
8 | 2014

Horké
léto
v recepci



K.Vary - Stará Role zakázka číslo:
2014084

NOVIN
KA 

byt 
cena: 640.000 Kč
Hledáte pohodové bydlení? Nabízíme Vám byt v po-

díl.spoluvlast. 1+1 ve 2.patře zatep. panel. domu 

s výtahem. Klidné bydlení s výhledem jen do okol-

ních zahrad, bez silnice pod okny. Prostorná kuchyně, 

kterou lze využít jako obývací pokoj s kuchyň. kou-

tem. Školní ul., 35,5m².

Děpoltovice - Nivy zakázka číslo:
2014077

rekreační chata
cena: 2.900.000 Kč
Romantika kousek od města. Rekreační dům se 

zimní zahradou užívaný k  trvalému bydlení. Pří-

zemní dřevostavba s  obytným podkrovím 3+kk ve 

vynikajícím stavu. 300m k děpoltov. rybníku, kousek 

k  jezdeckému areálu s  koňmi, autobusové spojení. 

UP 135m², pozemek 1006m².

K.Vary - Olšová Vrata zakázka číslo:
2014073

NOVIN
KA

rodinný dům 
cena: 6.800.000 Kč
Stylový dům dvoupodlažní s garáží 6+kk s vybave-

ním. Lokalita „Na Motýlku“. Romantické klidné místo 

s dobrou dostupností do centra. Nedaleko golfových 

hřišť, lesů, ale také v blízkosti mezinárodního letiště 

a komunikace KV - Praha. Zastávka MHD. UP 157m², 

pozemek 766m².

K.Vary - Horní Drahovice zakázka číslo:
2014068

byt
cena: 1.100.000 Kč
Zrenovovaný byt v nejoblíbenější části města. Klidné 

místo, kousek do lázeňských lesů, k léčivým prame-

nům či do obchodního centra.  Byt je umístěn ve vile 

s  menší zahrádkou. V  ceně je vybavení (nábytek, 

lednice, pračka, TV). Ul. 5.května, 33m².

K.Vary - Rybáře zakázka číslo:
2014065

byt
cena: 1.320.000 Kč
I na sídlišti najdete klidné bydlení. Byt v panel.domě 

ve zvýšeném přízemí, 3+1 s  lodžií. Klidná zóna se 

zelení za okny. Rekonstrukce před 7mi lety (zděné 

jádro, nová kuchyně, rozvody IS, povrchy podlah, 

štuky, plastová okna,…). Ul. U Koupaliště, 74m².

K.Vary a blízké okolí zakázka číslo:

byt
POPTÁVKA
Poptáváme pro našeho klienta byt 2+1 v  zateple-

ném panelovém domě. 

K.Vary - Doubí zakázka číslo:
201210620

byt 
cena: 1.758.000 Kč   1.670.000 Kč
Moderní byt 2+1 s  novou kuchyň. linkou v  no-

vostavbě bytov. domu s nízkými provozními náklady 

a dvouletou zárukou. Lokalita navazuje na nádherné 

údolí řeky Ohře a národní přírodní památku Svatoš-

ské skály. Byt se nalézá v přízemí domu. Více infor-

mací na svatosska.loyd.cz.

K.Vary - Bohatice zakázka číslo:
2014085

byt
cena: 649.000 Kč
Bydlete v  novém! Útulný byt 1+1 v  kompletně 

zrekonstruované, zateplené panelové budově s  vý-

tahem. Celý areál je oplocený. K bytu náleží vlastní 

parkovací stání a sklepní kóje. V ceně bytu není ku-

chyňská linka. Ul. Dubová, 30m² + parkovací stání.

Nová Role - Mezirolí zakázka číslo:
2013105

rodinný dům 
cena: 1.999.000 Kč
Krásné místo 30  m od vody, přízemní chata 2+1 

k  celoročnímu užívání s  kompletním vybavením 

ve velmi dobrém stavu. Kachlová kamna. Vlastní 

studna. Udržovaná zahrada, parkování. UP 30  m², 

pozemek 372 m².

K.Vary - Stará Role zakázka číslo:
2013031

nebytové prostory
cena: 1.280.000 Kč
Prodej výrobní či skladové haly na vlastním pozemku 

na strategickém místě. Plechový přízemní objekt na 

podezdívce s  vjezdovými vraty v  průmyslové a  ob-

chodní zóně na okraji města. Momentálně bez vytá-

pění. Původním stavu, bez rekonstrukce. UP 250m².

K.Vary - Doubí zakázka číslo:
201210651

nebytové prostory
cena: 15.000 Kč/m²
Prostory vhodné k  provozování odborné lékařské 

praxe, kanceláře pro účetní fi rmu nebo také k  pro-

vozu kosmetického či kadeřnického salónu. Jsou 

bezbariérové, umístěné v přízemí právě dokončova-

né novostavby. UP 66m², 106m², 92m² nebo 131m².

POPTÁVKA
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SLEVA

NOVIN
KA 

AKCE M
ĚSÍCE

SLEVA

Otovice zakázka číslo:
201395

stavební pozemek
cena: 1.507.900 Kč
Rohový rovinatý pozemek k výstavbě RD. Jen jeden 

soused! Veškeré IS. Pozemek se nachází mimo rušnou 

komunikaci, v uzavřené klidné lokalitě. Dobré spoje-

ní do centra města (MHD). V místě škola, školka, dět-

ské i nové sportovní hřiště, lesopark. 887 m².

NOVIN
KA

Rozestavěný zděný RD s  obytným podkrovím a  vel-

kým pozemkem. Výhled na panorama Krušných 

hor. Časté autobusové spojení. Dispozice 5 až 6+kk 

se stavebním povolením. Nyní ve fázi hrubé stavby 

s krovem a třešní krytinou. Kompletní IS. UP 153m², 

pozemek 2.051m².

NOVIN
KA 

NOVIN
KA 
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s 1. náměstkem primátora 
Petrem Bursíkem

Je za námi měsíc červenec, který je díky MFF 

pro město tím nejrušnějším. Domníváte se, že si 

jej fanoušci fi lmu užili?

Jsem si jistý, že se červenec vydařil nejen pro fi l-
mové fanoušky, ale i pro všechny ostatní. Ačkoliv 
nám počasí ukázalo svou příznivou i zamračenou 
tvář, určitě se mnozí z nás měli šanci přesvědčit, 
jak vylepšil své služby areál Rolava a především 
se nám dařilo udržet v koupališti čistou a kvalit-
ní vodu. Potěšila mě i slova chvály od návštěvníků 
našeho města, kteří s velkým překvapením zazna-
menali odstranění „vředu“ naproti vřídelní koloná-
dě, kde se místo ohyzdné ohrady po dlouhých le-
tech objevil příjemný parčík.

Prázdniny jsou časem dovolených a odpočinku, 

přesto jsme v Karlových Varech svědky mno-

hých proměn.

Rozjeté investiční akce neustávají ani v létě. Dvě 
z nich mám pravidelně pod drobnohledem a kla-
du na ně mimořádně přísné nároky. Je to zapr-
vé demolice garáží ve Staré Roli v Jabloňové uli-
ci. V této odpudivé a nebezpečné lokalitě by mís-
to skládek, bezdomovců a uživatelů drog měl najít 
své místo investor, který může nabídnout drobnou 
a čistou výrobu. Dále pečlivě hlídám průběh oprav 
Staré pražské silnice. Po první etapě rekonstruk-
ce, kde se nám poda řilo ušetřit přes 3 miliony ko-
run, začíná nyní etapa druhá, která je techno logic-
ky mimořádně náročná. Tato silnice je ovšem kul-
turní památkou technického charakteru a zaslouží 
si odbornou péči.

Co byste přál Karlovarákům do druhé polovi-

ny léta?

Především, aby si našli čas na odpočinek a nabrali 
nové síly. Je lhostejno, zda to bude v hotelu u pláže 
nebo třeba na zahrádce. Každopádně přeji těm, co 
se chystají na dovolenou, ať si z ní dovezou samé 
příjemné zážitky. No a těm školou povinným přeji, 
ať srpen ubíhá co nejpomaleji.

Děkujeme za rozhovor

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 8/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY

je prázdninová recepční Dita Patáková. Po maturitě 
na karlovarském gymnáziu zvolila brigádu v recep-
ci KV CITY CENTRUM na Rolavě. Ve 12hodinových 
směnách pomáhala spolu s dalšími studenty batůž-
kářům ve stanovém městečku 49.MFF. Po prázdni-
nách jí čeká 1. ročník Právnické fakulty. 

05 SVÁTEK FILMOVÉ MÚZY SKONČIL

Ohlédneme se za hvězdami 49. MFF, jako byli Mel 
Gibson a Franco Nero. Představíme umělce, kte-
ří získali Křišťálový globus a měli největší sympatie  
u téměř 130 tisíc diváků.

09 MĚSTO ČEKÁ PODEVÁTÉ TRIATHLON

Ve dnech 16. a 17. srpna uvítá závodníky a zároveň 
oslaví 20 let od prvního lázeňského triathlonu v uli-
cích lázní.

12 PRAPOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ze Staré Role se umístil v desítce nejhezčích stan-
dart Čech a Moravy. Místní nadšenci tím naváza-
li na více než 140letou tradici sboru na tomto karlo-
varském předměstí. 

13 NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY 

míří na 4. ročník Farmářských trhů. Stránka Gastro-
nomie nabídne vedle seznamu NEJ potravinářských 
produktů kraje také tipy, jak si můžete zlepšit kul-
turu stolování.

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY

představíme italskou linii rodu Mattoni z Lombardie 
i karlovarskou větev, začínající u Andrea Mattoniho 
z Tremezza. Chybět nebude životní dráha nejslav-
nějšího této dynastie Heinricha Kaspara Mattoniho.

28 BASKETBALISTKY ČEKÁ PLNÁ KV ARENA

při Mezinárodním turnaji od 26. do 28. srpna. Už po-
páté budeme hostiteli špičkové akce ženského svě-
tového basketbalu. 

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

Zahájená veřejná sbírka na instalaci Havlova mís-
ta v karlovarských Sadech Karla IV. má úspěch. 
Obě stabilní pokladničky, které jsou v hale Ma-
gistrátu I a v Infocentru na třídě TGM se plní. 
Přispět lze také zasláním příspěvku na účet 
č. 5200014223/5500, vedený u Raiffeisenbank. 
Karlovy Vary se tak připojí k Washingtonu, Dubli-
nu a Barceloně, kde už Havlovo místo ve stylu Hy-
deparku vzniklo.   

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK 

čeká na milovníky všech plemen 30. a 31. srpna od 
10 do 17 hodin v Lidovém domě. Hodnotitelům se 
představí  200 ušlechtilých i domácích koček cho-
vatelé z Čech, Moravy, Německa, Rakouska, Nizo-
zemí, Belgie, Dánska, Itálie a Polska. Favority jsou 
kočky mainské mývalí, britské, burmily, divoké ben-
gálské a hraví devon rexové. O titulu Nejkrásnější 
kočky budou moci hlasovat také návštěvníci, kteří 
rovněž vyberou vítězná díla výtvarné soutěže.  

SERIÁL O KARLOVARSKÝCH PŘEDMĚSTÍCH 

Vycházel v KRL od dubna 2011 do května 2012. 
Nyní vyšel jako kniha. Podle přání čtenářů byla do-
plněna o kapitolu Lázeňská čtvrť a rozšířena o fo-
tografi e. Kniha se dá objednat e-mailem na: 
serial.kv@seznam.cz .

MOSER ZA NEJLUXUSNĚJŠÍ ZNAČKU  

vyhlásila letošní studie agentury Ogilvy & Mather. 
Dotázala se 300 respondentů z řad marketingových 
odborníků českých fi rem a 73 procent z nich dalo 
na první místo značku Moser. Na druhém místě je 
vnímán se 30 % Český granát, třetí šperky Halada, 
dále  Prim a Lasvit. Před čtyřmi lety vedly automo-
bily, nyní necelá čtvrtina volila módu, 11 % bydlení 
a 8 % kosmetiku.  

KŘTINY POMOHLY DALŠÍMU REKORDU 

Město Karlovy Vary se podílelo na úspěšném poku-
su o zápis do České databanky rekordů. Primátor 
města spolu s představiteli dalších 17 měst a měst-
ských částí po celé republice pokřtil 22. června no-
vou publikaci o Jiřím z Poděbrad. Díky počtu 18 zú-
častněných měst byl překonán rekord a hromadný 
křest zapsali do databáze rekordů. Akce byla sou-
částí oslav 550. výročí Mírové mise Jiřího z Podě-
brad.  

VÝTVARNÍCI ZAPLNILI GALERII 

Zdařilou akci mají za sebou karlovarští výtvarní-
ci. Minulý měsíc zaplnila Městskou galerii na Sta-
ré louce dvacítka umělců z regionu. Návštěvníci  si 
mohli prohlédnout a zakoupit obrazy a kresby, por-
celán, keramiku, dřevěné plastiky a kresby, výtvo-
ry ze skla i sochy. Výstava se setkala s velkým zá-
jmem veřejnosti. 

VELVYSLANEC ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE V ČR  

Markus-Alexander Antonietti přirovnal při své ná-
vštěvě Karlovy Vary k Locarnu. Slíbil pomoc při oži-
vení partnerství obou měst, které bylo uzavřeno 
před více než 20 lety. Velvyslance zaujalo také úsi-
lí Karlových Varů a dalších evropských lázní o zápis 
na seznam UNESCO. 

MOBILNÍ DATOVÁ SÍŤ SE ZRYCHLILA 

První dva provozovatelé O2 a Vodafone spustili 
v Karlových Varech nejrychlejší mobilní 4G LTE síť. 
Technologii na frekvenci 800 MHz si během MFF 
vyzkoušeli novináři, televizní štáby a další uživatelé. 
Současně po dobu 49. MFF posílili pokrytí signálem 
2G a 3G. Dosud technologie HSPA  umožňuje rych-
lost 42 Mb/s., zatímco 4G LTE až 110 Mb/s.  

NEJVĚTŠÍ DALEKOHLED V KRAJI  
zprovoznili pracovníci karlovarské hvězdárny. Zatím 
je dalekohled řízen off-line. Hvězdárna hledá spon-
zory, kteří by přispěli na převedení dalekohledu na 
dálkové řízení přes internet. Zájemci už mohli  da-
lekohledem pozorovat planety Saturn a Mars. 

• STALO SE/STANE SE
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• OHLÉDNUTÍ ZA MFF

FESTIVAL PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ 
49. MFF se zúčastni-

lo 12 433 akreditovaných 

návštěvníků. Z toho bylo 

10 490 držitelů festival pas-

su, 478 fi lmových tvůrců, 

825 fi lmových profesionálů a 640 novinářů. 

V průběhu devítidenního festivalu se uskuteč-

nilo 478 fi lmových představení, které navští-

vilo 130 987 diváků. Počet prodaných vstu-

penek byl tak o tři tisíce víc než loni. Uvedeno 

bylo 245 fi lmů, z toho 216 hraných a 29 do-

kumentárních. Z celkového počtu fi lmů mělo 

33 světovou, 19 mezinárodní a 6 evropskou 

premiéru. U 189 projekcí uvedla fi lm osobně 

delegace tvůrců a ve 62 případech šlo o de-

buty. Filmový průmysl zastupovalo 825 pro-

ducentů, nákupčích prodejců a distributorů 

fi lmů, dramaturgů fi lmových festivalů, zástup-

ců fi lmových institucí a dalších fi lmových pro-

fesionálů. Polovina z nich byla ze zahraničí.

