny lázně jsou pro všechny
L

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

SC-310540/8

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá - Softwarová škola

kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

NOVÉ KURZY! Grafika, webové stránky, flash animace.

777 940 555

www.softwarovaskola.cz

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

KLEMPÍŘSKÉ

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

Romantická koupel Sissi: Pozvěte svůj protějšek na společnou koupel v pravé vřídelní
karlovarské vodě obklopeni historickou atmosférou Alžbětiných lázní, zažijete blahodárné účinky minerální koupele a potěšení
z příjemně strávených chvil!
SC-310005/5

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

SC-301713/6

u DODÁVKA MATERIÁLU u MONTÁŽ OKEN
u PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
u MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ u MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Objednávky:
Telefonicky na tel.: 353 304 211
E-mailem na: info@spa5.cz
www.spa5.cz

SC-310610/2
SC-301872/6

HAVARIJNÍ LINKA
V DODÁVKÁCH
TEPLA A TEPLÉ
VODY
Ohlašovna poruch
s nepřetržitým
provozem

SC-310063/5

www.

800 185 327
353 176 125

SC-310401/3

JU - DO .blog.cz

malby,nátěry,fasády,tapety
dekorativní technika Oikos
dekorace dětských pokojů
Karel Juštík

777 178 057

Michal Domek

608 372 545

RYCHLÉ OPRAVY vrtaček, brusek, svářeček, strojů, sekaček aj.

odborný servis pro Karlovarský kraj
Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035
18

SC-310691/1

25000 výtisků zdarma do schránek
Příští vydání 25. 7., uzávěrka 15. 7.
Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo
rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení:
Karlovarské RADNIČNÍ LISTY
Tel.: 776 431 879, 606 792 475
E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

nabízejí:
• nejlepší 25metrový bazén ve městě
• relaxační bazén se 4 automasážními prvky (chrlič na masáž ramen a zad, vzduchová lůžka pro
celkovou relaxační masáž, podvodní trysky s tlakovou vodou pro masáž dolních končetin, protiproud a whirlpool
• sauna a pára v mužské i ženské části komplexu
• koupele: perličková koupel, koupel Herbaden Spa
(dříve Calmonal), suchá uhličitá koupel, uhličitá
koupel, pivní koupel, vinná koupel, romantická
koupel Sissi, rašelinová koupel
• masáže: klasická masáž, aromamasáž, masáž
lávovými kameny, medová, Breussova, podvodní
masáž, hydromasáž, reﬂexní masáž plosky nohy,
havajská masáž, indická masáž hlavy
• elektroterapie
• rašelinové zábaly, parafín, celotělová kryoterapie, rehabilitace

SC-301875/6

KARLOVARSKÉ

Radniční listy

ázně byly založeny roku 1906 a pojmenovány po císařovně Alžbětě – Sissi.
Od počátku sloužila reprezentativní budova k léčebným účelům. Kapacitou 2,5 tisíce
procedur denně byly Alžbětiny lázně největším balneoprovozem českých lázní a dodnes
patří k největším odběratelům vřídelní vody
ve městě. Současná nabídka vychází ze stoleté tradice lázní v srdci Evropy a obsahuje
60 druhů procedur od tradičních po zcela
nové, relaxační a wellness, při kterých jsou
využívány vřídelní voda a rašelina.
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Výletní místa

Na Dianu trefí každý Karlovarák

Podoba výletní restaurace Diana kolem roku 1927
Turistický průvodce uvádí, že z rozhledny Diana uvidíte za jasného počasí až do vzdálenosti 70 km. K rozhledně s restaurací
a lesní terasou vedou upravené lesní cesty a na nich láká k posezení řada altánů a odpočívadel.
Historie jednoho ze šesti karlovarských kopců začíná v roce 1804. Tehdy místo skvělého rozhledu v lesích nad městem objevil
místní nožíř Václav Drumm, synovec významného karlovarského historika Augusta Leopolda Stöhra (1764−1831). Spolu proklestili lesní porost a doplnili vyhlídku dvěma odpočinkovými sedátky. Místo pojmenovali Výšina přátelství. Na starý strom
zavěsili plechovou tabuli s textem: „Bože, jak obdivuhodná je tvá země a kolik nám skýtá krás! Dříve, než se stanu popelem,
chci se jimi těšit v každý čas.“
Na skutečnou rozhlednu s vyhlídkovou věží si však návštěvníci museli počkat ještě více než sto let. Roku 1909 nechala městská
rada vypracovat návrh na celkové využití lokality. Jejím výsledkem bylo nejprve v roce 1912 zbudování lanové dráhy a teprve pak restaurace s rozhlednou. Věž Diana, vysoká 35 metrů, byla vystavěna v letech 1913 až 1914. Za první republiky nesla
jméno Hanse Kudlicha, rakouského revolucionáře, který po roce 1848 emigroval do USA, kde působil jako lékař. V roce 1997
prošla vyhlídková věž rozsáhlou rekonstrukcí. Od ledna roku 1998 se její součástí stal také výtah. Do té doby museli zájemci
o nádherný výhled z ochozu Diany vyšlapat 150 schodů.

PŮVODNĚ BYLA NA DIANĚ JEN

sem po lesních cestách snad všichni známí
i neznámí návštěvníci našeho města. Básníci,
diplomaté, hvězdy stříbrného plátna i ti všední hosté. Někteří se sem nechali vyvézt lanovkou nebo v kočárech, jiní došli lesem pěšky.

DVĚ SEDÁTKA
Je to neuvěřitelné, ale rozhledna, lesní restaurace a kavárna na Dianě slouží už více než
107 let. Byla otevřena 24. května roku 1914.
Tak dlouho sem míří turisté i domácí, aby se
pokochali pohledem z nejznámější karlovarské výšiny na nejbližší okolí. Stačí vyjet lanovkou od Puppu na Dianu a pak ještě výtahem
uvnitř vyhlídkové věže. Pohledy na všechny
světové strany jsou více než kouzelné. Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské vrchy,
všechno je odtud jako na dlani. Zmoženi procházkou i romantickými pohledy rádi něco
20

NA KOPCI SE STŘÍDALI MAJITELÉ

pojíte, a tak máte jedinečnou příležitost využít služeb známé restaurace pod věží. Chodili

Výstavbu lesní kavárny měl na starosti karlovarský architekt Breinl. Doloženy jsou
stavební náklady 110 000 rakouských korun.
Původní název byl Freundschaftshöhe. Hlavním stavebním materiálem bylo dřevo. Dva
sály byly dokonce dřevem obloženy a dřevem
se i topí ve stylovém krbu. V okolí objektu je
i několik teras, které se využívaly jako ohni-

