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zakázka č. 2015056

K.Vary - Čerťák

Byt 4+kk
cena: 2.450.000,-Kč

zakázka č. 2015081

K.Vary - Bohatice

Byt 1+ kk
cena: 420.000,-Kč 

zakázka č. 2014024

K.Vary - Bohatice

Činžovní dům
cena: sdělíme v kanceláři

zakázka č. 2015091

K.Vary - Horní Drahovice

Byt 3+kk
cena: 3.100.000,-Kč

zakázka č. 2015080

K.Vary - Tuhnice

Byt 2+1
cena: 1.350.000,-Kč

zakázka č. 2015084

K.Vary - Rybáře

Garáž
cena: 89.000,-Kč

zakázka č. 2015083

Dvory

Zahrádka s chatou
cena: 280.000,-Kč

zakázka č. 2015053

Kolová

Rodinný dům
cena: 5.200.000,-Kč

zakázka č. 2015092

Stará Role

Stavební pozemek
cena: 1.190,-Kč/m²

zakázka č. 2015068

Otovice

Rodinný dům
cena: 3.999.000,-Kč

zakázka č. 2015088

Nejdek

Rodinný dům
cena: 4.350.000,-Kč
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mgr.Jiří Brož Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Regina Dostálová

Moderní dvoupodlažní byt po 
rekonstrukci ve 4. patře cihlového 

domu bez výtahu. Ideální pro mladé 
lidi. UP 149 m².

Byt v 1. patře zatepleného panelové-
ho domu. Garsonka je v udržovaném 
stavu, čerstvě vymalováno. Plastové 

okno. UP: 20 m².

Prodej domu s komerčními i bytovými 
plochami. Dobrá dopravní dostup-

nost. Celková plocha 550 m², 
pozemek 572 m², garáž. 

Byt ve výborném stavu  se dvěma 
balkony,ul. Waldertova. Výhled 

do zeleně. Dům postaven v r. 2005. 
UP: 98 m² + balkony. 

Starší RD 4+1 s garáží na jedinečném 
místě u lesa. Naprosté soukromí. 
Krásná čistá příroda. Na zahradě 

tůňka.  Pozemek 4.157 m².

Klidné místo v zástavbě rodinných 
domů. Pozemek je mírně svažitý. 
K dispozici projekt na bungalov. 
Pěkný výhled. Plocha: 905 m².

Polovina dvojdomku - novostavba 
z r. 2015. Nízkoenergetický dům, 

lokalita U kovárny. Možnost odpočtu 
DPH. Pozemek 583 m², UP: 107 m².

Stavební pozemek o velikosti 905 m², 
IS: voda, elektrika, kanalizace. 

Pozemek se nachází uprostřed obce, 
na jižní straně.

4. patro zatepleného, kompletně 
zrekonstruovaného panel. domu 

s výtahem. U bytu balkon. Částečné 
úpravy bytu. UP: 58 m² + balkon. 

Vnitřní řadová garáž "Na rozcestí", 
bez elektřiny, na vlastním pozemku. 
Podíl na pozemku před garážemi. 

UP:  22 m².

Chatička na okraji zahrádkářské 
kolonie, na vlastním pozemku. 

Elektřina, suché WC, užitková voda. 
Pozemek 417 m², chatka  20 m².

Na samotě u lesa!  Dům 4+1 
z r. 2006, velmi vkusný, taktéž 

i venkovní plochy. Absolutní soukromí, 
jen 1 soused. Pozemek 2.674 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Stavební pozemek
cena: 1.040.750,-Kč

zakázka č. 2015059

Hory u Jenišova

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

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

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

                                                                                                          
K.Vary - Horní Drahovice

                                                                                                          
cena: 1.450.000,-Kč

                                                                                                          
foto v příloze

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

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

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

Nyní nás najdete i na Facebooku a
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 8/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je 28letý Aleš Kodajek, 
plavčík volnočasového areálu na Rolavě. U Vodní 
záchranné služby pomáhá už šestou sezonu. Mezi 
záchranáře ho přivedl strýc, který je správcem 
koupaliště v Ostrově. 