Filmová múza, která se v našem městě zabydlela 

tradičně na devět dní, nadělila hostům, tvůrcům i fa-
nouškům stříbrného plátna nevšední zážitky. Hodno-
ta rozdaných Křišťálových globusů přesáhla 150 tisíc 
dolarů. Odvezli si je nejen držitel Velké ceny gruzín-
ský režisér George Ovašvili za fi lm Kukuřičný ostrov, 
oscarový herec Mel Gibson a producent William Fri-
edkin, ale také Zdeněk Svěrák, oba vítězové soutěže 
dokumentů a další tvůrci. 
Globusy si tedy nešetřilo. Ženské půvaby světové ki-

nematografi e zastupovaly herečka z Jurského par-
ku Laura Dernová a francouzská režisérka Fanny Ar-
dantová. Obě ochotně pózovaly fotografům a na tis-
kovce odhalily důvěrné pocity z natáčení. Obvyklý tah 
produkce mít hned na zahájení MFF fi lmovou hvěz-
du první velikosti vyšel i letos. Mela Gibsona čeka-
lo na letišti jen 23 fanoušků, zato u Puppu i Thermalu 
se mačkaly davy. Jeho letadlo přistálo v pravé poled-

ne, Gibson proběhl letištěm v džínách, košili a s kšil-
tovkou, zavolal Hello a nasedl do jedné z pěti limuzín, 
která ho za kvílení policejních sirén dovezla k Pup-
pu. Na tři dny pobytu si dovezl jediný kufr, menší taš-
ku a pět obleků v obalech. Druhý den uvedl v letním 
kině svůj kultovní fi lm Šílený Max a hned v neděli od-
letěl, kvůli silným poryvům větru, s hodinovým zpož-
děním. Do historie Puppu se zapsal Gibson jako dal-
ší Američan, který poprvé v životě ochutnal a vychvá-
lil pravou svíčkovou. To další oblíbenec fi lmových fa-

nynek, Ital Franco Nero, zdejší kuchyni zná, neboť byl 
v Karlových Varech už potřetí. Stejně jako v roce 1982 
a 2000 okouzlovaly lovkyně autogramů jeho modré 
oči a tak jako před 14 lety, snídal vaječnou omeletu. 
V Městském divadle se zúčastnil projekce fi lmu Na-
léhavé rytmy po boku francouzské herečky Fanny Ar-
dantové, která mu kdysi ve fi lmu dělala šéfku a reži-
sérku. Jinou zajímavou dvojicí na 49. MFF byl nositel 
Nobelovy ceny míru, polský exprezident Lech Walę-

sa a polská herečka Agnieszka Grochowska. Před-
stavili spolu fi lm Walesa člověk naděje a divačky, kte-
ré fi lm shlédly, se shodly na tom, že by nikdy nechtě-
ly být paní Walesovou. Zatímco on střídal žaláře a bo-
joval s totalitou, ona sama doma vychovala osm dětí. 
To, že by nechtěla být na jejím místě, přiznala na tis-
kové konferenci i sama herečka Grochowska, která 
ve fi lmu Walesovu manželku hrála. 

Se slzami v očích přijal Velkou cenu MFF a křišťálo-
vý globus gruzínský režisér George Ovašvili. Na pódiu 
mu očividně došla dojetím slova a tak děkoval všem: 
porotě, producentům i městu Karlovy Vary. Až do půl-
noci pak slavil v Puppu spolu s manželkou a malým 
synem. Další vavříny byly podle očekávání až na Di-
váckou cenu, kterou překvapivě nezískal hraný fi lm 
ale dokument Magický hlas rebelky o zpěvačce Mar-
tě Kubišové. Příští jubilejní 50. MFF se bude konat od 
3. do 11. července 2015.
  (Jaroslav Fikar)

Francouzská režisérka a herečka Fan-

ny Ardantová

Oscarový herec Mel Gibson

Italský herec Franco Nero

Polský exprezident Lech Walęsa

Polská herečka Agnieszka Grochowska

Gruzínský režisér George Ovašvili

Herečka z Jurského 

parku Laura Dernová
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Nahlédnout do strategie může každý

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, 
musí skončit v popelnici a pak na skládce.  Stále větší 
důraz se klade na maximální využití všech materiálů, 
které lze znovu použít. Podle hesla „nejlepší odpad 
je ten, který nevznikne“. 
Proto by domácnosti měly 
odpad třídit. Nejen papír 
a plasty, ale také vysloužilé 
elektrospotřebiče, které tvoří 
asi pět procent hmotnosti 
pevného domácího odpadu, 
tedy zhruba tolik jako plastové 
obaly. V celé Evropě se ročně 
vyprodukuje na osm milionů 
tun elektroodpadu. Proto 
vznikl systém sběru, evidence 
a dopravy starých spotřebičů 
ke zpracovatelům, který 
končí recyklací a návratem 

drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci 
a dovozci se v ČR přiklonili k osvědčenému modelu 
skandinávských zemí. Založili neziskové společnosti, 
které zajišťují místa zpětného odběru, kde lze zdarma 

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

Středem veřejného zájmu se stal Strategic-
ký plán udržitelného rozvoje města. Návrh 
koncepce klíčového dokumentu pro obdo-

bí do roku 2020 je nyní posuzován odbornou i laic-

kou veřejností z hlediska vlivů na životní prostře-
dí a veřejné zdraví. Do návrhu koncepce může na-
hlédnout každý. Dokument je na odboru životního 
prostředí ve 3. patře Magistrátu II, U Spořitelny 2,  

č. dveří 303 a úřední dny tam mají pondělí a středu 
8 – 12 hod. a 13 - 17 hod. Do dokumentu lze také 
nahlédnout v Informačním systému SEA na inter-
netových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/
view/sea100_koncepce. Kód koncepce MZP181K. 
Po seznámení s návrhem koncepce může každý 
k němu zaslat své písemné vyjádření. Nový strate-
gický plán defi nuje čtyři rozvojové oblasti města:

Kvalita života obyvatel

Místní ekonomika

Lázeňství, cestovní ruch a související služby

Správa města a veřejný život

Po schválení zastupitelstvem města bude doku-
ment zavazovat naše město k realizaci a pod-
poře takových aktivit, které do roku 2020 pove-
dou k rozvoji v souladu s nastavenými cíli. Zároveň 
bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost 
má vliv na rozvoj města a život v něm. Jinými slo-
vy, občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat 
vlastní budoucnost v Karlových Varech. (mm)

Použité baterie nepatří do koše

Občanská poradna informuje
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary rozšířila od počátku roku 2014 nabízené sociální služby o novou sociál-
ní službu a to Občanskou poradnu. Poradenství je poskytováno kvalitními a odborně fundovanými pracov-
níky v souladu se standardy kvality a bezplatně. V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme po-
moc zejména v oblastech: dluhy a oddlužení, sociální dávky a sociální pomoc, pracovně právní vztahy 
a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, fi nanční a rozpočtová problematika, pomoc obětem 
trestné činnosti. Občanská poradna Karlovy Vary v současné době absolvuje řízení k přijetí do Asociace 
občanských poraden ČR jako kandidátská poradna, jediná v Karlovarském kraji.  Předpoklad získání akre-
ditace AOP ČR je od 1. 1. 2015.
Kontakty:
Občanská poradna Karlovy Vary, Chebská 113/108, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 605 295 009, 605 295 515, e-mail: poradna@kskcentrum.cz, web: www.kskcentrum.cz. 
Provozní doba: Po předchozí telefonické dohodě.

FOTOSOUTĚŽ
Chodíte na kulturní akce pořádané v Karlových 
Varech a uděláte si občas snímek na památku? 
Využíváte předností města  k aktivnímu trávení 
volného času a také se u toho vyfotíte? 
Pak vás bude zajímat, že Infocentrum města 
Karlovy Vary vyhlašuje fotosoutěž "Vary v akci" 
zaměřenou na kulturní život a aktivní trávení 
volného času v našem městě. Soutěž probíhá 
do  31.10.2014 a vítězné fotografi e budou vy-
hlášeny 5.11.2014. 
Oceněno bude pět nejzajímavějších fotogra-
fi í. Za 1. místo získá soutěžící 3000 Kč, za 2. až 
5. místo věcné ceny od Infocentra. 
Pro zařazení do soutěže zašlete své fotografi e 
na adresu soutez@karlovyvary.cz. 

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Přijímány do soutěže budou pouze digitální fo-
tografi e v rozlišení min. 1 Mpx, bez dat, vo-
doznaku a digitálních úprav. Pro odeslání fo-
tografi í můžete využít úložišť např. ulozto.cz,  
uschovna.cz apod. Soutěžící musí být auto-
rem fotografi e a může zaslat maximálně pět fo-
tografi í. 
Fotografi e se musí tematicky shodovat se za-
dáním “kulturní akce a aktivní trávení volné-
ho času v Karlových Varech ”. Účastí v soutěži 
dává autor fotografi e souhlas Infocentru měs-
ta ke zveřejnění na webových stránkách, soci-
álních sítích a k neomezenému užití vložených 
fotografi í za účelem nekomerční propagace 
města Karlovy Vary. Podrobnosti na: 
www.karlovyvary.cz/cs/fotosoutez-vary-v-akci.

Strategický plán má zabránit aby v budoucnu vznikaly ostudné stavby jako Krá-

lovská vyhlídka
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Podchody u Dolního nádraží ožijí

Občanské sdružení PROTEBE live představilo projekt 
Živé podchody. Jeho cílem je oživit karlovarské pod-
chody na náměstí Republiky u Dolního nádraží. Záměr 
vychází z doporučení loňského studentského work-
shopu, kterého se zúčastnili mladí designéři a archi-
tekti. Dvacítka studentů představila šest konceptů, 
které navrhly řešení, jak toto místo změnit. V soutěži 
byly vybrány tři vítězné návrhy a z nich se vytvořila ar-
chitektonická studie, která řeší revitalizaci podchodů 
a oživení vstupní brány do města. „Při sledování po-
čtu lidí, kteří podchody projdou, jsme došli k tomu, že 

v průběhu pěti let dojde na tomto místě přibližně k de-
víti milionům  interakcí chodců s tímto nevábně vy-
padajícím prostorem,“ říká k projektu Tereza Bredle-
rová ze sdružení PROTEBE live. Podle primátora Petra 
Kulhánka není cílem jen stavební řešení samo o sobě. 
"To by město vzhledem  k technickému stavu podcho-
dů muselo stejně udělat. Smyslem je  dát tomuto mís-
tu nějakou přidanou hodnotu, obsah a ducha. Vytvo-
řit netradiční kus veřejného prostoru s možností další-
ho kulturního rozvoje. Architektura a design je k tomu 
prostředek," uvedl primátor. Projekt za 6,6 miliónu ko-
run počítá s revitalizací centrálního prostoru do po-
doby „hyde parku“.  V atriu mezi podchody vznikne 
„speakers corner“, který nabídne místo ke svobod-
nému vyjádření názorů a zároveň vytvoří kultivované 
místo pro pouliční umělce, např. živé sochy, hudební-
ky nebo performery. S nápadem přišla studentka Mar-
kéta Mášová, karlovarská rodačka, která místo dob-
ře zná. Součástí projektu bude příští rok i crowdfun-
dingová kam paň. Na výrobu nových prvků - obkladů 
ve formě bosáže chtějí organizátoři zapojit veřejnost. 
Město zajistí vlastní rekonstrukci podchodů. Průběžný 
stav bude možné sledovat na  www.zivepodchody.cz. 

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, za-
čátky nočního mytí na 20:00 hod. 
4.8. Komunikace: Svobodova, Nerudova, Husova, Žižkova
 Parkoviště: Dvořákova u dětského hřiště
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Re-
publiky

5.8. Komunikace: Závodu Míru, Nádražní
6.8. Komunikace: Petřín, Raisova, Hynaisova, Pražská, Zítkova, 

Balbínova, Jarní, U Imperiálu
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr.D. 

Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní 
přestupní stanice MHD

7.8. Komunikace: Sedlecká, Chomutovská, Krušnohorská, Os-
trovská, Jáchymovská, Železná

8.8. Komunikace: Nejdlová, Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská

11.8. Komunikace: Hřbitovní, 5.května, Máchova, Polská, Jirásko-
va, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

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

12.8. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnic-
ká, K. Světlé, Dělnická

13.8. Komunikace: Pod Lesem, U Podjezdu, Strmá, Studentská
 Noční mytí: Varšavská včetně, T.G. Masaryka u Becherovky, 

Dr. D. Bechera, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, 
hlavní přestupní stanice MHD

14.8. Komunikace: Na Vyhlídce, Tyršova, Scheinerova, Fügnerova, 
Bezručova, Ondřejská

15.8. Komunikace: Javorová, Jabloňová, Spojovací, Kostelní, Ro-
lavská, V. Nezvala, Palackého

18.8. Komunikace: Poděbradská, Krále Jiřího, Křižíkova, Petra Ve-
likého, Sadová

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

19.8. Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělěhradská, Jaltská

20.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská část, Ho-
rova, Vítězná, Drahomířino nábřeží, Mattoniho nábřeží, Spor-
tovní

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

přestupní stanice MHD
21.8. Komunikace: Kryzánkova, Smetanova, Hlávkova, Školní, 

Družstevní, Třešňová, Kladenská,
22.8. Komunikace: Západní, Plzeňská
25.8. Komunikace: Holečkova, Krátká, Luční, Na Výhledě, Dlouhá, 

Rybářská, Příčná
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození,  nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Re-
publiky

26.8. Komunikace: Vrázova, Alšova, Myslbekova, Brožíkova, Slád-
kova, Šumavská, Moskevská část

27.8. Komunikace: Sedlecká, Klínovecká, Plešivecká, Vodárenská, 
J. Opletala, Buchenwaldská, Merklínská Sedlec Na Výfuku, 
Ke Hřišti, Jezerní, Šeříková, Za kostelem, Rosnice, Čankov

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

28.8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Rohová, Borová, Nad 
Dvorem, Počernická, Zlatá, Tisová, Na Kopečku, Akademika 
Běhounka, Marie Rovenské

29.8. Komunikace: Železniční, náměstí 17. listopadu, Severní, Si-
biřská, Konečná

Původní stav podchodů ještě loni

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Vizualizace jak by se podchody měly změnit

Prodej objektu I. P. Pavlova
Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku 
města, zveřejňuje záměr prodej objektu I. P. Pav-
lova 1381/26, Karlovy Vary, formou výběrového 
řízení, veřejnou licitací s minimální nabídkovou 
cenou 29.001.150,- Kč. Podrobné informace na 
úřední desce magistrátu a na www.mmkv.cz. 

Změna vítání občánků
Magistrát města Karlovy Vary mění způsob orga-
nizace slavnostních obřadů vítání karlovarských 
občánků pro děti narozené po 1. 7. 2014 z důvo-
du ochrany osobních údajů. Rodiče již nebudou 
na slavnostní obřad zváni, v případě zájmu mo-
hou potvrdit svou účast vyplněním „Přihlášky na 
vítání občánků“, dostupné i na webu www.mmkv.
cz, kterou doručí Magistrátu města Karlovy Vary, 
odboru vnitřních věcí, oddělení matriky a eviden-
ce obyvatel, nejpozději 3 týdny před příslušným 
termínem konání. Rodiče dětí, které se narodí v 
karlovarské nemocnici, mohou svou účast potvr-
dit na formuláři „Souhlasné prohlášení o jménu 
dítěte“, který obdrží v porodnici, a který následně 
odevzdají matrice Magistrátu města Karlovy Vary 
při vyřízení rodného listu dítěte.

Dotace - sociální oblast
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žada-
tele o poskytnutí dotací do oblasti sociální péče 
a zdravotnictví na rok 2015, aby své žádosti za-
sílali na odbor  sociálních věcí do 31. října 2014 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kar-
lovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na   interneto-
vých stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 
(www.mmkv.cz).  Případné informace a odpovědi 
na dotazy, týkající se žádostí o dotace,  poskytne 
ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bar-
táková (U Spořitelny 2, č. kanceláře 201) tel. 353 
118 569. U uvedené pracovnice jsou potřebné 
formuláře rovněž k dispozici. 
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Karlovy Vary podporují Plzeň    
Ofi ciální zahájení projektu Plzeň - Evropské 

hlavní město kultury bude až 17. ledna 2015. 

Už dnes je  hlavní program z téměř z 90 pro-

cent připravený. Celkově bude čítat přes 

50 velkých kulturních událostí a 600 dalších 

akcí, které se budou odehrávat ve všech čás-

tech města. Žánrově se program skládá od 

divadla přes hudbu, výstavy, architekturu, ta-

nec, performance, instalace ve veřejném pro-

storu až po komunitní akce, vzdělávací pro-

jekty a setkání.