Diana
šenosti s Dianou jsou rozporuplné. Měl jsem
domluvený rozhovor s herečkou Marií Drahokoupilovou, bylo mizerné počasí, nájemce
topil v krbu, a tak jsme spolu hovořili v trůním
sále. Židle byly zdobeny vysokými opěradly,
později byly odvezeny do Ondřejské kaple,
odkud zmizely. Rozhovor se „slečnou Stříbr-

Nejpohodlněji vás na vrcholek dopraví lanovka

Diana zůstává i po sto letech nejznámější karlovarskou rozhlednou
ště či dětský koutek. Od roku 1914 patřila
výletní restaurace Diana městu Karlovy Vary
a to ji pronajímalo. Po roce 1945 připadla kavárna do Správy hotelů a restaurací Karlovy
Vary. Po sametové revoluci se tu nájemci střídali, nikdo však dlouho nevydržel. Moje zku-

Podoba Diany v roce 1946, kdy se nazývala Benešova vyhlídka

nou“ se ale povedl. Po letech měl Dianu krátce v nájmu pražský podnikatel Bartoš, který
si v té době pronajal i karlovarskou tržnici.
Měl velké plány a já ho v novinách podpořil.
Pochválil jsem prostředí, personál i kuchyň.
Po týdnu jsem se na Dianu vypravil s vnuky. Objednali jsme si tři zmrzlinové poháry,
za které si pan vedoucí řekl 750 Kč. Myslel
jsem, že mě raní mrtvice – tak svět odplácí.
Čas ale letí dál a nedávno jsem na Dianě poobědval s australskými přáteli. Nečekali jsme
dlouho, masíčko v bramboráku bylo chuťově
výborné, dokonce mi přidali zeleninku. Cena
byla přijatelná. Protinožci brigádnickému
personálu upřímně zatleskali. Objekt v současné době vlastní Dopravní podnik Karlovy
Vary, a. s., a nájemcem je Mgr. Michal Kučera. (Luboš Zahradníček)
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Městská policie

Kapsáře odhalil kamerový systém
Ú

spěchem skončil zásah karlovarských
strážníků proti kapsářům. Hodinu
po poledni zadrželi kapsáře právě v okamžiku, kdy v lázeňské části města lovil v kapse
zahraničního návštěvníka. „Operátor kamerového monitorovacího systému města si všiml podivného chování dvou mužů
v prostorách Mlýnské kolonády, které nasvědčovalo tomu, že se chystají ke krádeži.
Nenápadně si vytipovávali možné oběti,“
uvedl Marcel Vlasák, velitel městské policie.

Na místo vyjela hlídka PCO, jejíž členové
jsou díky černým stejnokrojům méně nápadní než uniformovaní strážníci. Hlídka
začala podezřelé muže nenápadně sledovat,
a v okamžiku, kdy se jeden ze zlodějů odhodlal k akci, měl strážníka za zády. Strážci pořádku měli při zásahu štěstí. Málokdy
se podaří chytit pachatele kapesní krádeže
přímo při činu. Zadrženého kapsáře předali
strážníci kolegům ze státní policie. Případ
převzali kriminalisté.

V této chvíli si kapsáři u Mlýnského pramene
tipovali své příští oběti

Soutěž Strážník očima dětí má vítěze

Investice do alarmu
se vyplatila
ovedený čtyřlístek zlodějů pochytali strážníci ve Dvorech. Zvuk alarmu přilákal hlídku
v okamžiku, kdy projížděla kolem obchodního
centra v ulici Kapitána Jaroše. Zvuk vycházel
ze zámečnické dílny. Strážníci si už dříve všimli
čtveřice mužů, kteří v ulici tlačili kárku. Jednoho
z nich objevili ležícího v křoví. S výmluvou, že je
na cestách a zrovna odpočívá, u strážníků neu-

P

Představujeme
strážníky města

D

alší ročník výtvarné soutěže Strážník
očima dětí uspořádala pro mateřské
školy zřizované městem karlovarská městská
policie. Letošním tématem bylo namalovat či
jinak ztvárnit městské strážníky a jejich práci.
Strážníkům, kteří byli zároveň odbornou porotou, došly desítky výtvorů malých výtvarníků.
Ze všech byla vybrána tři nejlepší díla. Na první místo porota vybrala velkou papírovou
skládačku, na které byly vyobrazeny všechny

složky integrovaného záchranného systému.
Šlo o společné dílo dětí ze třídy Kočiček MŠ
Mládežnická. Strážníci předali dětem krabici plnou hraček a zahradní skluzavku. Druhé místo obsadily děti ze třídy Sluníčka MŠ
Emmy Destinové, které zhotovily papírové
modely křižovatek, kde nechyběl ani strážník
řídící dopravu. Třetí místo patří dětem ze třídy Berušky MŠ Krymská 10, které nakreslily
různé dopravní prostředky ve městě.

spěl. Zejména poté, co ochránci pořádku objevili
poničený a sešlapaný plot areálu firmy, z níž se
ozýval zvuk alarmu. Jak strážníci zjistili, čtveřice pobertů odcizila z dílny plechové komponenty
a lup ukryla v nedalekém křoví. Instalace alarmu
zachránila majiteli dílny veškeré vybavení.

převzali nedávno mezi střežené objekty. Ještě
před příjezdem k restauraci objevila hlídka na
lesní cestě vozidlo bez registrační značky. Jeho
řidič neměl u sebe jediný doklad. Při kontrole
se přiznal, že byl den předtím zadržen policií
při vloupání v Perninku. Strážníci předali muže
přivolaným policistům a při prohlídce restaurace Sv. Linhart našli dalšího pachatele. Vylomil
petlici, ale ještě než stihl lup do auta odnést,
překazilo mu krádež čidlo alarmu. Oba pobertové skončili v cele.

Zadržený opilec řádil
v nemocnici
uriózní případ řešili strážníci kolem 22. hodiny. Na oznámení občanů o tulákovi povalujícím se na Růžovém vrchu, provedli kontrolu a našli čtyřiapadesátiletého Karlovaráka
ve stavu silné opilosti. Vzhledem k hematomu
na hlavně byl muž převezen do nemocnice a zde
podroben důkladné prohlídce. Když už strážníci na případ téměř zapomněli, ozvala se v půl
čtvrté ráno nemocnice s požadavkem na převoz dotyčného na záchytku pro jeho agresivní
chování. Jaké bylo překvapení strážníků, když
muž po více než šesti hodinách od nalezení ještě
na protialkoholní stanici nadýchal přes dvě promile alkoholu.