06 O ZÁCHRANU DOMU NA ZÁMECKÉM VRCHU 
č. 22 usiluje magistrát města. Dům se jmenoval King 
of England a bylo v něm ředitelství muzea. Nový 
vlastník žádá demolici, město naopak chce vyhlásit 
památkovou ochranu empírového domu. 

07 CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ UŽ SLOUŽÍ 
v areálu KV Areny v Tuhnicích. V objektu za 53,4 mili-
onu Kč se budou děti i dospělí učit jak se zachovat 
v krizových situacích, během požáru, při živelných 
nehodách a haváriích. 

11 TRIATHLON OVLÁDNE KARLOVY VARY 
o předposledním srpnovém víkendu. Trasa vede 
přes Mlýnskou kolonádu, Tržiště na Zámecký vrch, 
plavání bude na Rolavě a cílová rovinka před hotelem 
Thermal. 

12 OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM 50. MFF 
přineseme na dvoustraně, sestavené z fotografií 
největších hvězd jako Richard Gere, Jena Malone, 
Harvey Keitel a řady dalších, kteří prošli po červeném 
koberci. 

15 V SERIÁLU OBCÍ NAVŠTÍVÍME MÍROVOU, 
která byla v letech 1976-1990 městskou částí Karlo-
vých Varů. Nabídneme fakta o historii zdejší chemič-
ky, porcelánky i dolů na uhlí a kaolín. Popíšeme, proč 
se starý název obce Mnichov v roce 1955 změnil. 

20 STRÁŽNÍCI MĚSTA DOSTALI JEDNIČKU 
za výkon služby během jubilejního MFF. Nenechali 
nic náhodě a posílili hlídky na 50 strážníků, z toho 
32 v centru festivalu. 

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

 Ing. Pavel Andrejkiv 

Od 12. května 2015 jsem členem rady města. 
V současné době pracuji v agentuře domácí péče, 
která poskytuje sociální služby občanům našeho 
města. Svým působením v politice chci zlepšit do-
stupnost sociální péče pro občany Karlových Varů. 
Naše město stárne a do budoucna bude potřeba 
zvýšit kapacitu poskytovaných sociálních služeb. 
Z mých pracovních zkušeností vím, že v našem 
městě je nedostatek míst v Domově pro seniory. 
Jeho kapacita je 21 lůžek, což je nedostačující. 
Mnoho našich občanů je umístněno v domovech 
mimo naše město. Je dobré, že v letošním roce 
došlo k navýšení dotačních finančních prostředků 
pro poskytovatele sociálních služeb o 300 tis Kč. 
Řešení nedostatku míst v Domově pro seniory 
je součástí programového prohlášení současné 
vládnoucí koalice. 

Jako člen rady města chci poskytovat objektivní in-
formace občanům, podporovat nápady a tvořivost 
občanů a zapojit je do dění v Karlových Varech. 
Budu se snažit podporovat realizaci nápadů 
našich občanů. Karlovy Vary se potýkají s odlivem 
mladých a vzdělaných lidí. Odliv je způsobený 
nedostatkem pracovních příležitostí a dostupného 
bydlení. Řešením této situace je získávání starto-
vacích bytů a vznik průmyslových zón. Tyto aktivity 
budu podporovat. Zajímá mě i situace seniorů 
a handicapovaných občanů. 

Chci podporovat klubovou činnost seniorů. V rámci 
této podpory chci zajistit v Bazénovém centru 
plavání a cvičení pro seniory a nejen pro ně. Jako 
občan a zastupitel budu usilovat o to, aby naše 
město bylo dobrým hospodářem. 

Práce v zastupitelstvu, v radě města a agentuře 
domácí péče je velice časově náročné. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat spolupracovníkům a lidem 
z mého okolí za to, že mi pomáhají a dodávají mi 
síly do další práce pro občany města Karlovy Vary.
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• STALO SE / STANE SE

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NA PŘÍPRAVU PÁRKŮ 
mělo 16. července křest na sv. Linhartu. Přenosný 
ohřívač na dřevěné uhlí koupilo město v Hofu, kde 
mosazný kotlík patří k tradici. Novinku na Linhartu 
vyzkoušel 1. náměstek primátora Čestmír Bruštík.  
Párky se budou prodávat vždy v neděli.
 