Proměna Plzně v kulturní metropoli začne letos na 
podzim, kdy v centru města zakotví Manège Car-
ré Senart, magická manéž Francoise Delarozière, 
výtvarníka pařížské divadelní společnosti Royal de 
Luxe, pro kterou vytvořil řadu obřích loutek chodí-
cích ulicemi měst. Celý program odstartuje v led-
nu příštího roku vystoupení špičkového švýcar-
ského provazochodce a akrobata Davida Dimitri-
ho, v únoru se město rozzáří několikadenním festi-
valem světla. Na březen je plánované otevření Kul-
turní fabriky v bývalém pivovaru Světovar, která se 
se svými čtyřmi variabilními sály stane prostorem 
pro živé umění a místní komunitu. V dubnu se to-
vární areály po městě promění v umělecké prosto-
ry a v květnu si Plzeň připomene 70. výročí osvobo-
zení americkou armádou. V létě se mohou  Plzeňa-

né i návštěvníci města těšit na multižánrový festival 
Živá ulice a v celém Plzeňském kraji na akci 9 týd-
nů baroka. Celý rok oživí náměstí i plzeňská sídliště 
přední evropská jména nového cirkusu a svým dí-
lem přispějí také Divadla J. K. Tyla a Západočeská 
galerie. Projekt Plzeň 2015 se zaměří na tři témata 
typická pro západní Čechy, jako je industriální dě-
dictví, umění v krajině a barokní památky. Celkový 
rozpočet projektu činí 420 milionů korun.

 

 Součástí projektu Evropské hlavní město kultu-
ry 2015 je výstavba nového divadla v Plzni. Výstav-
ba nové plzeňské divadelní budovy byla zaháje-
na v červnu roku 2012 podle projektu vypracova-
ného architektonickou a projekční kanceláří Helika, 
a to na základě původního návrhu portugalské ar-
chitektonické kanceláře Contemporânea Lda. Kom-
plex divadelní a provozní budovy je tvořen dvěma 
vzájemně téměř rovnoběžnými, avšak mírně odklo-
něnými objekty. 
Unikátní je čelní fasáda z  bílého pohledového be-
tonu, která  je perforována eliptickými otvory.  
Součástí divadelní budovy je sál s hledištěm pro 
461 diváků a Malá scéna pro 150 diváků. Nové di-
vadlo bude slavnostně otevřeno letos 2. září ope-
rou Prodaná nevěsta.  Touto událostí vstoupí plzeň-
ské Divadlo J. K. Tyla do 150. sezony stálého pro-
fesionálního divadla.

Informace o programu 

Plzeň Evropské hlavní 

město kultury 2015 najdete na 

www.plzen2015.cz, vstupenky 

si můžete zajistit na 

www.plzenskavstupenka.cz.
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Město se těší na CITY TRIATHLON   

Karlovy Vary budou už po deváté hostit CITY 
TRIAHTLON. Uskuteční se 16. a 17. srp-
na, kdy se zároveň oslaví 20 let od prv-

ního lázeňského triathlonu v ulicích města. 
Akce nabídne obyvatelům města nejen podíva-
nou, ale i možnost otestovat své schopnosti. Zá-
vod bude totiž otevřený i pro veřejnost, takže si 
může zasportovat opravdu každý. „Srdečně zve-
me všechny Karlovaráky, aby si v sobotu přišli 
sami nebo se svými dětmi vyzkoušet celý závod, 
či nějakou disciplínu z rodiny triatlonu a v ne-
děli přišli vyburcovat světové závodníky k těm 
nejlepším výkonům,“ říká ředitel závodu Vladi-
mír Malý. 

Pořadatelé zároveň prosí všechny, kterých se 
dotknou dopravní omezení, o shovívavost a po-
chopení. Pro příznivce triatlonu bude zajištěna 
bezplatná autobusová doprava mezi koupališ-
těm Rolava a lázeňským centrem vždy ihned po 
skončení plavecké části. U hotelu Thermal bu-
dou koncertovat místní kapely. Kulturní program 
obstará 16. srpna od 21 hodin kapela LIWID, 
o den později se na stejném místě od 18 hodin 
představí rocková skupina T4. Vstup na koncerty 
je zdarma, stejně jako na celé závody.

Divácky velmi atraktivní místo na trase je dře-
věné molo na koupališti Rolava, které závodníci 
nejprve podplavou, vyběhnou z vody, přeběhnou 
po mole a skáčou do dalšího plaveckého okruhu.
V cyklistice je pro diváky zajímavý Zámecký 
vrch, kde musí vyjet profesionálové celkem se-
dmkrát a amatéři třikrát. U běhu se mohou divá-
ci těšit na výběh závodníků po schodech k Hlav-
ní poště a samozřejmě na fi niš u Thermalu. 

NOVINKY 2014:

• Závod Olympijských nadějí (ZON)-OLYMPIC 
HOPES RACE - zahraniční národní reprezenta-
ce žáků, dorostenců a juniorů

• MČR-žákovských, dorosteneckých a junior-
ských kategorií 8-19 let 

• Závod pro HANDICAPOVANÉ - PARATRIATHLON
• Závody štafet OLYMPIC HOPES RACE

Tradiční závody

• Závody jednotlivců a štafet pro veřejnost 
OPEN Race

• Duatlon pro děti ve věku od 3 do 14 let
• Závody Evropského poháru mužů a žen

Šance pro sportovní veřejnost: Přijďte si zasportovat
1. ZÁVOD

WITTE Automotive Baby DUATHLON

2014 (sobota 16.8.)
– otevřený závod pro děti a rodiče.
Místo: Koupaliště Rolava. 
Prezentace 12:30–14:40, start 15:00; kombina-
ce běhu a jízdy na kole. Startovné zdarma. Děti 
potřebují k závodu pouze jízdní kolo a cyklistic-
kou přilbu. Jejich bezpečnost zajišťuje dostateč-
ný počet pořadatelů v uzavřeném areálu koupa-
liště Rolava.

2. ZÁVOD

DB Schenker 3. CITY TRIATHLON Karlovy Vary 
OPEN a WITTE Automotive Team Race
– závod pro veřejnost v krátkém triatlonu.
0,7 kilometru plavání, dvacet kilometrů cyklistiky 
a pět kilometrů běhu.
Závodníci mohou absolvovat celý závod nebo 
jako dvou- až tříčlenná štafeta, kdy každý člen 
absolvuje jednu disciplínu.
Místo: Start – koupaliště Rolava, cíl – plocha před 
hotelem Thermal.

Časový harmonogram:
Sobota 16.8.:

09:00 START závodu MČR kategorie 8 a 9 let
09:30 START závodu MČR kategorie 10 a 11 let
10:30 START závodu kategorie 12 a 13let - Chlapci
10:40 START závodu kategorie 12 a 13let - Dívky
11:30 START závodu ZON+MČR kategorie 14 a 15let ZON+MČR - Chlapci 
11:40 START závodu ZON+MČR kategorie 14 a 15let ZON+MČR - Dívky
13:00 START závodu handicapovaných-PARATRIATHLON
15:00 START závodu WITTE Automotive BABY Duathlon (pro děti ve věku od 3 do 14 let)
17:30 START závodu Carlsbad International school OLYMPIC Hopes Race ZON
 +MČR Dorost a Junioři
18:00     START – DB Schenker OPEN a  Witte Automotive TEAM race
20:00 Slavnostní vyhlášení vítězů(Thermal)
21:00 Koncert skupiny LIWID

Neděle 17.8.

09:00 START závodu týmů ZON
12:00     START – ETU European Cup (ženy) (1500m plavání, 40km cyklistika,10km běh)
16:00     START – ETU European Cup (muži) (1500m plavání, 40km cyklistika,10km běh)
18:30  Koncert kapely T4
19:00 Slavnostní vyhlášení
19:30  Koncert
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Co bude s lékařskými 

ordinacemi
Se znepokojením sleduji, jak vedení města přistupu-
je k prodejům nemovitostí v Karlových Varech. Pocho-
pil jsem, že vyrovnaný rozpočet je pro vedení města 
v čele s primátorem Kulhánkem vším. Ať to stojí, co to 
stojí… Zároveň se ukazuje neschopnost radních do-
mluvit se na prodeji majetku, kterým by své ambice 
zaplatil. Proto začátkem letošního roku vládnoucí koa-
lice v tichosti zadlužila město dalšími 100 miliony ko-
run s tím, že je to vlastně půjčka, která bude vráce-
na do konce letošního roku. Zaplacena měla být prá-
vě z prodeje majetku, na kterém se páni radní neumě-
jí dohodnout a město se po sedmi měsících svého hos-
podaření propadá do hluboké ztráty. Na posledním jed-
nání zastupitelstva města jsem otevřel otázku prode-
je domu v Myslbekově ulici, k němuž našli radní od-
hodlání. Trapné ovšem je, že již přes 20 let mají v tom-
to domě lidé své lékaře a pravidelně je navštěvují. Ve-
dení města se rozhodlo dům prodat výnosovou meto-
dou - tedy kdo dá nejvíc, ten jej získá, ordinace lékařů 
musí jít stranou. Překvapilo mě, že město nejprve na-
bídlo objekt k prodeji za cenu dle znaleckého posud-
ku nájemcům nebytových prostor a následně od toho-
to logického a správného kroku upustilo. Evidentně do-
stane přednost nějaký postsovětský kupec, který dá 
nejvíc peněz. A lékaři a jejich ordinace? Ti budou mu-
set následně dům po dvaceti letech opustit. A co bude 
s pacienty? To nikdo neví a ani to nikdo na městě ne-
řeší, neboť je to vůbec nezajímá.
 Mgr. Tomáš Hybner, zastupitel města

STANOVISKO VEDENÍ MĚSTA:
Reálný stav věcí, zmiňovaných v reakci pana zastu-
pitele Hybnera, je takový, že město si k dnešnímu dni 
nepůjčilo ani korunu. Nájemci v Myslbekově ulici ne-
projevili o koupi domu zájem. Město v současnosti řeší 
s nájemníky nabídku náhradních prostor. Mgr. Hybner 
má přístup ke všem těmto informacím, neprojevil však 
o ně zájem.

K čemu další 

„stůůdie“?
Rozradostnil jsem se, když na mne ze schránky „juk-
nul“ Krl° KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ NOVINY, zdařilý to 
titul  Měsíčníku pro občany města Karlovy Vary. Na vy-
světlenou předesílám, že jsem rád, když před kon-

cem měsíce mohu v měsíčníku listovat a se zájmem 
si mnohé přečíst a i ve svém vetchém věku získat no-
vou nebo užitečnou informaci. Zvláště rád si čtu seri-
ály z historie našeho města, i když mnohé, jako občan 
města od roku 1945, již z minulosti znám. Aby neby-
lo radosti málo, při čtení čísla 7/2014 vleže na divanu, 
mi do obličeje vypadly dva výtisky informačního letáku. 
Řádně v barvách vyvedeném a označeném jako Stra-
tegieKV° - plným názvem STRATEGICKÝ PLÁN  UDRŽI-
TELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY 2014-
2020. Nechť mi čtenáři odpustí, ale uvádím, že jsem 
jako úředník pracoval na Úřadu a později Magistrátu 
města Karlovy Vary od roku 1994 -2004, kdy jsem od-
chodem do důchodu získal hodnost seniora-důchodce. 
Píši to proto, že za ty roky jsem do „úředničení“, nut-
ném ke správě města i výkonu státní správy, měl mož-
nost trochu nahlédnout… a také si ještě dost pama-
tuji. Z toho důvodu, mi už jen nadpis uvedeného infor-
mačního letáku způsobil „imaginární pupínky“ po ce-
lém těle.  Strategických plánů, Rozvojových a jím po-
dobných „stůůdijí“ jsem za roky svého působení, zažil 
a pamatuji si několik. Vždy se zrodily ve vedení města. 
Většinou s úkolem pro všechny odbory MM, vypracovat 
podklady - přišel některý z náměstků. Pamatuji také, 
že do „výroby stůůdií“ byly angažovány různé (dokon-
ce i pražské) agentury. Za slušný peníz – samozřejmě. 
Vše se táhlo dlouhé měsíce a úředníci jednotlivých od-
borů své podklady byli nuceni měnit a měnit… Pokud 
mne paměť neklame, tak výsledný efekt tohoto koná-
ní po jeho dokončení, byl nepostřehnutelný. Než se ně-
jaké zásadní změny rozběhly, no hádejte? … Správ-
ně, přišly komunální volby a s nimi další garnitura na-
šich konšelů. A ta samozřejmě neplesala nad plány ve-
dení předchozího a zadala další „stůůdii“ rozvoje, toho 
našeho městečka milého,  k občanům tak přívětivého. 
Můj dojem z informačního letáku, který zřejmě fi nál-
ně zpracoval odbor strategií a dotací MM (už ten název 
páánečku…), myslím v části CÍLE, PRIORITY a OPAT-
ŘENÍ, mně osobně připomíná „Plán činnosti MNV“ ješ-
tě z dob minulého století. Doplnil bych do něj ještě dal-
ší Prioritní oblast a v ní bod: Zajistit, podporovat, opti-
malizovat, koncepčně dořešit, chránit, zvyšovat hodno-
tu a v neposlední řadě větším zapojením občanů – za-
bezpečit kvalitní a báječné počasí (protože nebude-li 
pršet, nezmoknem). Chtělo by se mi věřit (ale jde to 
hodně ztuha), že nový STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITEL-
NÉHO ROZVOJE města Karlovy Vary přece jenom měs-
tu, ale hlavně jeho obyvatelům (kterých nám stále ubý-
vá a ubývá…), nějaké dobré změny přinese. Omlou-
vám se iniciátorům, zpracovatelům a ostatním, kteří na 
Strategii KV° v potu tváře „makali“, ale vězte, že jde 

a jen o soukromý názor seniora, důchodce. Sákriš, ale 
stejně by mne zajímalo, kolik to všechno i s tím křído-
vým papírem stálo… 

Petr Chalupa, Karlovy Vary

Kravál skončil, 

zapomeňte 
Chci se za sebe i své sousedky ohradit proti vyhlá-
šení magistrátu (zveřejněnému v Mladé frontě dnes 
9.7.2014), že obyvatelé města jsou ke konání festiva-
lových akcí vždy tolerantní. Mělo by se dodat jak - kde 
a jak - kdy. Lze si ověřit na Městské policii (jako jsem 
to udělala já), že policejní hlídky musely během letoš-
ního 49.MFF vyjíždět k řadě případů porušení vyhláš-
ky č.5/2009 o rušení nočního klidu, kdy lidem došla tr-
pělivost. Nejen v centru, ale také na Dolní Kamenné, 
u bývalé "Plechárny". Na její festivalový kravál si hod-
ně lidí, i místní lékaři, stěžovalo a hlídky tam dost čas-
to vyjížděly. Festivalový kravál bylo slyšet až na Soko-
lovské ulici, Na Rozcestí, taky na Čankovské a nejvíce 
v ulicích Dělnická, Sladovnická, Kosmonautů a soused-
ních. Jako obyvatelky bytů a rodinných domů jsme si 
vytrpěly své. Tolerovaly jsme hluk do 22. hodiny, ale co 
říct na hudební produkce, které končily v pět ráno? Na 
naše stížnosti /viz záznamy na Městské policii/ nebyl 
nikdo z magistrátu schopen sdělit, zda šlo o povolenou 
zábavu a v kolik hodin měla skončit. Pozvánky, vylepe-
né na koupališti Rolava, kam jako mámy s dětmi cho-
díme, zvaly na párty, ale bez uvedení hodin. K čemu 
máme obecně závaznou vyhlášku, kterou nikdo nedo-
držuje? Bohužel nekončí to festivalem. Ten holt patří 
k tradici. Kolem Dolní Kamenné zažíváme i mimo MFF  
hudební kravály po celou noc. Jde o večírky a párty 
Vietnamců. Dělají si co chtějí, nedodržují zákony a po-
kud se nemýlím, policie již v "Plechárně" objevila a za-
bavila varny drog. Jako matka od dětí rozhodně ne-
jsem rasistka. Jenom se strachem sleduji, že začíná-
me být cizinci ve vlastním městě KV. Obchody na So-
kolovské ulici si už rozparcelovali Vietnamci, Tržiš-
tě mají Balkánci, Zámecký vrch Rusové. Nic proti těm, 
co jsou slušní a platí daně. Trnu ale, že reklamy a jídel-
níčky v azbuce doplní ještě arabština a vietnamština. 
Na Dolní Kamenné už visí vietnamská vlajka a pod ní 
skoro denně hulákají zfetovaní Vietnamci. A my místní 
Češky nechápeme, že ta "Plechárna" s narušenou sta-
tikou je najednou v pořádku a za přehlížení úřadů nám 
pod okny vzniká asijský kulturák s celonočním provo-
zem. Ptám se: kdo ho povolil?