K

Pobertové si vyhlédli
Sv. Linharta
Jméno:
Zařazení:

Jaroslav Bára

Záliby:
Kontakt:

rodina, příroda
j.bara@mpkv.cz

dozorčí služba, motohlídka
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rvní červnový den, krátce po 15. hodině přijal operační městské policie signál na pultu
centrální ochrany. Napadeným objektem byla
lesní restaurace Sv. Linhart, kterou strážníci

P

Pro bezvládnou ženu
museli oknem
prosbou o pomoc se na karlovarské strážníky obrátila žena v nesnázích. Už den prý
leží na zemi a nemůže se hýbat. „Hlídka se díky
pochopení sousedů dostala do domu, kde přes
dveře bytu komunikovala se ženou. Ukázalo se,
že není v akutním ohrožení života,“ uvedl Jan
Trojáček, zástupce velitele městské policie.
Strážníci obešli sousedy a zjišťovali, zda někdo nemá klíče od jejího bytu. Prohlídkou domu
zjistili, že oknem se k ženě v nesnázích pomocí lezecké techniky nedostanou. Přivolali proto
na pomoc hasiče. Bezpečnostní zámek na dveřích bytu však odolal všem pokusům o odemčení, a tak přišla na řadu těžká technika a plošina.
Z ní se hasičům podařilo otevřít jedno z oken
a odtud se dostali do bytu. Ženu si pak převzala do péče posádka sanity. Ještě předtím, než
pacientku odvezli do nemocnice, strážníci byt
pečlivě zajistili a klíče od něj předali majitelce.

S

Hasiči/Inzerce

Město si hýčká dobrovolné hasiče

Dobrovolní hasiči pomáhali zdolávat požár
v Drahovicích

V

souladu se zákonem o požární ochraně
zřídilo město Karlovy Vary dvě jednotky
Sboru dobrovolných hasičů. Jedna je dislokována v Tašovicích a druhá ve Staré Roli.
Obě jednotky jsou složeny z obětavců, kteří
nevykonávají činnost jako zaměstnání, ale
podle smlouvy s městem. Dobrovolní hasiči
zasahovali v poslední době u všech závažných nehod – při výbuchu na Vítězné, v lednu likvidovali následky povodní a podíleli
se při lokalizaci požáru garáží v KV Areně.
Velitele obou jednotek jmenuje a odvolává
primátor města. Město pro bezproblémovou
činnost obou jednotek zajistilo odbornou

přípravu členů, materiální a finanční potřeby jednotek, péči o členy jednotek, pokud
zasahují za ztížených podmínek nebo u déle
trvajícího zásahu. Město poskytuje náhradu ušlého výdělku členům jednotek, kteří
se ve své pracovní době zúčastní zásahu při
požáru, záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
nebo nařízeného cvičení anebo nařízené
odborné přípravy. Dále město zabezpečuje
a hradí dobrovolným hasičům preventivní
zdravotní prohlídky, stará se o výstavbu a
údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení. Město rovněž or-

ganizuje preventivní činnost a zajišťuje účast
velitelů a strojníků na odborné přípravě.
Ustavení jednotek dobrovolných hasičů na
území města je vlastně obnovením tradice.
První organizovaný dobrovolný spolek hasičů byl v Karlových Varech již roku 1863. Jeho
náčelníkem byl podnikatel Jindřich Mattoni,
který funkci vykonával až do roku 1872. Poprvé karlovarští dobrovolní hasiči zasáhli
1. dubna 1864 při velkém požáru v Jenišově.
Pomáhali také při hašení požáru v Ostrově,
kde 9. května roku 1866 padlo za oběť ohni
66 domů. V dubnu 1874 rozhodla karlovarská městská rada, že hasiči budou velet a řídit záchranné práce nejen při požárech, ale
i při povodních. Tehdy rozdělili město na tři
požární obvody. Městská věž byla určena
jako strážní místo, z něhož se podle velikosti požáru mělo zvonit dvěma až třemi údery
zvonu. Největší zásah dobrovolných hasičů
zaznamenali 24. listopadu 1890, kdy město
postihla velká povodeň. (S prací a výsledky
obou jednotek dobrovolných hasičů vás seznámíme v KRL č. 9 a 10).
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Náš seriál

Drahovice
Drahovice byla vesnice patřící Karlovým Varům, proto nemají svůj vlastní erb

Městská část Drahovice leží dva kilometry od centra města. Na severu ji ohraničuje soutok Teplé a Ohře, od něho se rozkládá její území podél pravého břehu Ohře až k Dalovicím. Odtud se Drahovice
rozbíhají po úpatí trojice vršků Tříkřížové (554 m/m) a Bukové hory
a návrší Věčného života (639 m/m) s nejvýše položenou Goethovou
vyhlídkou (dříve Štěpánčina na počest rakouské korunní princezny Štěpánky). Východní okraj Drahovic tvoří za zahrádkářskými
koloniemi městské lesy, kdysi nazývané Soos. Nadmořská výška je
od 368 do 460 m/m. Rozloha této čtvrti je 276 hektarů. Drahovice
mají osm mostů – kruhový most 1. máje, další U Solivárny, Pražský, Drahovický pro pěší, plynárenský, Dalovickou lávku a dva železniční mosty u Čertova ostrova.

P

ůvodně Trachwitz, Tratwitz, Trahowitz, Trabitz, Drahbitz, Drahowitz. Tak těžce se rodilo jméno zemědělské vesnice a posléze
karlovarské čtvrti. Existovaly Nové a Staré
Drahovice, dnes známe Horní a Dolní Drahovice. Podle typu jména s koncovkou -ice
můžeme usuzovat, že osada byla založena
v rámci sítě zemědělských sídel kolem správního centra přemyslovské provincie, jímž
bylo hradiště Sedlec. Její počátky tedy nelze
vyloučit již v 11. nebo spíše ve 12. století.
Svoji slovanskou etnicitu si Drahovice mohly
udržet ještě hluboko do 13. století, kdy řídce
osídlené pohraniční území postupně zaplňovali kolonisté z německých zemí.

Drahovice daroval městu Karel IV.