Magda Kohútová, Rybáře

Tato stránka je věnována necenzurovaným, neanonymním názorům zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata. Příspěvky s uve-
dením jména a mailu autora zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č. 9 je 13. srpna 2014.
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• VÝROČÍ/INZERCE

Devadesát let Prvního českého gymnázia 
Letos 27. září vyvrcholí oslavy 90. výročí za-

ložení českého gymnázia v Karlových Va-

rech. Historie je to úctyhodná. Z druhé-

ho patra budovy české státní školy v Ry-

bářích, kde v září 1924 byly zřízeny dvě tří-

dy nového Českého státního reformního re-

álného gymnázia, se škola několikrát pře-

stěhovala a měnila i svůj název v souvislos-

ti se společenskými a politickými změnami. 

Od roku 1961 sídlí v Národní ulici a od roku 

1995 se ofi ciálně nazývá První české gym-

názium v Karlových Varech. Škola patří ne-

odmyslitelně k našemu městu a během své 

existence připravila na další studium bezpo-

čet inženýrů, lékařů, vědců, právníků a dal-

ších odborníků.

Budova školy prošla během svého trvání ně-
kolika rekonstrukcemi. Největší proměnou 
prochází právě nyní, v jubilejním roce. Bu-

duje se moderní přístavba pro umělecké obory 
a aulu, která nahradí dosavadní „školičku“. Moder-
nizací prochází škola i v samotném procesu vzdě-
lávání. Obměňuje se vybavení laboratoře, škola do-
stává modernější výpočetní techniku, zlepšuje se 
sportovní vybavení školy, včetně nového sportov-

ního areálu. To přináší i změny v metodách studia. 
Studenti pracují v programech Smart notebook, 
tvoří prezentace, sbírají ocenění v různých oboro-
vých olympiádách, zúčastňují se mezinárodních 
projektů, jak v jednotlivých oborech, tak jazyko-
vých. Velkých úspěchů dosáhli ve studentské od-
borné činnosti v oboru fyziky nebo biologie.
Gymnaziální vzdělávání klade důraz na rozvoj tvůr-
čích dovedností, na samostatné studium, na roz-
voj kritického myšlení. Díky tomu jsou naši stu-
denti velmi úspěšní ve studiu na vysokých ško-
lách a řada absolventů v dlouhé historii gymná-
zia se stala úspěšnými vědci, umělci, lékaři, práv-
níky… Velmi dobré zázemí má v současném gym-
náziu sport. Kromě sportovních kroužků se studen-
ti zúčastňují například středoškolských sportovních 
soutěží, Pražského mezinárodního maratónu. K vy-
nikajícím výsledkům patří účast našich basketba-
listek na Mistrovství světa středních škol na Kypru. 
Kromě toho máme i vynikající atlety, běžce na ly-

žích, plavce, orientační běžce, šachisty apod. Jed-
nou z tradičních akcí je Gympl štafeta. V rámci 
oslav se poběží v délce symbolických 90 km.
Ke zkvalitnění vzdělávání nutně přispívají i projek-
ty, ve kterých je gymnázium zapojeno. Ve škole jich 
současně běží několik, např. EU středním školám, 
Sejdeme se mezi řádky, Jazyky  jinak, Oranžová 
učebna, program Globe, Film a škola. Je třeba se 
ještě zmínit o mezinárodní spolupráci s řadou za-
hraničních gymnázií. Naši studenti díky častým ja-
zykovým pobytům v zahraničí odcházejí ze ško-
ly s výborným jazykovým vybavením. Úspěšní stu-
denti získávají i granty na dlouhodobější studium 
v zahraničí. V rámci oslav 90. výročí bude vydán 
i jubilejní sborník, v němž absolventi najdou mno-
ho dalších informací i ukázky nejlepších výtvar-
ných a literárních děl studentů. Sborník je vydáván 
v souvislosti s oslavami, které probíhájí ve dnech 
26. – 28. září. Program oslav najdete na webových 
stránkách školy: www.gymkvary.cz.
 (Ilona Baarová)

Zakončení celostátního kola Studentské 

odborné činnosti v Puppu roku 2006

Úspěšné družstvo basketbalistek na mi-

strovství světa na Kypru 2013
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• ZAZNAMENALI JSME/INZERCE

Prapor hasičů v desítce nejhezčích   

Dobrovolní hasiči ve Sta-
ré Roli mají důvod k osla-
vě. Jejich prapor se umís-

til v desítce nejhezčích v rámci 
celé České republiky. Rozhodnutí 
o tom, zúčastnit se celostátní sou-

těže padlo letos v březnu, kdy čtrnáctideník Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska HASIČSKÉ NO-
VINY vyhlásil anketu O nejhezčí prapor hasičské-
ho sboru. 
Starorolští chtěli zjistit, jak jsou na tom a odeslali 
fotografi i a přihlášku v tomto znění: "Bohužel není 
nám známo, jestli zdejší sbor dobrovolných hasičů 
měl někdy nějaký prapor. Po druhé světové válce 
nám toho moc nezbylo. Město Stará Role nemělo 
ani svůj znak. Víme jen, že v roce 1926 byl vytvo-
řen návrh, ale nebyl nikdy schválen.  Neměli jsme 
na co navázat a tak jsme se v květnu 2003 na 
oslavách 130 let sboru usnesli, že si prapor nechá-

me vyrobit. Sháněli jsme výstřižky z novin a sesta-
vili grafi cký návrh, který jsme nechali vyšít. Muse-
la nám ho schválit  Rada města Karlovy Vary, pro-
tože na praporu je použit znak, který již město ne-
používá. Je vsazen do lipových lístků s překřížený-
mi hasičskými žebříky a sekyrkou. Na druhé stra-
ně praporu je vyobrazen patron hasičů sv. Florián. 
Žlutým písmem ve švabachu je nápis Sbor dobro-
volných hasičů Karlovy Vary – Stará Role a rok za-
ložení 1873. Látkou, na které je  vyšitý, byl zvolen 
fi alový a modrý satén. Prapor nám vyrobila fi rma 
v Jirkově a v září 2004 ho dodala. Téhož roku nám 
byl prapor vysvěcen ve starorolském kostele Nane-
bevstoupení Páně. 
Od té doby se náš sbor účastní s praporem všech 
oslav. Loni v dubnu, měsíc před oslavami 140 let 
od založení sboru dobrovolných hasičů ve Staré 
Roli, dekoroval náš prapor stuhou karlovarský pri-
mátor" stálo na jejich přihlášce. Výsledek soutě-

že je překvapil. Prapor starorolských postoupil do 
fi nále mezi 12 nejhezčími symboly hasičů Čech 
a Moravy. Nakonec se umístil na 9. místě.

Starorolští dobrovolní hasiči se svým 

praporem

Raná péče pomáhá už 12 let
Narození miminka je pro většinu rodičů radostnou 
událostí. Ze všeho nejvíc si přejí, aby vše proběhlo 
v pořádku a miminko bylo zdravé. Tam, kde se toto 
přání nesplní, mohou pomoci služby rané péče. Její 
středisko působí v Karlových Varech a celém kraji již 
dvanáct let. Pomáhám rodinám s dětmi s handica-

pem od narození do sedmi let, snaží se předcházet 
vzniku postižení nebo zmírnit jeho důsledky a pod-
pořit celou rodinu tak, aby mohla vést co nejvíce pl-
nohodnotný život. Raná péče poskytuje informace 
ohledně rozvoje dítěte, speciálně pedagogické, zá-
kladní psychologické i sociálně-právní poradenství 
a spolupracuje s řadou lékařů a dalších odborníků. 
Své služby středisko zaměřuje na rodiny s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným postižením, kdy jednou 
z částí podpory rozvoje dítěte je i zraková stimula-
ce a zrakový trénink. Služby jsou terénní, odehrávají 
se v přirozeném prostředí dítěte, tedy doma, formou 
pravidelných konzultací. Ty jsou v rámci možností 
přizpůsobovány režimu rodiny a rodiče jsou důleži-
tými rovnocennými a aktivními partnery služby. Část 
konzultací je věnována práci s dítětem, posouzení 

jeho vývoje, návrhům na úpravu prostředí pro jeho 
rozvoj a ukázky používání vhodných hraček a spe-
ciálních pomůcek. Druhá část konzultace je věno-
vána rodičům, s nimiž poradce řeší to, co je pro ně 
důležité, od vývoje dítěte, přes aktuální výsledky lé-
kařských vyšetření, informace o respitních službách 
nebo sociálních příspěvcích, až po možnost zařazení 
jejich dítěte do předškolního a školního vzdělávání.
 (Bc. Kateřina Silovská, koordinátorka služeb)

Více informací na webu 
www.ranapece.eu/plzen 
– Středisko pro ranou péči, nebo 
www.aprp.cz – seznam všech 
středisek poskytujících ranou péči. 

N O V Ě  O T E V Ř E N Á  K A V Á R N A

CAFÉ MOSER
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Navštivte moderní kavárnu „Café Moser“, 
která byla vybudována v prostoru Návštěvnického centra. 

Hostům nabízíme příjemné posezení nejenom v interiéru kavárny, 
ale i na letní terase s výhledem na náměstí Ludwiga Mosera 

a křišťálové plastiky s fontánou. Lahodná káva a domácí koláče 
Vám jistě  zpříjemní Vaši návštěvu sklárny Moser. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno 7 dní v týdnu 9:00 - 18:00 hodin

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06  Karlovy Vary
Tel.: +420 353 146 132, museum@moser-glass.com

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SKLÁRNY MOSER
EXKURZE  SKLÁŘSKÉ MUZEUM  PRODEJNÍ GALERIE  CAFÉ MOSER
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Již popáté vyhlašovala hodnotitelská komise NEJ 
výrobky, které se budou moci chlubit titulem 
Regionální potravina Karlovarského kraje. Jako 

nejvíce chutné, kvalitní a navíc vyrobené v regionu. 
Letos soutěžilo o přívlastek NEJ celkem 84 produk-
tů od dvaceti výrobců. Pro  udělení značky Regionální 
potravina navrhla hodnotitelská komise v každé z de-
víti kategoriích pouze jeden výrobek. Byly to: 
Podle názoru hodnotitelů a zástupců Agrární a Potra-

vinářské komory kvalita produktů regionálních ze-
mědělců a potravinářů Karlovarského kraje neustá-
le stoupá. A co je stejně důležité: "Rok od roku ros-
te zájem výrobců o tuto soutěž. Je za tím pragmatic-
ký důvod, neboť když držitel značky Regionální po-
travina žádá o evropské dotace, má za to body na-
víc," řekl po vyhlášení regionální koordinátor soutěže 
Ing. Zdeněk Perlinger. Vítězné  NEJ regionální potra-
viny putují v těchto dnech Karlovarským krajem. Ko-

ordinátoři připravili třináct ochutnávek, během kte-
rých si lidé mohou oceněné výrobky koupit. Karlova-
ráci je měli možnost ochutnat 18. července na Far-
mářských trzích ve stánku s logem "Regionální po-
travina". Až doběhne  kolečko prezentací i v dalších 
místech kraje, převezmou si začátkem  srpna  je-
jich výrobci diplomy v karlovarské Krajské knihov-
ně. Samotné visačky Regionální potravina dostanou 
11. října na Lázeňském festivalu jablek v Marián-
ských Lázních.

• GASTRONOMIE

Nejlepší potraviny vyhlášeny

Hroznětínská krůtí šunka, výrobce Ladislav Zdeněk

Chebský kabanos od Romana Jelena

Ovčí sýr Arnika z Horského statku Abertamy 

Sladký tvarohový krém s čokoládou, výrobek fi rmy Belina 

Chléb Boží Dar, upečený v Karlovarské pekárně TREND 

Bečovské oplatky z cukrárny Stanislava Pytlíka

Polotmavý 12 ° ležák z Pivovar Permon 

Sušené višně z farmy Regent Plus Žlutice 

Krásenské čajování – švestkové podle receptu Jitky Šimůnkové

Neopakovatel-
né atmosfé-
ře farmářských 

trhů přichází na chuť 
i v našem městě stá-
le více kupujících. Na 
tradičním místě ve Var-
šavské a Horově ulici 

před Městskou tržnicí se konají už čtvrtým rokem. 
Ty nejbližší budou 22. srpna a pak ještě 19. září, 
17. října, 21. listopadu a 12. prosince. Na červen-
cových trzích byly magnetem pekařské, mléčné, 
cukrářské i ovocné produkty, které letos  získaly vi-
sačku Regionální potravina. Z Karlovarska  uspěla 
výtečná Hroznětínská krůtí šunka, bochník ovčího 

sýra z Abertam, sušené višně ze Žlutic a také Bo-
žídarský chléb, upečený ovšem v Karlovarské pe-
kárně Trend.  V srpnu se můžeme těšit na česnek, 

který přivezou pěstitelé z okolí Loun. A také me-
ruňky, švestky, třešně, okurky - zavařovačky, mr-
kev, med i houby. K tomu už známé domácí mošty, 
knedlíky, mléčné výrobky, koření, klobásy a ostat-
ní sortiment, na který jsme si už na Farmářských 
trzích zvykli. K mání bude kvalitní mouka z mlýna 
v Bohumíně a také hit letošní sezóny rybí klobásky 
a ryby vhodné na grilování. Představí se i nová kar-
lovarská vřídelní kosmetika včetně novinky bělící-
ho zubního prášku. Pěstitelé slíbili, že dovezou vý-
běr zeleniny a sazenic, bylinky, květiny, med, ovoc-
né šťávy, chlazenou drůbež, domácí pečivo, sýry 
i doma praženou kávu. Tak nezapomeňte, v pátek 
22. srpna v 11 hodin vás čekají Farmářské trhy!
 (Božena Turoňová)

Farmářské trhy nabídnou novinky   

Pro ty, kteří vědí kde a které kvalitní regio-
nální potraviny koupit, máme tip na změnu 
nebo doplnění porcelánového servisu, hrnků 

a kultury stolování vůbec. V závodech fi rmy Thun 

1794 chystají v těchto dnech expedici zboží na 
podzimní Porcelánové slavnosti. Společnost Thun 
1794 spolu s Grandhotelem Pupp pořádá již po-
druhé v tomto roce Porcelánové slavnosti. Ty prv-

ní o květnovém víkendu byly součástí zahájení lá-
zeňské sezony. 
Podzimní prodejní trhy se uskuteční 5. až 7. září 
na korzu před Puppem. Ve 23 prodejních stán-
cích bude vedle porcelánu z produkce Thun 1794 
za mimořádné akční ceny nabízen také sortiment 
značek Český porcelán Dubí, sklo Moser, Por-
celánka Rudolf Kämpf a Ateliér JM Lesov. Jídel-
ní servisy, talíře, hrnky a další zboží můžete naku-
povat v pátek 5. září od 10 do 17 hodin, následu-
jící sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 10 do 
16 hodin. Součástí trhu bude už tradičně výstava 
slavnostních tabulí a prostřených stolů ve Slav-
nostním sále Puppu. Právě ta je vždy středem po-
zornosti diváků, které kultura stolování zajímá. 
A hlavně těch, kteří se zde chtějí inspirovat a pěk-
nou slavnostní tabuli si doma v jídelně vytvořit.

Kulturu stolování diktuje Thun

Jedna z desítek slavnostních tabulí
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• KULTURNÍ TIPY

KSO připomene Beethovenův koncert
Na den přesně po 200 letech 
připomene v Lázních III Kar-
lovarský symfonický orchestr 
koncertem „Pocta Beethove-

novi“ karlovarské vystoupení tohoto hudebního gé-
nia. Dne 6. srpna 1812  v Českém sále hotelu Pupp 
vystoupili na společném dobročinném koncertě ně-
mecký skladatel Ludwig van Beethoven, tehdy jako 
klavírista, a italský houslista Giovanni Battista Pol-
ledro. Jejich vystoupení, při němž zazněly od kaž-
dého dvě jejich skladby, bylo benefi cí pro vyhoře-
lé rakouské lázně Baden, které Beethoven často 
navštěvoval. V červenci a srpnu 1812 byl v Karlo-
vých Varech na léčebném pobytu. Beethovenův po-

byt připomíná dodnes v parku u Richmondu mo-
numentální skladatelova socha, jejímž autorem je 
Hugo Uher, a také pamětní deska na hotelu Pupp, 
v místech, kde se nad cukrárnou nachází Beetho-
venův salónek. Tato část hotelu stojí na místě ně-
kdejšího domu Boží oko, kde Beethoven bydlel. 
KSO si významnou kulturní událost, kterou Beetho-
venovo vystoupení bylo, připomíná každoročně od 
roku 1992. Ze skladatelova obsáhlého díla, čítají-
cího několik set „položek“, zazní pod vedením diri-
genta Miloše Formáčka Coriolan - předehra z hud-
by, již Beethoven zkomponoval pro tragédii Hein-
richa Josepha von Collinse o antickém římském 
vůdci Coriolanovi, dále houslové Romance F dur 

a G dur, v nichž se jako sólista představí koncertní 
mistr KSO Jakub Sedláček (na snímku) a koncert 
vyvrcholí Beethovenovou Symfonií č. 1 C dur.

Předplatné divadla je výhodné    
Karlovarské městské 
divadlo prodává před-
platné do konce srp-
na vždy od 12:00 

do 17:30. Předplatné skupiny A i B stojí shodně 1 
500 Kč, abonenti tak ušetří 30% oproti cenám jed-
notlivých vstupenek. Kromě toho získají opět rezervo-
vané místo v sále a jistotu, že uvidí i jinak vyprodaná 
představení. Abonentka je přenosná.  A na co se mo-
hou diváci do konce roku těšit? Skupina A/2014 na-
bízí výběr úspěšných inscenací komediálního žánru v 
nastudování českých divadel a s mnoha populárními 
herci. Prvním lákadlem se začátkem září stanou dvě 
sexy komedie, nazvané „2x Woody Allen“ pražské-
ho Divadla Bez zábradlí. Hrají Karel Heřmánek, Josef 
Carda, Petr Pospíchal, Jana Švandová, Dana Moráv-
ková, Zdeněk Žák, Eva Josefíková. V říjnu představí 
Divadlo Bolka Polívky zcela novou hru svého princi-
pála DNA, generační střet otce (Bolek) a dcery (Anna 
Polívková), prožívající všední satiru života. Na listo-
pad je připravena úspěšná inscenace Divadla Rad-
ka Brzobohatého Postaven(i)í mimo hru. V komedii 
o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě účinku-

jí například Jan Révai, Ernesto Čekan nebo Roman 
Štolpa. Divadelní společnost Háta ještě přiveze fraš-
ku Tři bratři v nesnázích, plnou humorných záměn i 
dramatických zvratů a také oblíbených herců (Mar-
tin Zounar, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Ivana An-
drlová a další). Prosinec bude ve znamení hořce os-
tré pedagogické komedie Divadla Palace Úča musí 
pryč! v hlavních rolích s Davidem Prachařem, Janou 
Janěkovou, Lindou Rybovou, Igorem Chmelou, a Pet-
rou Špalkovou. Předplatné skupiny B/2014 obsahuje 
výběr nejlepších českých inscenací v pestré žánrové 
paletě. Odstartuje jej hned v září skvělá francouzská 
komedie v nastudování Divadla Palace S nebo bez?, 
líčící, jak to vypadá ve většině divadel těsně před 
premiérou. Na režii se podílela Vanda Hybnerová, 
která také hraje jednu z hlavních rolí. V říjnu se mů-
žeme těšit na další představení souboru Cirk La Puty-
ka Risk, esenci fantazie, svobody pohybu, kontrastů, 
barev a emocí. Přijede také Divadlo Ungelt s anglic-
kou tragikomedií Pan Halpern a pan Johnson v podá-
ní Petra Kostky a Františka Němce.
 Více informací na www.karlovarske-divadlo.cz a 
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz.

Zoubkovy sochy v muzeu
V karlovarském muzeu na Nové louce 
vystavuje až do 28. září jeden z nej-
významnějších českých sochařů sou-

časnosti Olbram Zoubek. Jde o výběr téměř třiceti 
soch, které vytvořil v letech 1982 až 2010. Všech-
ny byly vystaveny na jeho největší retrospektiv-
ní výstavě v Jízdárně Pražského hradu na přelo-
mu loňského a letošního roku.„Dělám sochy le-

tící, vznášející se a beztížné, se kterými rozehrá-
vám trochu divadlo. Každá v sobě nese určitou ná-
ladu, gesto nebo i neslyšitelný výkřik, jako by se 
spolu chtěly potkat a domluvit,“ prohlašuje so-
chař o svých dílech. Karlovarská výstava předsta-
vuje sice jen malou část sochařova díla, ale stej-
ně jako výstava na Pražském hradě je  ryze autor-
ským konceptem. Autor sochy sám vybral a sám je 
v prostorách muzea instaloval. Zúčastnil se rovněž 
vernisáže. Sochy jsou vydusány z cementu, auto-
rova oblíbeného materiálu, z něhož vytvořil větši-
nu svého sochařského díla. Dvě sochy autor vysta-
vuje v bronzu - svou nejmilejší sochu Ifi genii z roku 
1986 a sochu své ženy Marie z roku 2009. Sou-
částí expozice v karlovarském muzeu jsou rovněž 
fotografi e Zoubkových realizací,  jeho tvorbu a ži-
vot přiblíží návštěvníkům výstavy také fi lmy z ar-
chivu České televize.

Nejúspěšnější český zpěvák vystoupí po letech 
opět v Karlových Varech. Bude to 16. října ve vel-
kém sále hotelu Thermal. Jedná se o jediné sa-
mostatné vystoupení Karla Gotta v letošním roce 
u nás s výjimkou jeho turné po sportovních halách 
Čech a Moravy. Koncert nabídne jedinečnou až té-
měř komorní atmosféru, kdy umělec vystupuje tak 
blízko divákům, že se mu mohou podívat přímo 
do očí. Karel Gott si pro vystoupení vybral ty nej-
oblíbenější písně doplněné o hity světové klasiky. 
Jako doprovod poslouží Boom! Band Jiřího Dvo-
řáka. Vstupenky lze koupit v předprodejních mís-
tech sítě Ticketpro, nebo si je můžete nechat po-
slat na dobírku až domů, podrobnosti na telefonu 
603 889 845.

Vstupenky na Karla 
Gotta až domů
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• SERIÁL: MATTONIOVÉ

V síni slávy karlovarských rodin došla dy-
nastie Mattoni jako nejvšestrannější nejdá-
le. Její členové nevynikali jen v obchodování 

s minerálkou ale také jako cínaři, rytci skla a zá-
možní měšťané. Stali se (stejně jako Bayerové za 
oplatky, Moserové za křišťál a Becherové za likér) 
c.k. dvorními dodavateli pro vídeňský dvůr. Získali 
podobně jako Weberové šlechtický titul. Příjmení 
Mattoni obletělo svět, stalo se modrou krví, s níž 
se spojovaly rodiny Puppů, Knollů i Moserů. Od-
kud vůbec přišli první členové rodiny Mattoni?

1. Italská linie rodu 

Kolébkou starého italského rodu Mattoni byla ob-
last kolem jezera Como. Zde se již ve XIV. sto-

letí v listinách objevuje jméno "de Mattonibus" 
nebo "de Mattonis". Rodiny nesoucí  jméno Mat-
toni  lze vysledovat až do doby kolem roku 1400. 
Je zřejmé, že dávné počátky rodu mají souvis-
lost s městem Ca dei Mattoni v oblasti Mantovy 
v Lombardii.  V Comu, Tremezzu a Susinu hledal 
roku 1905  karlovarský archivář  dr. Karl Ludwig. 
Získal mnoho poznatků, z nichž čerpají i následu-
jící řádky. Nejstarší záznamy z 15. století uvádě-
jí jména  Bordolus  Mattoni, Dominik  Mattoni, Lo-
renzo  Mattoni, Johann Anton  Mattoni nebo  Jo-
hann Baptista  Mattoni. V matrikách  v okolí  jeze-
ra Como se dají vystopovat další z rodiny Andre-
as Mattoni, Johann Anton, Josef, Baptista, Franz 
nebo Jakobus Mattoni.

2. Karlovarská 

linie Mattoni  
Přímá rodová linie vedoucí z Itálie až do Karlo-
vých Varů začíná od Andrea  Mattoniho z Tremez-
za. Právě jeho lze pokládat za otce zakladate-
le karlovarské větve Mattoniů. Vzal si za ženu Lu-
cii Giulini a měli šest synů a tři dcery. Synové dr-
želi otcovo jmění až do 10. března 1693, kdy do-
šlo podle závěti k jeho rozdělení. Pak se dva sy-
nové Octavio a o pět let starší  Francesco vyda-
li přes Německo do Karlových Varů. Od krajanů 
se dozvěděli o čilém lázeňském ruchu a boha-
té šlechtě, která se sjížděla k Vřídlu utrácet pení-
ze. Po příchodu do města se Octavio živil jako ob-
chodník s citrony. Pak prodával zboží všeho dru-
hu, také pušky, což vedlo ke stížnostem karlo-
varských puškařů. Octavio jim chytře čelil tím, že 
se oženil s dcerou městského radního Julianou 
Veronikou Breitfelderovou a zařídil si obchod se 
smíšeným zbožím a lahůdkářství. Ještě před ro-
kem 1701 se podle radních záznamů stal  kar-

lovarským měšťanem a obchodníkem. Svou pílí 
a kupeckým umem se Octavio brzy stal zámož-
ným. Z jeho manželství vzešlo pět dětí. Nejstar-
ší syn  Franz  Andreas Octavian zdědil a rozší-
řil otcův obchod, zvláště poté, co se oženil s An-
nou Theresií Knollovou a získal její věno. Kvetou-
cí obchod ale začal upadat, neboť Franz ho kvůli  
četným veřejným funkcím zanedbával. Při velkém 
požáru 23. května 1759 jeho karlovarský dům 
shořel. V rodinné tradici pokračoval pak syn Oc-
tavian Johann Nepomuk, který se vedle obcho-
dování ještě vyučil cínařem. Obor byl v té době ve 
městě na vysoké umělecké úrovni. Octavio se ale 
nemohl hned po vyučení stát mistrem cínařským, 
neboť město mělo  numerus clausus, tedy přís-
ně stanovený počet cínařských mistrů. Také dal-

M

Rodiče Henricha Kaspara Mattoniho: Karl 

a Marie Theresa Voigtová

Znak rodu Mattoni. 

Kresba: Lukáš Novotný
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ší z rodiny Johann Nepomuk Mattoni se vypraco-
val pílí, roku 1777 koupil dům a stal se karlovar-
ským měšťanem. Jeho nejstarší syn Kaspar An-
dreas Simeon se přiženil do rodiny starosty De-
imla a časem zastával pozici magistrátního rady. 
Neztratil se ani nejmladší syn Octavia, Andreas 
Vinzenz Peter, který se vyučil rytcem skla a jeho 
mistrovská díla jsou dodnes chloubou muzeí po 
celé Evropě.

Co předcházelo legendě

Nejstarší syn Kaspara Mattoniho Karl se stej-
ně jako jeho mladší bratr vyučil cínařem. Na jaře 
1821 se vydal na vandrovní tovaryšskou ces-
tu do Saska, pracoval v  Pirně, Drážďanech, Frei-
bergu a Marienbergu. Také zavítal do Paříže, Bru-
selu a Amsterdamu, Brém a Berlína. Roku 1824 
se vrátil domů, pracoval u svého otce a po šes-
ti letech získal cínařské mistrovské právo. Stal se 
uznávaným cínařem a 12. prosince 1857 byl zvo-
len městským radním. V románu Dravec Mattoni  
z roku 1992 je uvedeno, že Karl Mattoni byl chu-
ďas a živil se vynášením fekálií. To je ale pouhá 
literární fi kce. Měla vylíčit, z jak bídných poměrů 
vzešel rod králů evropských minerálek. Karl Mat-
toni se 24. listopadu 1829 oženil s Marií There-
sou Voigtovou a měli spolu šest dětí.

Nejznámější z dynastie 

Mattoni   
Důležitým dnem v historii rodu Mattoniů byl 
11. srpen 1830. To se mistru cínaři Karlu Mattoni-
mu narodil prvorozený syn Heinrich Kaspar, poz-
ději nejslavnější z rodiny. Shodou okolností se na-
rodil ve stejný den jako rakouský císař František 
Josef I. Na rozdíl od císaře chyběly ale otci Karlu 
Mattonimu peníze na synova studia, a tak rozho-
dl, že se Heinrich Kaspar stane obchodníkem. Do 

školy chodil v Karlových Varech a dvě třídy hlavní 
školy v Lokti. Než se stal obchodníkem, byl 12 let 
na praxi u fi rem v Praze, Vídni a Hamburku. Nej-
prve nastoupil jako praktikant do obchodu s ko-
loniálním zbožím Augusta Rihla v Praze, kde jeho 
roční plat činil 120 zlatých. V učení strávil cel-
kem tři roky. Během druhého roku učení navště-
voval také obchodní akademii. Po vyučení získal 
místo v obchodu barvami Leopolda Fritze v Praze, 
kde setrval do roku 1850. Pracovní úkoly v branži 
barev jej nutily procestovat většinu průmyslových 
oblastí Čech a Moravy. Po vandrování z Prahy 
přes Vídeň do Hamburgu se Mattoni roku  1856 
vrátil do Karlových Varů.

Na začátku byla aukce

Důležitým mezníkem v historii rodiny Mattoniů 
byl 14. října 1856. To se konala aukce ve  sta-
ré karlovarské radnici na Tržišti. Týkala se proná-
jmu skomírajícího a zcela prodělečného exportu  

karlovarské minerální vody a soli. Zúčastnilo se 
jí  pět zájemců: Josef Schiffner a Franz Swoboda 
z Prahy, Ferdinand Baier z Liberce a pánové Karl 
Mattoni a Hugo Göttl z  Karlových Varů. Při auk-
ci, kde  byla minimální vyvolávací cena 6000 zla-
tých, nejdříve  nikdo nereagoval. Až poté, co byli 
zájemci vyzváni k nabídce, ohlásil Josef  Schiff-
ner  3000 zlatek, Swoboda 4100 zlatých a Göt-
tl zvýšil na 6500 zlatých. Dál přihazovali už jen 
Baier a Karl Mattoni.  Mattoni nabídl 7050 zla-
tých, za kterou nakonec pronájem exportu mi-
nerálek získal. Ihned prohlásil, že pacht zakou-
pil na žádost a zplnomocnění karlovarského měš-
ťana Friedricha (Fritze) Knolla a svého syna He-
inricha Mattoniho. Požádal, aby smlouva na pro-
nájem byla sepsána na jména uvedených dvou 
mužů. Dne 26. prosince 1856 noví nájemci kup-
ní smlouvu podepsali. Tak od 2. ledna 1857 získal 
27letý Henrich Mattoni se společníkem Fritzem 
Knollem monopol na export karlovarské vody 
a také soli, která se  vyvážela od roku 1844. Hned 

• SERIÁL: MATTONIOVÉ

Heinrich Mattoni

Unikátní etiketa Mattoniho kyselky z roku 1874

Stáčení minerálky kolem roku 1925  
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v prvním roce zvýšili export na 164 160 džbánků, 
což  bylo o 44 983 více než rok předtím. Za dal-
ších deset let se podařilo export  ztrojnásobit.