Drahovice 1901
24

První historická zmínka o Drahovicích je ale
až z listiny krále Václava IV. ze 6. července
1401, kde panovník městu Karlovy Vary potvrzuje privilegia daná mu císařem Karlem
IV. a stvrzuje mu rovněž majetky Drahovice
a Oboru, jež město vlastní již od dob panování jeho otce. Lze jen předpokládat, že tyto
majetky město získalo již kolem roku 1349,
kdy Karel IV. zakládal u horkých pramenů
nové město a zabýval se novým uspořádáním majetkových poměrů vazalů a obyvatel
Loketska. Nad jiné zřejmé je, že sousední ves
Drahovice věnoval nově založeným lázním
především k zajištění hospodářského záze-

Městské části

Drahovický kroj měl ozdoby v podobě růží, neboť Drahovice prosluly svými růžovými zahradami
mí. K tomu sloužila jistě i zdejší tvrz, později
zvaná Schindlerhof (Schindlerův dvorec),
původně patřící Václavu Hýzrlemu (nacházela se v místech dnešní ubytovny Drahomíra).
Pozdějším majitelem byl loketský zemský
soudce Štěpán z Brandenu, který ho roku
1493 prodal Karlovým Varům. V roce 1906
Schindlerhof vyhořel a místo staré tvrze zaniklo. Protože od středověkých časů patřily
Drahovice k městu Karlovy Vary, svůj vlastní
znak nikdy nezískaly.

Prvními osídlenci byli zemědělci
Od nepaměti se jednotlivé části Drahovic
jmenovaly: Umnüss, Schimmel, Platz, Brücken a Sass. Jméno Brücken připomínalo někdejší Dřevěný most, přes který v dávných
časech vedla Ostrovská ulice, jež měla svůj
začátek u Ondřejského hřbitůvku a pokračovala přes Křížový kámen do Drahovic a dále
do Ostrova. Most byl zničen roku 1784, když
Ohří zjara pluly obrovské, hrůzu vzbuzující
ledové kry, a už nebyl nikdy obnoven, protože blíže k Rybářům byl roku 1798 nahrazen
kamenným mostem, který známe jako Chebský. V Drahovicích místo mostu převážela z
břehu na břeh lidi, zboží, materiál i dobytek
loď a bývalým Brückenhäuseln se začalo
říkat Schiffhäuseln a Schiffschuster, Schiffandreas atd. Jen socha sv. Jana, která stávala před zahradou hostince U Převozníka,
připomínala někdejší most. Zapomenuty
byly i další staré názvy a objevily se nové, neboť každý kousíček Drahovic, drahovických
lesů, polí a luk míval své jméno. Připomeňme
alespoň Kyselou louku, což byl močál, z něhož od roku 1835 těžili karlovarští rašelinu

pro své slatinné koupele. V roce 1646 bydlelo
v Drahovicích šest sedláků a pět chalupníků.
Jména prvních Drahovičáků byla: Martin
Hammpel, Georg Deumel, Matthäns Linslen
sen., Matthäns Linslen jun., Hans Lippert,
Martin Schmit, Martin Limlen, Lorenz Stendel, Martin Habenzeth, Kaspar Limlen, Jakob Stöher a Egndi Fischer.

Bývala to ves rebelů
Třicátá a čtyřicátá léta 17. století byla plná
hrozných válečných událostí a krutostí.
Byla obdobím, kdy se v Drahovicích zrodila pověstná rebelantská tradice. Když roku
1680 vypukly na Karlovarsku selské bouře,
byli hlavními vůdci vzbouřených zemědělců
Schmol z Drahovic a Hein z Rybář. Sjednotili sedláky a vyzbrojeni vidlemi a cepy táhli
na Karlovy Vary. Starosta s písařem šli rebelům naproti až na kamenný most. Vlídně je
uvítali a popřáli jim všecko dobré. „Nevěřte
jim!“ volal drahovický Schmol: „Jen slibují a nic nesplní!“ Po dlouhých dohadech se
sedláci pokojně vrátili do svých domovů
a v podstatě nic nevyřešili. Na lepší časy se
blýsklo až za Josefa II., který vydal patent
o zrušení nevolnictví. Drahovice měly tehdy
32 domů, v nichž bydlelo 9 sedláků, 4 chalupníci, 3 domkáři s pozemky a 15 obecních
pastýřů. Drahovičtí sedláci se tehdy těšili,
jak si oddechnou od roboty, ale nešlo to tak
rychle, jak si mysleli. Stöhr uvádí ve svých
pamětech: „Také v roce 1777 se něco dělo se
sedláky. Vzpomínám si, že panstvo z Kyselky často nechalo sedláky v řetězech vodit po
Karlovarské silnici přes Drahovice do Lokte.
Jeden sedlák jménem Christian Steidl vulgo
Steidlkriesl říkával: „Jen počkejte, až se zas
budou psát tři motyky (myslel tím 777), pak
budou vaše přání vyslyšena!“

Zlato se v Drahovicích nenašlo
Na konci 18. století bylo drahovické území
na několika místech dotčeno zlatokopeckou
a cínovou horečkou, úspěch ale nepřišel.
Přesto se obec rychle rozrůstala. V kronice se
dočteme, že v roce 1880 měly Drahovice 773
obyvatel, v roce 1890 jich čítaly 1077, z toho
357 mužů. To byl důležitý údaj, zejména pro
válečné účely. Např. do první světové války
narukovalo z Drahovic 357 rekrutů. Je pozoruhodné, že v seznamu německých obyvatel
z roku 1891 se začínají objevovat i ryze česká jména: Červinka, Havíř, Chládek, Hruška, Janda, Jánský, Janouškovec, Kopřiva,
Kořínek, Kolář, Král, Kuře, Liška, Moula,
Ryba, Štětina, Tomáš, Trnka, Vojek, Vondra
a Zeman. Na přelomu 19. a 20. století zde
bylo 144 domů, v nichž roku 1900 žilo 3363
obyvatel. Za dalších deset let měly něco přes
čtyři tisíce obyvatel. Už to nebyla výhradně
zemědělská vesnice, neboť se tu začaly otvírat různé dílny, výrobny, manufaktury. Roku
1928 se osada Drahovice stává součástí obce
Karlovy Vary. Při sčítání lidu v roce 1930 žilo
v Drahovicích v 350 domech 6 198 obyvatel.
Pro srovnání: v témže roce vykazovala průmyslová Stará Role 7 660 osob. V roce 1980
měly Drahovice osm tisíc obyvatel a roku
2007 obývalo 667 domů Drahovic 7 647 lidí.