Šlechtický erb 

za bublinky
Za tyto úspěchy byl Mattoni v roce 1870 jmeno-
ván c. k. dvorním dodavatelem minerální vody 
pro vídeňský dvůr. Kromě vývozu vody a soli tě-
žil od roku 1872 na koupených pozemcích SOOS 
u Františkových Lázní rašelinu, kterou od roku 
1879 dodával i  do Karlových Varů. Vyráběl dále 
rašelinnou sůl, zřídelní mýdlo, pastilky a dal-
ší produkty. Za své obchodní zásluhy a rozvoj zří-
delnictví v celém Rakousku-Uhersku byl Mattoni 
roku 1878 jmenován císařským radou. Nejvyšší 
pocty se mu dostalo 27. října 1889, kdy byl císa-
řem Františkem Josefem I. povýšen do dědičné-
ho šlechtického stavu a mohl se, stejně jako jeho 
potomci, podepisovat Heinrich Edler von Mattoni. 
Ještě před získáním šlechtického erbu se Mat-

toni 19. dubna 1858 oženil s Wilhelminou There-
sou Rosou, rozenou Knollovou. Zplodili osm dětí, 
dvě dcery zemřely v mladém věku (Kamilla a He-
lena Maria).

Druhý šlechtický titul

Mattoni se činil také v komunální politice, ze-
jména poté, co se  roku 1862 stal  karlovarským 
radním a později zástupcem starosty. V měst-
ské radě působil řadu let spolu s příslušníky ro-
din Puppů, Becherů, Tellerů a dalších. Za záslu-
hy o město dostal Mattoni čestné občanství. V lis-

topadu 1899 mu udělilo italské království šlech-
tický diplom, který jej opravňoval užívat titul No-
bile. Heinrich Edler von Mattoni zemřel ve své vile 
Mattonihof 14. května 1910. Jeho pohřeb byl vel-
kolepý a svědčil o mimořádné oblibě zesnulého. 
Po Mattoniho smrti se chodu fi rmy s 500 zaměst-
nanci ujali jeho synové, komerční rada Leo Ed-
ler von Mattoni a obchodní komorní rada Heinrich 
Edler von Mattoni. 

Osudy rodiny Mattoni 

po roce 1945
Z druhé přímé generace Mattoniů zbyla po roce 
1945 jen paní Adele, roz. Puppová, manželka He-
inricha von Mattoni juniora. Až do konce života 
žila v Salzburgu-Aigenu. Leův syn Heinrich (Heini) 
opustil Československo v září 1945 a odešel do 
Rakouska. Jeho dcera Alice, provdaná za karlo-
varského obchodníka s papírem Waltera Pösche, 
žila ve Stuttgartu, odkud přesídlila do Mnicho-
va, kde vedla s bratrancem Egonem von Matto-
ni penzion Rosenhof. Také děti  Heinricha  juni-
ora: André, Cecílie a Egon měly zajímavé osudy. 
Cecílie se vdala za syna posledního c.k. okres-
ního karlovarského hejtmana a herce Egona von 
Jordan,  žila až do smrti v roce 1965 v Salzbur-
gu v domě, který patřil Egonu Mattoni, někdej-
šímu řediteli Grandhotelu Pupp. Ten  vedl po od-
sunu Němců restauraci v Baden- Badenu, poz-
ději byl krupiérem herny v Konstanci u Bodam-
ského jezera. Na základě odškodnění za ztrátu 
majetku v ČSR získal půjčku, která mu umožni-
la zakoupit penzion Rosenhof na Dachauerstras-
se v Mnichově. Zde se léta scházeli odsunutí ně-
mečtí Karlovaráci. V důsledku vážné nemoci mu-
sel Egon dobře zavedenou živnost v roce 1960 
opustit a přestěhovat se do Salzburgu, kde o dva 
roky později zemřel. 

Stříbrná medaile, kterou věnovali zaměst-

nanci fi rmy k Mattoniho 70tinám 

Rodinné foto Mattoni z roku 1930 - vlevo Leo, vpravo Henrich junior

Rodinné sídlo vila Mattonihof (v místech dnešního Thermalu)
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Slavní potomci Heinri-

cha Mattoniho

Syn André (vlastním jménem Andreas Heinrich 
Otto Mattoni), narozený 24. února 1900 v Kar-
lových Varech, byl až do své smrti v lednu 1985 
známým vídeňským fi lmovým a divadelním her-
cem. Debutoval v sezoně 1922/23 v Burgtheate-
ru, pak účinkoval ve Wiener Kammerspiele a na 
podzim 1924 v Berlíně, kde hned v prvním roce 
dostal fi lmovou roli Tartuffa od Friedricha Wilhel-
ma Murnaua. Mattoni  hrál galantní milence, jeho 
herecká sláva však klesala. V roce 1933 se vrá-

til do Rakouska a vystupoval v divadle v Josef-
stadtu. Od roku 1938  žil v Římě a hrál menší role 
v italských fi lmech. Roku 1942 se vrátil zpět do 
Vídně. Po válce pracoval krátce jako fi lmový pro-
ducent. V letech  1957 až 1964 byl sekretářem 
ředitele Vídeňské státní opery Herberta von Ka-
rajana. S geniálním dirigentem prožil jeho úspě-
chy, Salcburská hudební léta, éru Vídeňské opery 
a všechna světová turné. 

Přírodovědec 

Rudolf H. T. Mattoni
Rudolf  H. T. Mattoni (Rudi), pravnuk Heinri-
cha Mattoniho, se narodil roku 1927 v Hollywo-
odu, vystudoval přírodní vědy a věnoval se ento-

mologii. Stal se světově významným odborníkem 
v oboru  motýlí fauny. V Argentině objevil několik 
nových druhů motýlů. V 60. letech zastával spe-
ciální pozici u NASA v Cap Kennedy. Rudi Matto-
ni žije dnes v Los Angeles,  kde působí jako uni-
verzitní profesor. Od roku 2012 se aktivně podílí 
na činnosti konsorcia Lázně Kyselka, které usiluje 
o záchranu historických budov v  Kyselce.

 Stanislav Burachovič, Muzeum Karlovy Vary

 Jaroslav Fikar  

Prameny: Vybráno z knihy Stanislava Burachovi-
če Historica Mattoni, kterou letos vydá fi rma Kar-
lovarské minerální vody, a.s. Foto ze sbírky Stani-
slava Burachoviče. 

Vídeňský herec André Mattoni

Rudi - poslední žijící pravnuk Henricha Mattoniho Foto: Pavel Ries

Firemní kalendář Mattoni na rok 1900 Reklama na minerálku z roku 1895
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníky 49. MFF pořádně zaměstnal
Devítidenní MFF prověřil připravenost a akce-
schopnost karlovarské městské policie. Měla pře-
dem připravený plán opatření, který důkladně ko-
ordinovala s Policií ČR a organizačním štábem fes-
tivalu. Již tradičně se této "adrenalinové" činnos-
ti v roce za MěP zhostil velitel služby OPIS a PCO 
Robert Churáň. Největší počet přesčasových ho-
din byl tradičně během zahájení a ukončení festi-
valu, ale ani v jeho průběhu si strážníci příliš nevy-
dechli. Kromě opatření na doprovodných akcí fes-
tivalu je nejvíce zaměstnala doprava a zajištění ve-
řejného pořádku. A tak není divu, že při podsta-
vu městské policie překonají přesčasy za červe-
nec hranici tisíc hodin. Tradičně mohli návštěvníci 
města potkávat mobilní informační služebnu, kte-
rou vedle policisty a strážníka doplnil také policej-
ní tlumočník. Tato služba si získala u veřejnosti vel-
ké sympatie a stává se jakýmsi symbolem policej-
ních opatření během festivalu. Ještě ani neskon-
čil úvodní fi lm slavnostního zahájení 49. MFF a už 

strážníci řešili výtržnost dvou opilých mladíků, kte-
ří v půl deváté ničili reklamní panely ve Smeta-
nových sadech, poblíž květinové datumovky. Pěší 
a motorizovaná hlídka se pustila do pátrání po oso-
bách, které po chvíli zadrželi nedaleko od místa in-
cidentu. Jednalo se o mladíky ve věku dvaadvacet 
a šestadvacet let z Chodova a Nové Role. Na mís-
tě přítomní svědci potvrdili, že se skutečně jed-
ná o pachatele a jeden z mladíků se k činu doznal. 
Odpovědná osoba odhadla výši způsobené škody 
na deset tisíc korun. Z těchto důvodů byli na mís-
to přivoláni policisté, kteří si případ převzali. Ne-
byla to zdaleka jediná událost, kterou strážníci bě-
hem noční služby kolegům ze státní policie předá-
vali. Deset minut po dvaadvacáté hodině přijal pra-
covník operačního střediska městské policie ozná-
mení o napadení tří mladíků skupinou asi dese-
ti agresorů, kdy jeden z napadených utrpěl poraně-
ní hlavy. Hlídka po příjezdu na Ostrovský most po-
skytla zraněnému mladíkovi první pomoc a během 

společného pátrání hlídek městské policie a PČR 
se podařilo dva z pachatelů zadržet na nádraží ješ-
tě před odjezdem vlaku. 
 (Jan Trojáček, zástupce velitele MěP)

Do skupin obyvatel, které jsou kriminalitou nejvíce 
ohrožené, patří často vedle dětí také senioři. Pro-
to karlovarská městská policie zaměřuje preventiv-
ní programy na tuto cílovou skupinu. Během letoš-
ního léta byl ukončen již čtvrtý ročník úspěšného 
projektu Senior akademie. Do projektu se zapojilo 
celkem 21 seniorů, pro které byla v průběhu devíti 
měsíců připravena řada preventivních přednášek. 
Témata se týkala různých problematik, ale vždy za-
měřena na seniora jako možnou oběť protiprávního 
jednání, například na problematiku domácího ná-
silí, majetkovou a násilnou trestnou činnost a do-
pravní výchovu. Dále se účastníci dozvěděli mnoho 
informací použitelných v běžném životě. Ať již šlo o 
techniky tréninku paměti, zvládání stresových situ-
ací či asertivní komunikace. Každý účastník mohl 
za absolvování Senior akademie obdržet certifi kát. 
Podmínkou získání však byla devadesátiprocentní 
účast na akcích. Tu v letošním ročníku splnilo čtr-
náct účastníků. Počet certifi kovaných absolven-
tů Senior akademie v našem městě tak vzrostl na 
64. Poptávka po aktivitách pro seniory stále ros-

te, a proto městská policie zahájí na podzim letoš-
ního roku další ročník Senior akademie. Zájemci si 
mohou ještě během srpna vyzvednout na služebně 

Městské policie Karlovy Vary, Moskevská 34 nebo 
Školní 892 (Lidový dům) přihlášku do pátého roční-
ku Senior akademie.  

V senior akademii přibylo 14 absolventů

Ještě před prázdninami uspořádali strážníci na dět-

ském dopravním hřišti Dny pro mateřské školy. V prů-

běhu čtyř dnů se jich zúčastnilo třináct mateřských 

škol a celkem 372 dětí. Ty na hřišti přivítal služeb-

ní pes Asso, který se svým psovodem předvedli vý-

cvik a zadržení nebezpečného pachatele. Během pro-

gramu děti plnily jednotlivé úkoly na stanovištích. Nej-

důležitější disciplínou byla jízda na koloběžkách na 

dětském dopravním hřišti, během které se děti cviči-

ly ve znalosti dopravních značek, pravidel přecháze-

ní přes přechod pro chodce a pravidel silničního pro-

vozu. Na dalších stanovištích, jejichž průběh zajišťova-

li strážníci spolu se studenty karlovarské Střední zdra-

votnické školy a Střední pedagogické školy, si děti pro-

hlédly techniku karlovarské městské policie a při pl-

něním jednotlivých úkolů se dozvěděli spoustu infor-

mací o pravidlech pohybu v silničním provozu i mimo 

něj a o složkách integrovaného záchranného systému. 

Všechny děti, které plnily úkoly s plným nasazením, 

byly nakonec  odměněny. Odnesly si vedle nových vě-

domostí a zážitků také věcné ceny v podobě pexesa 

a refl exních samolepek.

Dopravními akcemi prošlo na 400 předškoláků

Strážníci do hlídkové činnosti během 

49. MFF nasadili pěší, motorizované hlídky 

i osvědčené osobní transportéry Segway.  

Úspěšní absolventi 4. ročníku Senior akademie 
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POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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800 101 047

Fakturace a smlouvy: 
359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

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

» Péče o vodovody a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce přípojek

» Laboratorní rozbory

» Projektování a výstavba

SLUŽBY  FIRMY  ŘEMESLA
v Karlových Varech a okolí

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/07

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

MOŽNO I NA SPLÁTKYMOŽNO I NA SPLÁTKY

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

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

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

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1.-31.8.  Oprava a údržba divadla

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

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

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

Děkujeme za pochopení. Karlovarské městské divadlo.

nám. 2, Karlovy Vary

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

6.8. 19:30 POCTA BEETHOVENOVI

Lázně III

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Coriolan, předehra

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Romance pro housle F dur

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Romance pro housle G dur

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1 C dur

I. Adagio molto - Allegro con brio

II. Andante cantabile con moto

III. Menuetto: Allegro molto e vivace

IV. Adagio - Allegro molto e vivace

Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle

Dirigent: Miloš Formáček

KOLONÁDNÍ KONCERTY

2. 8. 16:30 Riccio Quartetto

Tržní kolonáda, 

6. 8. 16:30 MK Collective

Mlýnská kolonáda

9. 8. 16:30 Brass KVartet

Sadová kolonáda

14. 8. 16:30 Dechová hudba Karlovarka

Mlýnská kolonáda

16. 8. 16:30 MK Collective

Mlýnská kolonáda

21. 8. 16:30 Jugenblasorchester Gleichamberg/ 

  Thüringen, Mlýnská kolonáda

23. 8. 16:30 Brass KVartet

Sadová kolonáda

27. 8. 16:30 Collegium Vocale KV

Mlýnská kolonáda

29. 8. 16.30 Okresní národní jazzový výbor

Tržní kolonáda

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

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

1.-3. 8. 19:30  Parádně pokecal

ČR 2014, Komedie
Štěpánovi je pětadvacet, a přestože mu nechybí energie, tápe, co 
si s ní i se životem vlastně počít. Impulzy se ale dostaví nečeka-
ně a mají podobu dívčího hlasu v telefonu a životem smýkaného 
muže, kterého mladík potká během chataření. Nezvyklý tragiko-
mický snímek zaujme mimo jiné originálním hereckým obsaze-
ním. Lukáš Pavlásek, Jenovéfa Boková aj.

2. a 3. 8. 14:30 Jak vycvičit draka 2

How to Train Your dragon 2, USA 2014/105 min.
Animovaný/Dabing, Přístupno
Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět.

2. a 3. 8. 17:00 Strážci Galaxie

Guardians of  the Galaxy, USA 2014/122 min., Sci-fi /Dabing
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se 
odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohro-
žující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli.

4.-6.8. 19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min., Komedie/Drama
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hos-
podská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže 
nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na po-
sedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) 
je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klem-
píř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maru-
ně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařo-
vá), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. 
Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře" s 
matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde 
k nečekané události...

7.-9. 8. 19:30 Kouzlo měsíčního svitu

Magic in the Moonlight, USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
Děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti Cote d'Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice, do které 
se "detektiv" bezhlavě zamiluje... Nový fi lm Woody Allena.

9.-10. 8. 14:30 Jak vycvičit draka 2

How to Train Your dragon 2, USA 2014/105 min.
Animovaný/Dabing
Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět.

9. a 10.8. 17:00 V oku tornáda

Into the Storm, USA 2014/90 min., Thriller/Titulky
Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým 
náporem tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost ne-
vypočitatelným smrtonosným větrným smrštím a podle předpo-
vědí má to nejhorší ještě přijít.

10. a 11. 8. 19:30 Lucy

USA/Francie 2014, Scifi /Titulky
V Brutální Nikitě a Pátem elementu vytvořil režisér a scenárista 
Luc Besson jedny z nejslavnějších akčních hrdinek fi lmové his-
torie. Nyní Luc Besson obsadil Scarlett Johansson do fi lmu Lucy, 
akčního thrilleru o ženě náhodně zapletené do špinavého kšef-
tu, který ji změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela 
mimo lidské chápání.