Drahovice se staly zásobárnou
lázní
Z Drahovic se léty postupně stávalo hlavní
zázemí lázeňského města. Podle rozhodnutí
radnice se sem přemisťovala veškerá městská vybavenost. V letech 1864–1869 zde
byl vybudován katolický, protestantský i židovský hřbitov, v dalším období 1877–1898
se postavila Všeobecná veřejná nemocnice,
pak zahradnictví, mlékárna, jatka na Čertově ostrově a další zařízení. V roce 1900 se
buduje v Drahovicích kanalizace, vodovodní
hospodářství, rozšiřuje se vodovodní síť pro
pitnou vodu, přibývá místní osvětlení ulic
a zřizuje se policejní stanice. Nejprve s dvěma policisty a posléze je přijat i třetí strážník,
jménem Josef Král, a nakupují se služební re25
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Pohled do dílny na výrobu jehel
volvery. Zřízena je i šatlava, hezky v němčině
označená jako Arestlokal. Upravena je na počátku Hřbitovní ulice socha Marie Immaculaty (Immaculata Conceptio) z roku 1704.
Ze Šibeničního vrchu byla odstraněna šibenice a v roce 1833 nahrazena vyhlídkovým
altánem, stojícím dodnes. Drahovice dostaly
i svého obecního lékaře MUDr. Adolfa Illinga. Roku 1896 se otvírá drahovický poštovní
a telegrafní úřad.

Byly zde vinné sklepy a kvetla
řemesla
Je známo, že J. W. Goethe nejednou překonal
strmý kopec zvaný Křížový kámen, tyčící se
nad Vřídlem, a pěšinou mezi stromy mířil
do Drahovic za kvalitním vínem. V drahovické kronice je zaznamenána jeho návštěva
v roce 1806. V roce 1928 došlo k regulaci
obou břehů řeky Ohře a Drahovice se staly místem továrniček, výroben a obchodů.
Karl Haberzeht tu ve své továrně stavěl piana
a klavíry. Tondl a Co. vlastnil rozsáhlou dílnu
na výrobu celuloidových předmětů, hraček,
toaletních potřeb, jehel a držadel k nožům.
Výroba jehel se dochovala až do doby po druhé světové válce. Družstvo invalidů Vřídlo,
které mívalo své sídlo i provozní dílny v Drahovicích, jako jediné v republice dodávalo
na trh speciální špendlíky na motýly. Franz

Drahovice prosluly jako sídlo vyhlášených vinných sklepů
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Takhle se tančilo na drahovické selská svatbě
Woldich se zabýval výrobou sody, limonád
a obchodoval s kysličníkem uhličitým. V
Drahovicích se vyráběly i rukavice, stála tu
továrna na plstěné a plátěné klobouky a zejména tu lákaly ony proslavené vinné sklepy.
Například v domě, jenž měl na střeše označení Schloss Drahomíra a skutečně se podobal
zámečku, se jeho majitel zabýval nejen provozem vinných sklepů a restaurace, ale i exportem vína. Osada Drahovice vlastnila Elektrické závody, velmi důležité, neboť v kronice
najdeme záběry z provozu i celostránkovou
fotografii ředitele elektrárny Antona Christla. Osada měla i vlastní parní prádelnu a další
služby nabízela ve své soukromé prádelně
Anna Maierová. Drahovicemi od nepaměti
vedla podél Ohře stezka do Dalovic. Lázeňští
hosté ji hojně využívali při svých procházkách ke Körnerovu dubu. O Drahovicích říkávali, že jsou voňavé. Josef Haberzeht si tu
otevřel zahradnictví specializované na růže
a zrovna tak i Edwart Lössl pěstoval ve svém
zahradnictví hlavně růže a navíc z nich vázal
tak nádherné kytice, že nejeden kavalír jimi
obdaroval svou společnici. Johann Wirth se
prezentoval jako zahradní architekt. V Drahovicích rozvíjela svou činnost Obecně prospěšná stavební společnost Svépomoc. Při
výstavbě domů nabízeli své služby stavitel
Alois Schrötter, stavební truhlář a výrobce
nábytku Anton Köhler, karlovarský městský stavitel Josef Waldert měl v Drahovicích
umístěnu truhlárnu, pilu, zámečnictví a kovárnu. V kronice je uložena jeho fotografie
i parte, když 18. srpna 1927 zemřel. Kamenické práce zabezpečoval i Ferdinand Hauer
a zámečnické práce Johann Kretschmeier.
Pro dopravu materiálu sloužilo povoznictví
Karl Brandla. Blahobyt obce doplňovala lékárna, spořitelna, jeden řezník s přidruženou výrobou uzenin, jeden taxikář, obchod
s palivem a pan Stika vyvážel uhlí. Hokynář
Wenzel Zörner tu měl otevřený krám s ovocem, současně vyráběl nápoje a obchodoval
s vínem. Lázeňský hotel Imperial umístil
do Drahovic své garáže, dílny a autoopravnu. Kino Drahomíra (dnes Panasonic), postavené roku 1928 jako Schützhalle, bylo
střediskem místního oblíbeného spolku

střelců. Vedle Drahomíry stávala restaurace
Apollo. Když ji těsně po druhé světové válce
vedli manželé Skaličtí, říkávalo se jí Malý
Pupp, tak bývala vznešená. Před uzavřením
se Apollo změnilo na zakouřenou, tmavou
pivnici. Mnoho domů neslo název dvůr, třeba
Edelhof, Schindlerhof, Sandlerhof, Schafferhof, stávaly tu staré Bittnerhäuser, Tripphäuser, Schiffhäuser.

Čertův ostrov, řečený Čerťák
Než začala na periferii Karlových Varů vyrůstat paneláková sídliště, patřil Čertův ostrov k nejhustěji zastavěné enklávě našeho
města. Jeho činžáky byly tříposchoďové,
výstavné, vesměs s mansardami. Stavěly
je nejlepší stavební firmy. Připomeňme, že
městský stavitel Josef Waldert postavil na
Čertově ostrově domy Josefheim čp. 1084
a Port Artur čp. 1112 ve Foersterově ulici,
Cairo čp. 1082 a Scottland čp. 1083 na Vítězné ulici. Družstevní domy ve Foerstrově ulici
stavěl tchán Karla Nejdla koncem 20. let minulého století, kdy také doplňoval poslední
poschodí Vojenskému lázeňskému ústavu.
Leckdo si láme hlavu se jménem Čertova
ostrova. Vypráví se, že Teplá před regulací
vytáčela kruh a spolu s Ohří vytvořila jakýsi
ostrůvek. Když se do něho opřel severní vítr
z hor, v nádvořích domů na Čertově ostrově
všecko pískalo, kvílelo, listí a papíry se honily
dokola a místní říkali, že se tu všichni čerti
žení. Tvrdili, že vítr má nad korytem Teplé
volný prostor, odrazí se o kopec, na němž stojí Horní nádraží, otočí a právě nad Čertovým

Předchůdkyní kina Drahomíra byla střelnice
z roku 1928

Drahovice

Drahovice v roce 1919
ostrovem se oba proudy větru srážejí. Meteorolog by to asi vysvětlil lépe, ale je faktem, že
když v údolí Teplé vyrostl Thermal, síla větru se na Čertově ostrově o poznání ztenčila.
Na Čertově ostrově bývala restaurace III. cenové skupiny Evropský dvůr, v poslední době
změněná na turecké lázně. Dobře se najíte
v restauraci Luna s předzahrádkou, kde vás
obslouží šikovní učňové karlovarského pohostinství. Na Čertově ostrově má též svou
ordinaci skvělý neurolog MUDr. Karel Masný, za nímž přijíždějí lidé z celé republiky.

Drahovice omládly a zazelenaly se
Hned dvakrát změnily Drahovice svou tvář.
Poprvé v roce 1926, kdy vyrostla elegantní vilová čtvrť a mezi domy zelená zahrada.
Podruhé po válce, kdy vzniklo sídliště Horní
Drahovice. Architekt Adolf Petr navrhl ulice, proložené zelení, domy, věžáky, nákupní
centrum, gymnázium, pedagogickou školu, internát pro studenty, knihovnu, poštu,
garáže, zahradnictví a penzion pro seniory.
V minulých letech postupně zmizely z Drahovic areály jatek, mlékárny a nevzhledných
skladů. Pro uvolněný kus staveniště navrhl
architekt František Vondráček sympatickou
zástavbu obytných domů se zachováním malého parčíku. Navrhované přízemí domů bylo
využito pro kluby, galerie, potřebné obchody
s potravinami a nápoji, místo zůstalo i pro
garáže a garážová stání. Drahovice omládly
díky internátu pod lesem, který byl v sedmdesátých letech minulého století pokládán
za jedinečnou stavbu v celém Západočeském
kraji. Jeho projektant ing. arch. Adolf Petr
ho jako klasickou klášterní stavbu předložil
k posouzení v roce 1973. Projektová kapacita
792 lůžek, tělocvičny, bazén, studovny, kuchyně, jídelna pro 1200 strávníků, hudební
sál a knihovna, to vše za 71,8 milionu korun.
Doba výstavby 35 měsíců, dodavatel Pozemní stavby Karlovy Vary. Schvalovací protokol
nesl datum 8. března 1974. Internát vyzdobili svými díly karlovarští výtvarníci: Miroslav
Strnad, Vlastimil Květenský, Oldřich Lípa
a Karel Kuneš, který zhotovil pamětní desku
u vchodu, vzdávající hold architektovi za toto

Nejznámějším výletním místem Drahovic jsou Tři kříže (foto z roku 1913)
mimořádné dílo. V roce 1979 se nastěhovaly
první studentky. A ještě jedna stavba změnila
tvář této městské části: penzion Drahomíra.
Původně malometrážní byty jako ubytovna
pro zaměstnance lázní, po roce 1990 penzion
pro sociální případy.

Zajímavé osobnosti
Drahovický hřbitov, založený roku 1864,
pečlivě udržovaný a stále zelený, je dokladem toho, že Karlovaráci žili po celém světě, ale pochováni si přáli být doma. Najdete
tu slavné osobnosti historie města: z rodu
Mattoniů, Becherů, Puppů, bratří Haniků, kteří vlastnili dnešní hotel Kolonáda.
Pomník legendárního karlovarského starosty JUDr. Eduarda Knolla nechalo město důstojně opravit. Hrob karlovarského
portrétisty Jiřího Kordíka vyzdobil sochou
jeho přítel sochař Tomáš Seidan. Odpočívá
tu i celá plejáda významných občanů, které
jsme ještě znali. Upoutá nás náhrobek varhaníka Oty Čermáka, který tragicky zahynul při návratu z Bulharska, čteme tu jméno
nezapomenutelného ředitele Čs. st. lázní
MUDr. Karla Bureše a dalších lékařů: Andreje Frieda, Josefa Fidlera, hlavního architekta města Adolfa Petra, věčně čiperného

karlovarského historika Karla Nejdla. Popel
v kameni tu má také básník Jindra Konečný.
V Drahovicích nedaleko hřbitova si postavil po návratu z Ameriky příjemnou vilku
populární dirigent baron Anton Schöneck.
V zahradě, která sahala až pod dnešní fotbalové hřiště, měl i malou modlitebnu, kterou
si přišel prohlédnout T. G. Masaryk s dcerou
Alicí. Po smrti pana Schönecka v červenci
1985 na krátký čas byla vilka přeměněna na
kavárnu Baron Schöneck. V těsném sousedství míval svůj ateliér karlovarský „obecní“
(jak se rád nazýval) sochař Karel Kuneš.
Zahradu si vyzdobil svými uměleckými díly
a smál se, když slyšel obdivná slova kolemjdoucích: „Tady tedy musí bydlet pracháč,
jen se koukni, těch soch!“ Nedaleko Ohře,
v jiné části Drahovic, sídlí ve svém Modrém domě sochař Václav Lokvenc, první
karlovarský primátor po sametové revoluci.
V Modrém domě, jehož část je sochařovou
soukromou výstavní síní, pořádá pro své
přátele umělecké salony.

Autoři: Eva Hanyková, Jaroslav Fikar. Fotografie
pořízeny z Kroniky Drahovic (uložené ve Státním
okresním archivu Karlovy Vary), další foto z archivu
Františka Webera. Kresba Monika Tobischová.
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Dětský den v KV Areně se vydařil

Rekonstrukce garáží
finišuje
pravy podzemních garáží KV Areny pod tréninkovou halou, poškozené loňským požárem,
pokračují. Probíhají dokončovací práce vyhořelých sítí, měření a regulace. Tato etapa bude dokončena do konce měsíce. Práce provádí sdružení Syner, Baustav, Metrostav z důvodu zachování
záruk na zhotovené stavbě KV Areny. V polovině
května začala sanace poškozeného stropu, která si vyžádá 35 kalendářních dní. Rekonstrukce
bude probíhat nepřetržitě včetně víkendů. Budou
navařeny nové armatury a nanesena reproﬁlační
malta a kotvení. Zmíněné velmi speciﬁcké, odborně a technologicky náročné práce, plně hrazené
z pojistky, dodává vytendrovaná společnost Betvar, a. s., která mimo jiné prováděla sanaci na
rychlostní komunikaci R6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary. Další etapou je oprava povrchu podlahy a stěn, včetně poškozených izolací. Všechny
práce budou v případě dodržení termínů, a pokud
nenastanou technické problémy, provedeny před
zaledováním obou ledových ploch, aby se spojovacím krčkem mezi halami mohla pohybovat potřebná technika. To bylo i důvodem, proč sanace
nebyla zahájena dříve. Náklady už překročily 2,5
milionu korun.
Před začátkem sezony budou garáže opět k dispozici. Do té doby dojde i k úpravě kamerového
systému, oplocení garáží pod tréninkovou halou
a osazení závory směrem k vjezdu od východu.