12. a 13. 19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min., Komedie/Drama
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hos-
podská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže 
nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na po-
sedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) 
je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klem-
píř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maru-
ně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařo-
vá), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. 
Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře" s 
matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde 
k nečekané události...

14.8. 17:00 a 19:30

15.8. 17:00

16. a 17.8. 14:30 a 17:00

Tři bratři

Česko/Dánsko 2014/86 min., Pohádka
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydáva-
jí do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim moh-
li předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouz-
lem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho ná-
strah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohád-
ka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, 
ale také laskavého humoru. Děj fi lmu, včetně známých a oblíbe-
ných písniček, které ve fi lmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svě-
ráka a Jaroslava Uhlíře.

15..8. 19:30 Expendables 3, The

USA 2014, Akční/Titulky
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet 
Li, Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Mel Gibson, Kellan Lutz, Har-
rison Ford ve třetím pokračování akčního hitu.

18.-20.8. 19:30 Parádně pokecal

ČR 2014, Komedie
Štěpánovi je pětadvacet, a přestože mu nechybí energie, tápe, co 
si s ní i se životem vlastně počít. Impulzy se ale dostaví nečeka-
ně a mají podobu dívčího hlasu v telefonu a životem smýkaného 
muže, kterého mladík potká během chataření. Nezvyklý tragiko-

mický snímek zaujme mimo jiné originálním hereckým obsaze-
ním.Lukáš Pavlásek, Jenovéfa Boková aj.

21.8. 19:30 Jen 17

Francie 2013/95 min., Drama
Portrét sedmnácitileté dívky během čtyř sezón a čtyř písní.... 
Studentka Isabelle během léta v jihofrancouzském letovisku ab-
solvuje svou první sexuální zkušenost. Prázdninová epizoda je 
však jen začátkem příběhu zvídavé dívky, která se po návratu do 
Paříže začne za peníze scházet s nejrůznějšími staršími muži. 
Režie Francois Ozon.

22.-24.8. 19:30 Kouzlo měsíčního svitu

Magic in the Moonlight, USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
Děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti Cote d'Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice, do které 
se "detektiv" bezhlavě zamiluje... Nový fi lm Woody Allena.

23.- 24.8. 14:30 Želvy Ninja

Teenager Mutant Ninja Turtles, USA 2014, Akční/Komedie/Dabing
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a 
všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce pod-
světí je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou 
nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři obojživel-
níci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, 
Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani 
zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox

23.-24.8. 17:00 Tři bratři

Česko/Dánsko 2014/86 min., Pohádka
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydáva-
jí do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim moh-
li předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouz-
lem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho ná-
strah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohád-
ka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, 
ale také laskavého humoru. Děj fi lmu, včetně známých a oblíbe-
ných písniček, které ve fi lmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svě-
ráka a Jaroslava Uhlíře.

25.-26.8. 19:30 Lucy

Lucy, USA/Francie 2014, Scifi /Titulky
V Brutální Nikitě a Pátem elementu vytvořil režisér a scenárista 
Luc Besson jedny z nejslavnějších akčních hrdinek fi lmové his-
torie. Nyní Luc Besson obsadil Scarlett Johansson do fi lmu Lucy, 
akčního thrilleru o ženě náhodně zapletené do špinavého kšef-
tu, který ji změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela 
mimo lidské chápání.

27.-28.8. 19:30 Zakázané uvolnění

Česko 2014/90 min., Komedie
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o 
důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až 
když je ten správný čas. Film Jana Hřebejka.

29. a 31.8. 19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min., Komedie/Drama
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hos-
podská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže 
nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na po-
sedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) 
je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klem-
píř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maru-
ně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařo-
vá), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. 
Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře" s 
matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde 
k nečekané události...

30.-31.8. 14:30 Želvy Ninja

Teenager Mutant Ninja Turtles, USA 2014, Akční/Komedie/Dabing
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a 
všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce pod-
světí je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou 
nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři obojživel-
níci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, 
Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani 
zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox

30.-31.8. 17:00 Step Up:All in

USA 2014, Hudební/Romantický/Titulky
V další vzrušující kapitole mezinárodního fenoménu Step Up 
(Let's dance) se sejdou hvězdy všech předchozích dílů v třpyti-
vém Las Vegas aby bojovali za vítězství, které by mohlo splnit je-
jich sny a určit jejich kariéry.

30. 8.  19:30 60 + 50 = Jazz & Blues

Hudební večer s Milanem Krajícem.

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO DRAHOMÍRA 

• KULTURNÍ SERVIS
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T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1.- 3. 8. 17:00 Strážci Galaxie  3D

1.- 3. 8. 19:30 Strážci Galaxie

2.- 3. 8. 15:00 Jak vycvičit draka 2

4.- 6. 8. 17:00 Magický hlas rebelky

4.- 6. 8. 19:30 Díra u Hanušovic

7.- 8. 8. 17:00 Strážci Galaxie 3D

7.- 10. 8. 19:30 Lucy

9.- 10. 8. 15:00 Jak vycvičit draka 2

9.- 10. 8. 17:00 Útěk z planety Země 3D

11.- 13. 8. 17:00 Kouzlo měsíčního svitu

11.- 13. 8. 19:30 V oku tornáda

14.- 20. 8. 17:00 Tři bratři

14.- 17. 8. 19:30 Expendables 3

16.- 17. 8. 15:00 Tři bratři

18.- 20. 8. 19:30 Hercules 3D

21.- 24. 8. 17:00 Želvy Ninja 3D

21.- 23. 8. 19:30 Sex Tape

23.- 24. 8. 15:00 Tři bratři

24. 8. 19:30 Monthy Python

25.- 27. 8. 17:00 Želvy Ninja

25.- 26. 8. 19:30 Úsvit planety opic 3D

27.- 29. 8. 19:30 Expendables 3

28.- 29. 8. 17:00 Útěk z planety Země 3D

30.- 31. 8. 15:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

30.- 31. 8. 17:00 Tři bratři

30.- 31. 8. 19:30 Díra u Hanušovic

Letní kino, Slovenská 2003, Karlovy Kary, 
tel. 777 727 872 - 3. 
Krytá tribuna pro 500 diváků, stánek s občerstvením.
Prodej vstupenek pro fi lmová představení na místě, 
pokladna otevřena od 20:30 hod.,

1. 8. 21:30 Vejška

komedie, 2014, ČR

2. 8. 21:30 3 dny na zabití

krimi/komedie/thriller, 2014,USA/Francie

8. 8. 21:30 Kandidát

thriller/komedie, 2013, ČR/Slovensko

9. 8. 21:30 Arthur a Maltazarova pomsta

dobrodružný/rodinný, 2009, Francie

15. 8. 16:00 Koncert

Barock AC/DC Tribune (GER) + Stormwitch (GER) 

+ Coda + Nobody Nows  

Pořadatel: Agentura Vlny

16. 8. 21:30 RIO

animační/dobrodružný, 2011, USA

22. 8. 21:30 Zahraj to znovu, Same

komedie/romantický, 1972, USA

23. 8. 21:30 Croodsovi

animovaný/dobrodružný/rodinný, 2013, USA

29. 8. 21:30 Avatar

akční/dobrodružný, 2009, USA

30. 8. 21:30 Revival

komedie/hudební, 2013, ČR

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

Otevírací doba:   úterý - neděle: 10 - 17 hodin

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVY:

pokračuje

Jaroslav Róna - Srdce temnoty

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

představí reprezentativní výběr z tvorby posledního desetiletí, ma-

gicky působivá malířská a sochařská díla často inspirovaná mytolo-

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

selstvími i otázkami po smyslu lidské existence.

(potrvá do 7.9.2014)

pokračuje

Kubánský fi lmový plakát

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

55. výročí vzniku fi lmového průmyslu na Kubě. Významní umělci in-

spirováni bohatou tradicí kubánského výtvarného umění propagují 

především slavné fi lmy evropské provenience.

(potrvá do 3.8.2014)

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století

Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umě-

ní 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění i 

současných autorů – např. A.Slavíček, J.Preisler, J.Trampota, J.Zr-

zavý, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Nepraš, M.Rittstein, V.Janoušková, 

Z.Sýkora, K.Malich, F.Skála aj.  

Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary

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

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

30.4. Prodloužená provozní doba v rámci  programu zahájení lá-

zeňské sezóny do 19 hodin; 

30.4. - 4.5.2014 Snížené vstupné pro všechny návštěvníky 20 Kč

pokračuje

Karlovy Vary ve fi lmu

Barrandov Studio připravilo expozici představující Karlovy Vary jako 

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

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

tem sem  kopytem tam či Casino Royale) připomenou informač-

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

ského Fundusu.

(potrvá do 31. 8. 2014)

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

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

vé čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

19.8. 10:00 a 26.8. 13:00

Tvorba animovaného fi lmu

Výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem i dospělým předsta-

ví tvorbu vybraných druhů fi lmových animací. Součástí programu 

bude inspirativní prohlídka aktuální výstavy „Karlovy Vary ve fi lmu“.

19.8. 13:00 a 26.8. 10:00

Glazování keramiky

Výtvarná dílna Pavly Vargové určená nejen pro předchozí účastní-

ky kurzů točení na kruhu představí různé techniky glazování kera-

mických výrobků.

20.8. 10:00 - 17:00

Den s galerijním pedagogem ve výstavě

Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného 

přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem

či hravým výtvarným úkolem.

1.-31.8. Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

(Termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844)

otevírací doba : denně 10 - 18 hodin

tel: 353 223 641

www.mgkv.cz

1.-31.8. výstava obrazů, plastik, keramiky, skla 

 a porcelánu českých autorů

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

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

otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin

do 26.9.  Nadechni se a hraj si!

Prodejní výstava českého designu zaměřená na nafukovací hrač-

ky fi rmy Fatra z Napajedel. Procházka mezi hračkami včetně legen-

dárních kousků od Libuše Niklové i těch, které vznikly ve spoluprá-

ci s předními českými designéry. Návštěvníci se také dozvědí něco 

o výrobě těchto hraček a výstavu doplní video, které je zavede ke 

zrodu prvních návrhů nové kolekce.

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

otevřeno: po – pá 11:00 – 20:00, so – ne 14:00 – 20:00

do 29. 8. Tomáš Hřivnáč – grafi ka, kresby

Tomáš Hřivnáč (1959), vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou 

školu v Praze. Od roku 1999 je členem „Sdružení českých uměl-

ců grafi ků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafi ce, nejčas-

těji suché jehle. Dalším jeho vyjadřovacím prostředkem je akvarel, 

společným jmenovatelem prací je smysl pro kresbu a její možnosti. 

Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří.

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, 

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

Otevřeno út-ne 9:00-17:00, www.kvmuz.cz

do 28. 9. 2014      

výstava  Olbram Zoubek SOCHY

Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů sou-

časnosti, představuje osobní výběr třiceti soch, které vytvořil v le-

tech 1982 – 2010 a které v muzeu sám instaloval. Autorův osobitý 

styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraz-

nou vertikalitou, rozrušeným povrchem a Zoubkovou spřízněností a 

reakcí na antické dědictví.

STÁLÁ EXPOZICE: 

Historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlo-

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

mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, 

počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňské-

ho města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři a ná-

vštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské rene-

sanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemesla, pro-

dukce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.

Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

 

Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, 

Pro odbornou veřejnost otevřena 

v pondělí 9 :00 – 12:00 a 13 :00 – 18:00

ve středu 9 :00 – 12:00 a  13:00 – 16 :00 

Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, 

email: knihovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz 

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 

a kraji západočeských lázní.

K Letišti 144, Karlovy Vary

Tel.: 357 070 595, 

e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

SO a ST 16:00 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

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

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

hledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních ak-

tivit, které jinde nezažijete!

do  6. 8. LETNÍ ASTRONOMICKÁ EXPEDICE

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

přírody obklopující lázně Karlovy Vary pozorovat tyto a mnoho dal-

ších objektů na temné letní obloze!  

17.-23. 8. OBJEV TAJEMSTVÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD

Novy a supernovy! Víš, co to jsou proměnné hvězdy? Ukážeme ti, 

jak se pozorují a jaká technika je k jejich pozorování potřebná! Se-

známíme tě se základy astrofyziky a dalekohledem ti ukážeme hvěz-

dy, které obíhají exoplanety a s nimi možná i mimozemský život!  

24.-30. 8. TAJEMNÉ MLHOVINY NA LETNÍ OBLOZE

Chceš se naučit rozpoznávat tajemné obláčky a fl íčky na temné 

noční obloze tak, jak to dělal už legendární Charles Messier? My tě 

to naučíme; mlhoviny si společně zkusíme nakreslit i vyfotografo-

vat. Seznámíme tě se základy fotografování a metodami, jak pořídit 

pomocí dalekohledů zajímavé snímky noční oblohy. Vyfotíme i úka-

zy, které jinak nedokážeme zachytit ani pouhýma lidskýma očima!  

Předběžné přihlášky naleznete na 

www.astropatrola.cz/tabory-objednavka.

• KULTURNÍ SERVIS

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

KINO ČAS

LETNÍ KINO

GALERIE UMĚNÍ

MĚSTSKÁ GALERIE

GALERIE SUPERMARKET wc

GALERIE DRAHOMÍRA

MUZEUM KARLOVY VARY

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY 

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY
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Třeboňská ulice, Karlovy Vary, 

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

provozní doba 7:00 – 20:00 hodin, 

půjčovna denně 9:00 – 21:00 hodin, plavčík 10:00 – 19:00 hodin, 

provozní doba trampolíny za pěkného počasí 10:00 – 19:30 hodin

CVIČENÍ A POHYB:

každé pondělí 9:30  

Cvičení pro maminky s kočárky

sraz u dětského hřiště

každé pondělí 18:00

PILATES

sraz u kryté plochy

každé úterý  18:00

STREČINK

sraz u kryté plochy, s sebou podložku.

každou středu 19:00

ORIENTÁLNÍ TANCE

sraz u kryté plochy. 

ANIMAČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI:

7. 8. 16:00-18:00 Divadlo Kapsa Andělská hora

Nešťastný šafářův domeček  + výtvarná dílna.

Možnost opékání buřtů. Akce proběhne pod krytou plochou. 

14. 8. 16 :00-18:00 Divadlo Ondra:

Krejčík hrdina + výtvarná dílna.

Možnost opékání buřtů.  Akce proběhne pod krytou plochou. 

21. 8. 16:00-18:00 Divadlo Kapsa Andělská hora

Jak si Kuba Marjánku zasloužil + výtvarná dílna.

Možnost opékání buřtů.  Akce proběhne pod krytou plochou. 

28. 8. 16:00-18:00 Divadlo Letadlo

Výprava za ledním medvědem + výtvarná dílna.

Možnost opékání buřtů.  Akce proběhne pod krytou plochou. 

31.8. 16:00-19:00 Dětské odpoledne

Dětská diskotéka, malování na obličej.

Akce proběhne v blízkosti stánku s občerstvením. 

KONCERTY:

30. 8. 17:00 Country večer

pořadatel: V. Zápotočný. 

OSTATNÍ AKCE:

2. 8. 10:00 KIWI MUŽ 2014

pořadatel: TJ Slavia K. Vary

INLINE DRÁHA BUDE UZAVŘENA OD 8:00 DO 11:00

16.-17. 8.   CITY TRIATHLON,

INLINE DRÁHA BUDE UZAVŘENA

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

PŮJČOVNÍ  DOBA:

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO 9:00 - 16:00 

ÚT zavřeno

ST  9:00 - 14:00

ČT, PÁ 9:00 - 16:00

SO  9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO,  ČT  13:00 – 16:00

ÚT   zavřeno

ST  12:00 – 15:00

PÁ 12:00 – 16:00

Pobočky Městské knihovny:

Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový vrch, Sedlecká 4

Stará Role, Truhlářská 19

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ČT  9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

ÚT, ST ZAVŘENO

PÁ 12:00 – 16:00 

Uzavření poboček Městské knihovny v letních měsících:

Čankovská, U koupaliště 854  4.-17.8

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

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

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

Růžový vrch, Sedlecká 4 21.7.-3.8.

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

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

Vyhlídka, Raisova 4 30.6.-11.7.