O

L

etošní Dětský den přilákal do KV Areny
více než 2150 návštěvníků – dětí i jejich
rodičů a sourozenců. Na ty nejmenší čekala

spousta soutěží se sladkou odměnou. Vedle zápolení proběhla také autogramiáda
A týmu HC Energie, která rozhodně potěšila malé hokejové fanoušky. Bavili se všichni
bez rozdílu věku. Na programu byly mimo
jiné tanečky a soutěže JůliDáda Show Dády
Patrasové, dvojice klaunů TOPI a MOPI,
Divadlo z Bedny, hvězda Česko-slovenské
SuperStar Ben Cristovao s tanečníky, taneční vystoupení ve stylu rokenrolu, pěvecký
sbor Štěpánky Steinové, taneční vystoupení
Respect Us a mnoho dalšího. Akci finančně
podpořil magistrát a KV Arena.

(Lukáš Pokorný)

Chcete skybox nebo reklamu v KV Areně?
Měli byste zájem o vlastní luxusní skybox na kulturně-společenské akce, nebo hokejové zápasy? KV Arena vám nabízí reklamní plochy k pronájmu, a to jak ve vnitřních a vnějších prostorách, tak i na webových stránkách! Pro více informací navštivte www.kvarena.cz/cz/pronajem-prostor-reklama nebo nás kontaktujte na marketing@kvarena.cz.
inzerce
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NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE
PRO DĚTI A DOROST

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Poruchy a technické problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406

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

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem
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Finanþní skupina
Wüstenrot hledá nové
spolupracovníky do
svého týmu
profesionálních
finanþních poradcĤ!
V pĜípadČ zájmu a pro
více informací,
kontaktujte prosím pana
Michala Maška na
tel.þ.: 739 933 620.

MUDr. Eva Petrusová Bakossová
Wolkerova 6, Karlovy Vary–Tuhnice
Tel:. 353 231 222
Ambulance zaměřena na léčebno-preventivní činnost
s prodlouženou dobou ordinačních hodin
Nabízíme:
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Sport

Basketbalový turnaj přilákal dva tisíce fanoušků

M

ezinárodního basketbalového turnaje žen se koncem května zúčastnily v KV Areně týmy Lotyšska, Polska, Ruska a ČR. Po vítězství
našich hráček s Ruskem a převzetí poháru turnaje se hlavní trenér Lubor Blažek netajil spokojeností s výsledkem i dobrou organizací turnaje: „Porazit Rusko má vždy svoji
hodnotu, to se nestává každý týden. Určitě
se s nimi potkáme na mistrovství Evropy,
takže nešlo ani tak o výhru, ale spíše o to,
aby se nás Rusky trochu bály. Turnaj byl
pro nás přínosem,“ řekl Blažek. S organizací a sportovní úrovní turnaje byl spokojen
i jednatel KV Areny Roman Maleček. Pouze
malá návštěvnost byla černým puntíkem na
jinak skvěle připravené akci. Lze to přisoudit tomu, že marketing a propagace turnaje
byly plně v kompetenci České basketbalové
federace a bohužel nebyl zvládnut na 100 %,
nicméně dva přímé přenosy ČT dostaly KV
Arénu a tím i Karlovy Vary opět do povědoTým českých basketbalistek s vítěznou trofejí
mí široké sportovní veřejnosti v ČR.

TURISTIKA

JÓGA

SNOOKER

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

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

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

9. 7. Ohře u Tršnice – Vycházka ke kamenným smírčím
křížům
16. 7. Ohře na Lounsku – Nový hrad Jimlín a Slavětín
23. 7. Ohře mezi Hohenbergem a Chebem
30. 7. Ohře u Kadaně – Želinský meandr a Nechranická
přehrada

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

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.

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

TENIS

Každé po 18:30
Každé út 19:00

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Tel.: 353 224 771; 737 269 209

Každý čt 18:30

Tenisová školička 2011:
JARO
PODZIM

od 28. 4. do 1. 7.
od 29. 8. do 30. 9.

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

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

Děti budou rozděleny kvaliﬁkovanými trenéry do skupin
dle věku, výkonnosti a obratnosti.
K přijetí do tenisové školy budou upřednostňovány děti
ve věku 6 až 9 let.
Zájemcům je možné zapůjčit tenisové rakety

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

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

SKATE
CENTRUM PRO MLÁDEŽ A ALTERNATIVNÍ SPORTY O. S.
Skatepark Karlovy Vary - Bohatice, U trati 9A
tel.: 603 985 069; 608 023 047; www.skateparkvary.cz,
www.sk8-vary.wz.cz
Centrum nabízí v období letních prázdnin v určené dny zdravotní první pomoc a odbornou poradenskou službu, zejména
pro začínající sportovce. Další informace jsou na určených
místech v areálu skateparku a na nové i staré webové stránce www.skateparkvary.cz, www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb
se nepočítají dny, kdy nepřízeň počasí neumožňuje ježdění
a využití skateparku (např. mokro).
Provoz skateparku:
Po. – od 14:30 max. do 20:00 hod., st. – od 15:30 max. do
21:00 hod., pá. – od 14.30 max. do 21.00 hod., so. – od 13.30
max. do 21.00 hod., ne. – od 13.30 max. do 20.00 hod.
30. 7. Český skateboardový pohár 2011
Více informací na www.cesky-skateboardovy-pohar.cz

Za světovými šachy do Baden-Badenu

D

alší přátelské setkání šachistů Karlových Varů a partnerského Baden-Badenu se uskutečnilo právě o víkendu, kdy
němečtí hráči bojovali o titul v šachové bundeslize. Baden-Baden, reprezentovaný profesionálními velmistry, nastoupil proti druhému týmu soutěže z Brém, v dramatickém
souboji nakonec šťastně zvítězil 5:3 a prakticky si zajistil titul. Postavení mistra bundesligy
potvrdil v následujícím zápase výhrou nad

sestupujícím týmem z Delmenhorst. Ke gratulaci vítězům z Baden-Badenu se připojila
také výprava karlovarských šachistů, vedená
předsedou Šachklubu Tietz Martinem Hajšmanem. V průběhu celého víkendu proběhla řada setkání šachistů obou partnerských
měst. Na závěrečné utkání se přišel podívat
i vrchní starosta Baden-Badenu Wolfgang
Gerstner, který pozdravil domácí vítěze i šachisty z partnerského města Karlovy Vary.

Šachisté partnerského Baden-Badenu s trofejí
mistrů bundesligy

PRODEJ ŠROUBŮ, HŘEBÍKŮ, VRUTŮ, aj.
Každý DRUHÝ ks ZDARMA (platí pro 100ks a více)

Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035
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Napsali jste nám

Dopis do redakce

Děkujeme za pomoc

Přístavba se k Nároďáku nehodí

Rád bych se pochlubil velkým úspěchem
služeb pro seniory karlovarské Farní charity. V polovině června skončil audit České
alzheimerovské společnosti, jejímž jediným
kontaktním místem v Karlovarském kraji
jsme. Získali jsme certifikát Vážky a osmdesátiprocentní hodnocení na škále, kde 100 %
dosáhne jen Pán Bůh, jeho jméno budiž pochváleno. Lidí s demencí přibývá i v našem
městě a celém kraji, proto rostou i nároky na
poskytovanou službu. Sbíráme peníze na rekonstrukci, neboť jako nezisková organizace
nemáme žádné zdroje ani možnosti, jak dosáhnout na investiční finanční prostředky.
A tak vyšli již pojedenácté naši dobrovolníci
v oranžové čepičce s kasičkami a informativními letáky do ulic, aby v rámci celorepublikové sbírky Pomerančový týden požádali
občany o finanční příspěvek na stacionář
pro seniory karlovarské Farní charity. Letos
stejně jako každým rokem kolem 21. června.
V den, kdy má svátek Alois – a Lojza byl Alzheimer. Vloni jsme nasbírali téměř dvacet tisíc korun a finance pomohly zrekonstruovat
sociální zařízení pro lidi s demencí.

Velmi mě potěšila zpráva v Karlovarských Radničních listech, že se konečně začne s rekonstrukcí Národního domu. Domnívám se však, že uvažovaná nová přístavba od Tržnice svou
koncepcí (vynikající) by měla být postavena na zcela jiném vhodnějším místě. Jako součást
Národního domu se absolutně architektonicky nehodí ani k Národnímu domu, ani do okolního prostoru. Kromě toho není tajemstvím, že Karlovy Vary mají a ještě zřejmě budou dlouho
mít mnoho nevyužitých volných ubytovacích a stravovacích prostorů v existujících hotelových
a restauračních budovách. Tento komentář je pravděpodobně bezúčelný, neboť tuším, že o přístavbě už bylo zřejmě definitivně rozhodnuto.

Jiří Novák,
ředitel Farní charity Karlovy Vary

Fotohádanka

Doc. Karel Silovský, Jiráskova 14.

Dobrý den,
narodila jsem se v České republice (Praha),
ale do svých 20 let jsem bydlela v K. Varech.
Potom jsem se rozhodla žít jinde. Nyní bydlím 40 let v Německé spolkové republice
a přijela jsem se podívat na znovuzrozené
krásné Karlovy Vary. Se sousedkou jsem
se byla koupat v bazénu Thermal. Pověsila
jsem si ručník a pod něj postavila Duschgel
(jiné odkládání tam není), jak jsem na to
zvyklá na koupališti v Německu kam chodím téměř 40 let. Co se stalo? Přijdu zpátky
z bazénu a Duschgel je pryč! Ukradený. Sousedka mi říká: „To ses měla zeptat, tady jsi
v Čechách.“ Moc, moc mě to zklamalo neboť
jsem hodně o tomto státu slyšela, jak se všude krade. Už mi tady ukradli auto, navigaci,
propíchli gumu na autě a nyní ještě hloupý
Duschgel. Co přijde příště? Mám skutečně
dojem, že v tomto státě jsou krádeže pro ně-

Vylosování soutěží

T

U kterého hotelu v našem městě
najdete tuto originální plastiku?
Odpověď zašlete do 15. 7. 2011 e-mailem
na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo
poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 36001, Moskevská 21, tiskové
odd., zn. SOUTEZ KRL. Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky na kulturní představení.
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ajenka červnové křížovky byla odpovědí
na otázku: Kdo chyběl letos při zahájení
sezony v družině zakladatele lázní? Správné
znění: Manželky císaře Karla IV. Řada luštitelů chybovala, když uváděla „manželka“.
Jako výherce byl vylosován Petr Veselý, Sokolovská 105, Karlovy Vary.
Trochu složitější byla fotohádanka. Měli
jste uvést, na kterém domě v Karlových
Varech uvidíme tuto plastiku (na snímku
vpravo). Jako správné jsme uznali odpovědi: Na domě v Bezručově ulici č. 23, Za pekárničkou zdravé výživy i Na věštírně Astra
nebo Astro studio Slunce u zastávky MHD
U Nemocnice. Šťastným výhercem je Bruno
Fischer, Severní 871/13 Karlovy Vary. Na
oba vylosované čekají vstupenky na kulturní představení v našem městě.

Napište nám do listárny
Redakce KRL si váží příspěvků a ohlasů čtenářů.
Vaše názory, náměty a postřehy ze života ve městě nám nyní zasílejte na nový mail:
hydepark.kv@ceskydomov.cz.
Vaše redakce

koho jako lidový sport. Doporučit někomu
v Německu, kde žiji, mohu teď jenom jedno:
Když jedeš do CZ, vezmi řetězy a všechno
přivaž, jinak je to pryč. Moc mě to mrzí, ale
je vidět, že lidé s tou novou demokracií ani za
20 let ještě neumí zacházet a špatně ji používají. S pozdravem
Lenka Marek, Nebozízek 1, Karlovy Vary

Křížovka/Kontakty

Červencová tajenka KRL: Léčebná procedura v karlovarských Alžbětiných lázních

Odpovědi zašlete do 15. 7. 2011 e-mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21,
tiskové odd. Na vylosovaného luštitele čeká dárkový poukaz na procedury do Alžbětiných lázní.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz
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Kontakty:
Info pozemky:
Pavel Nedbal, tel. 724 204 692
Info Dům jedním tahem:
Petr Korellus, tel. 724 1 72 044
Oblast KV, CV, UL
Jakub Hošek, tel. 725 751 600
Oblast SO, CH, TC

info@djt.cz

www.djt.cz
SC-310784/1