V půjčovně Městské knihovny, I.P. Pavlova 7, v 1.patře pokračuje 

do 14. 9. 2014  výstava cestovatelky a fotografky Magdalény Ra-

dostové PŘÍRODNÍ KRÁSY USA. Autorka cestopisu ,,Aljaška divoká 

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

jašky, Arizony a Utahu. 

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

Změna provozní doby v době prázdnin:

Hlavní budova Dvory

PO – PÁ   10:00 – 19:00

SO + NE   zavřeno

Pobočka Lidická

červenec:    zavřeno

srpen:  

PO + ČT   12:00-18:00

ÚT, ST, PA, SO, NE zavřeno

VÝSTAVY

Vstupní chodba Dvory 

18.6.-22.8.  NAŠE ZEM JE KRÁSNÁ

Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary

A-klub Dvory 

6.6.-31.7. CESTA - Miloš Löffl er  

malby a kresby od roku 1992 do roku 2014

19.6.-31.8. Keramka v A-klubu  

Výstava  závěrečných prací žáků učňovských oborů Střední prů-

myslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

Kavárna Dvory 

4.8.-28.8.  VZKAZY Z MINULOSTI  

Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary předsta-

vující úspěchy terénní archeologie v Karlovarském kraji a zdejší vý-

znamné archeologické lokality.Vernisáž 4. 8. 17:00 

A-klub Dvory:

7., 14., 21., 28.8. 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

Apoštolská církev

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

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16

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

Bratrská jednota baptistů

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

Církev adventistů sedmého dne

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

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí
19:00-21:00 hod.
Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou
středu vždy v 19 hod.
Dětský klub AWANA - úterý 16:30 hod ve sborovém domu
Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod.
Setkání mládeže - pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

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

Církev československá husitská

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

Křesťanské sbory

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

Římskokatolická církev

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

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

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

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

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

• KULTURNÍ SERVIS

BOHOSLUŽBY

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA,  
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• SPORT/INZERCE

Nové stojany 
už slouží cyklistům

Dobrá zpráva potěšila v minulých dnech 
milovníky cykloturistiky v našem měs-
tě. Ukrást kolo bude od nynějška v Kar-

lových Varech daleko těžší než dosud. Mnozí 
majitelé kol již možná zaregistrovali u obou bu-
dov magistrátu nové a trochu nezvyklé stoja-
ny na kola. Jsou robustní a umožňují uzamčení 
rámu kola pomocí odolné otočné podkovy, kte-
rá je součástí stojanu. Její konec se po obtoče-
ní rámu zasune do konstrukce stojanu a zajis-
tí fabkovou vložkou. Vložku s klíčem si můžete 
zapůjčit na recepci, či vrátnici magistrátu opro-
ti záloze. Ostatně návod na použití a informace, 
kde si fabkovou vložku můžete půjčit, je na ce-
duli, která je součástí stojanu. 
Snahou magistrátu je osadit co největší množ-
ství těchto stojanů u obchodů, úřadů, kniho-
ven a sportovišť, a vytvořit tak hustou a bez-
pečnou síť. Bude-li totiž člověk vědět, že mu 
kolo jen tak  neukradnou, začne ho daleko více 
využívat i pro běžné denní vyřizování. A bude 
také pro něj daleko pohodlnější si pořídit svo-
ji fabku i s praktickým držáčkem pod sedlo (cca 
120 Kč). Nyní probíhá výběr dalších vhodných 
míst, jejich posouzení Památkovým úřadem 
v Lokti a další běžné úřední procedury. O nově 
instalovaných bezpečnostních stojanech vás 
budeme informovat.

Libor Šembera, 

cyklokoordinátor města (ckl)

S přibývajícími cyklostezkami se odpočinková cykloturistika stala ve městě velmi rozšířenou
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• SPORT/INZERCE

FOTO
s vlastním motivem. 
S námi dovolená nikdy nekončí!

cena od 399 Kč

mediaas.cz
info@mediaas.cz

Představujeme sportovní kluby města: Tenis 
Jedním ze závodních tenisových klubů v Karlových Va-
rech, který každoročně vychová řadu mladých tenis-
tů, je TK Lokomotiva Karlovy Vary v Tuhnicích. Klub má 
devět tenisových kurtů a samozřejmě potřebné záze-
mí pro svoje hráče i návštěvníky areálu. Členská zá-
kladna Lokomotivy čítá dnes na 200 členů, kteří se 
schází v areálu klubu uprostřed zeleně mezi parko-
vě udržovanými dřevinami a přesto blízko centra Kar-
lových Varů.  „Je příjemné, posedět si po hře na Lo-
kotce“, pochvalují si mnozí z návštěvníků klubu, kteří 
si občas do areálu přijdou jen tak zapinkat. Na Loko-
motivu dnes dochází více než 60 dětí a většina z nich 
je zařazena do smíšených družstev chlapců a děv-
čat, soutěžících v oblastních přeborech v kategori-
ích Babytenisu, mladšího a staršího žactva a v doros-
tu. O nauku prvních tenisových krůčků malých tenis-
tů pečují dva profesionální trenéři klubu Z. Celler a A. 
Fuksa. TK Lokomotiva pořádá pro děti každoročně 
o prázdninách dva letní tenisové kempy, na jaře a na 
podzim pak Tenisovou školičku pro nejmenší. Letní te-
nisová sezona (od května do října) je vždy velmi ná-
ročná.  Jen stěží byste hledali „volný víkend“, neboť 
na kurtech probíhá řada mistrovských utkání druž-
stev, o prázdninách pak Lokomotiva pořádá celostátní 
turnaje jednotlivců – žákovské, dorostenecké, dospě-
lých či seniorů.  A v pracovních dnech kurty Lokomo-
tivy žijí tréninky dětí a dospělých. V zimním období te-
nisté Lokomotivy hrají na 2 kurtech v nafukovací dvoj-
hale. V závodních kategoriích dospělých reprezentují 
Lokomotivu dva týmy, A-družstvo v Divizi a B-družstvo 

v Oblastním přeboru.TK Lokomotiva udržuje dlouho-
leté tenisové partnerství s berlínskými tenisty z klubu 
Zehlendorf 88, a to již od roku 1967. Letos oslavila TK 
Lokomotiva 50 let existence klubu. Vzpomínalo se, jak 
tehdejší zakladatelé klubu Ing. Stanislav Birner a Ja-
roslav Kolář, v roce 1964 ve spolupráci s městem Kar-
lovy Vary, začali budovat v Tuhnicích na kamenité plo-
še tento tenisový areál, a jak v r. 1972 dostavěný cen-

trkurt slavnostně otevřeli svým exhibičním utkáním 
Jan Kodeš a František Pála. Takový počet akcí by ne-
bylo možné realizovat bez podpory Statutárního měs-
ta Karlovy Vary, Českého tenisového svazu či Karlovar-
ského kraje a řady dalších subjektů a všichni členové 
klubu si přejí, aby tenisová „Lokotka“ žila dál svým te-
nisovým životem.    
 (Jiří Havel, předseda)
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• SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

Klub českých turistů TJ Slovan Kar-

lovy Vary

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

tel.: 603 209 270

2. 8. Skalní monument Vysoký kámen nedaleko Lubů          

9. 8. Egronetem do saského Krušnohoří 

 – Schwarzenberg a Waschleithe   

16. 8.  Lanovkou ze Pstruží na Plešivec 

 a dále až do Horní Blatné  

20. 8. Expedice Balkán 

 – Makedonie a Albánie (12 dní)

23. 8. Toulky v lesích na Nejdecku 

 – možná, že najdeme i houby

31. 8. Oloví – slavnostní otevření rozhledny Cibulka

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.

Organizované procházky po lázeňských 

lesích. Vyznačené trasy podle úrovně 

náročnosti s ohledem na převýšení tra-

sy a celkovou náročnost. Lehká: zele-

ná barva A1-A3. Mírně obtížná: mod-

rá barva B1-B4. Obtížná: červená barva 

C1-C4. Velmi obtížná: černá barva D1-D4.

Další společná vycházka se uskuteční 3. 8. 2014 od 10:00. Účast-

níci se tentokráte sejdou u INFOCENTRA v Lázeňské ulici, odkud 

se společně projdou přes Vyhlídku až na Tři kříže (trasa C4). Délka 

procházky je 4,3 km, převýšení trasy 265m.

Více informací na 

www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary .

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Lázeňské lesy Karlovy Vary

www.prirodni-lanove-centrum.cz

Dětské lanové centrum, dětský, střed-

ní a vysoký okruh, nízké překážky, to-

p-rope překážky

Hlavní instruktor:

Jiří Netopilík, tel: 720 119 314

v srpnu otevřeno denně 12:00 - 19:00

Po telefonické dohodě a při minimál-

ním počtu 15 osob v jakýkoliv den a 

hodinu.

TJ Slovan Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1009/18

360 01 Karlovy Vary

email: tjslovankv@email.cz

rodiče s dětmi, ved. Jindrová

ZŠ Poštovní, pondělí 17,00-18,00 zápis 15.9. 

 

předškolní děti, ved. Štěpánková ml. 

ZŠ Poštovní, pondělí 17,30-18,30 zápis  8.9. 

žákyně, ved. Prchalová, Kadeřábková  

ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 17,30-19,00 zápis 15.9. 

ženy I., ved. Jindrová

ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 19,00-20,00 zápis 15.9. 

 

ženy II., ved. Látová

ZŠ Dukla, úterý  19,30-21,00         zápis 16.9. 

 

ženy III., ved. Píšová, Vondrašová 

SPgŠ, středa 20,00-21,00        zápis 17.9. 

 

starší ženy, ved.Krausová

SPgŠ, středa 19,00-20,00        zápis 17.9. 

 

joga I., ved. Luňáčková  

Š Dukla, úterý 16,30-18,00  zápis 16.9. 

 

joga II., ved. Jungwirtová

ZŠ Dukla, úterý 18,00-19,30 zápis 16.9. 

 

joga III., ved. Jungwirtová

ZŠ Dukla, čtvrtek 16,30-18,00  zápis 18. 9. 

 

muži mladší, ved. Trnka

ZŠ Poštovní, středa 18,00-19,00  zápis 17.9. 

 

muži starší, ved. Tišer

ZŠ Poštovní, středa 19,00-20,00 zápis  17.9.

Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Tel.: 731 100 170; 

www.klasicka-joga.cz

AKCE - Letní pobyt s JÓGOU – Hlavatce

1.8.2014 – 10.8.2014, cena 4.100,- Kč

zajištěno ubytování, plná penze, jóga 3x denně.

Kompletní program akce a fotografi e na webu.

CVIČENÍ

TURISTIKA

www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!

NORDIC WALKING  

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART

KLASICKÁ JÓGA

Již třetím rokem nabízí rodičům své služby dětské centrum 

u Balvánků. 

Poskytuje celodenní péči o děti od jednoho do tří let. Děti jsou 

zde vedeny lásce k přírodě, soběstačnosti, zodpovědnosti v 

láskyplném rodinném prostředí. Každý den jsou s dětmi 

prováděny činnosti, které je nenásilně připravují na vstup do MŠ. 

Každých 14 dní dojíždí do centra Pejsci z Hipocentra Pája na 

mazlící chvilky dětmi tzv. Canisterapie, v jarních a letních 

měsících jednou měsíčně koníci na Hipoterapii. 

Prostory centra se nacházejí v rodinném domku ve Staré Roli. 
O děti pečuje zdravotnický a pedagogický personál. 

                    Bližší informace jsou Vám k dispozici na www.balvanci.cz, 
                    na FB – Dětské centrum u Balvánků nebo na tel. čísle: 603 251 726 

Dětské centrum 
   u Balvánků
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• KV ARENA/HC ENERGIE

KV Arena uvítá světový basketbal
Již popáté se k mezinárodnímu přípravnému tur-
naji sjedou do KV Areny čtyři basketbalové repre-
zentační týmy žen ze všech koutů světa. Kromě 
domácího českého výběru se na světový šampi-
onát budou v Karlových Varech od 26. srpna při-
pravovat Kanada, Korea a Srbsko.V českém vý-
běru Lubora Blažka nebude chybět nejlepší čes-
ká střelkyně na loňském ME Michaela Stejskalo-
vá. „Mám ráda zázemí v Karlových Varech. Hlavně 
se mi líbí KV Arena, ve které trénujeme a hrajeme,“ 
říká Stejskalová a dodává: " Je dobře, že skladba 
soupeřů bude pestrá. Pro nás jsou to dobře zvole-
ní soupeři, jelikož se letos chystáme na mistrovství 
světa a musíme si zvyknout na všechny styly bas-
ketbalu. Právě to nám tento turnaj umožňuje. Nej-
lepší by bylo, abychom si hrály svojí hru a soupeř-
ky se přizpůsobovaly nám a ne my jim. Já osob-

ně se nejvíc těším na zápas s Koreou, jelikož vůbec 
nevím, co od nich mohu očekávat. Trenéři nám ale 
určitě nějakou radu před zápasem dají.“Loni na-
střílela Stejskalová na ME 104 bodů, nejvíce z čes-
kého týmu, a zastoupila tak dlouhodobého střelec-
kého lídra Evu Vítečkovou, která reprezentační se-
zónu 2013 vynechala. Pro letošek ale opět oblék-
la dres národního týmu, a tak na Stejskalovou čeká 
úprava její loňské role. „Je fajn, že se Evža vráti-
la. Je to jedna z nejlepších střelkyň a my jí potře-
bujeme. Samozřejmě se budu snažit dát týmu co 
nejvíce, i když asi nebudu tak vytížená jako minulý 
šampionát,“ chce sympatická blondýnka opět při-
spět k co nejlepšímu výsledku lvic.
Vstupenka na celodenní program (2 zápasy) sto-
jí 90 Kč a je v prodeji v sítích Ticketpro a Ticket-
portal.

Rozpis MT K. Vary 2014

26.08.2014 Srbsko - Kanada 17:00 hodin

26.08.2014 Česká republika - Korea 19:30 hodin

27.08.2014 Česká republika - Srbsko 17:00 hodin

27.08.2014 Korea - Kanada 19:30 hodin

28.08.2014 Korea - Srbsko 17:00 hodin

28.08.2014 Česká republika - Kanada 19:30 hodin
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• INZERCE

info@realtyeurope.cz |  +420 774 308 970 | +420 777 334 566

Shlédněte letecké video nad
touto lokalitou a vyberte
si Váš nový domov!

www.pozemkymeziroli.cz

Váš nový domov v přírodě!Váš nový domov v přírodě! 1.190,- Kč/m2

PRODEJ ZAHÁJEN!
Nyní akce do konce roku 2014:

koncová cena pro zákazníka vč. DPH!

nejlevnější parcely k výstavbě rodinných domů v Karlovarské kraji
parcely jsou kompletně zasíťované (voda, plyn, el. proud)
kompletní přijezdová komunikace s veřejným osvětlením
5 km do centra Karlových Varů (cca 10 minut autem)
v blízkosti benzínová pumpa, zastávka linkového autobusu
poblíž chatová oblast Děpoltovice s přírodním koupáním
všechny parcely vlastní naše společnost - přímý, rychlý
a jednoduchý prodej
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

Je opředena legendou, která sahá až do bájných dob Artušovských. Příběhem krále Tristana, potomkem krále Artuše, jeho dcery Alviny a chlapce, kterého Tristan vyrval ze spárů med-
věda – Ursina. Když Ursinus vyrostl v muže, zatoužil po královské hodnosti. Aby jí dosáhl, obloudil srdce princezny Alviny, která zatím vyrostla v krásnou pannu. Protože však Tristan ne-
dal svolení k nerovnému sňatku, rozhodl se Ursinus, že jeho dceru unese. 
Její srdce pak svádělo těžký boj. Láska k otci ji držela pevným poutem k domovu, avšak Ursinova hrozba, že se před ní probodne dýkou, nebude-li mu po vůli, ji donutila, že se s ním 
vydala v dálnou cizinu. Přeplavili se přes moře, překonali hory, doly, dál a dál k východu, aby je královi poslové nedostihli. Až se dostali do údolí Ohře… Vystoupili na neznámou horu, 
z jejíhož temene se naskýtal široširý rozhled do kraje. A rozhodli se, že tady už zůstanou. Na této hoře Ursinus vystavěl hrad...
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