MINULÉ FARMÁŘSKÉ TRHY VONĚLY ČESNEKEM 
a meruňkami. V tomto měsíci se konají 21. srpna 
a pěstitelé slíbili přivézt nové brambory, cibuli, 
zelí a také kuřata, kachní rolády a další domácí 
speciality. 

VÍKENDOVÝ AUTOBUS POTĚŠÍ VÝLETNÍKY 
na trase Tržnice-Doubí-sv. Linhart. Nová linka 
odjíždí od Tržnice v sobotu a neděli ve 12:20, 13:30 
a 15:20, ze sv. Linhartu má odjezdy ve 13:30.15:00 
a 16:30. Jako linka T bude jezdit jen o prázdninách. 

ZANDERŮV SÁL CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ VYDAL 
po 42 letech poselství řemeslníků, kteří zde 
prováděli opravy. Jedním z nich byl 16letý Jaroslav 
Durdis, který letos v červnu úkryt tubusu s dobový-
mi fotografiemi a novinami označil. Vzkazy z roku 
1973 uloží v muzeu. 

PRVNÍCH OSM KOMPRESNÍCH BIGBELLŮ 
už rozvezli do karlovarských ulic. Jde o progresivní 
nádoby na tříděný odpad, kde je obsah stlačen a po 
naplnění vyšle signál k odvozu. Karlovy Vary jsou 
prvním městem, které se zavedením novinky letos 
přišlo. 

KRÁMKY NA TRŽIŠTI SE DOČKAJÍ OBNOVY 
Po zdařilé rekonstrukci prvního z dřevěných 
krámků, kde je Infocentrum, se dočkají oprav 
další. Magistrát počítá, že obnova více než 130 let 
starých obchodů mezi Mlýnskou a Tržní kolonádou 
přijde na 70 milionů korun. 

HAVLOVA LAVIČKA BYLA ODHALENA 
v neděli 5. července v sadech Karla IV. Jako první 
na ní usedla Dagmar Havlová s ministrem kultury 
Danielem Hermanem. Loňská veřejná sbírka od 
června do října vynesla téměř 20 tisíc korun, 
zbývajících 260 tisíc dalo město ze svého rozpočtu. 

KARLOVY VARY Z PALIČKOVANÉ KRAJKY 
vytvořila jako dárek k jubilejnímu 50. MFF aka-
demická malířka Naděžda Ševčíková. Umělecké 
dílo s názvem Festivalové město o rozměrech 
57x50 cm dělala tři měsíce. 

MAŠKARNÍ PRŮVOD UKONČIL KARNEVAL 
v karlovarských ulicích za úmorného vedra. 
Ozdobou 8. ročníku byly andělské baletky, čínský 
drak a šestimetrová figurína. Trasa po rozpáleném 
asfaltu měřila 4 kilometry. 
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Hlavní hvězdou Richard Gere
Hvězdné obsazení obstarala hollywoodská celebrita 
Richard Gere. Strávil na festivalu pět dní (Gibson 
loni i Travolta předloni  3 dny). Gerovo letadlo pak 
odletělo do Prahy prázdné a herec si "užil" cestu 
autem po R6. Za nejsilnější zážitek na 50. MFF 
označil Gere přijetí filmu Pretty Woman v letním 
kině, kde si reakci sedmi tisíc diváků natočil na 
mobil.
Dalšími hvězdami byl irský krasavec Jamie Dornan, 
půvabná blondýnka Jena Malone a Harvey Keitel, 

který se sem vrátil po 11 letech. Závěrečný den za-
stínila domácí celebrity 74letá dáma komediálních 
rolí Iva Janžurová, která si odnesla Cenu Prezidenta 
MFF za přínos české kinematografii. S dojetím 
slíbila, že cenu nebere jako konec herecké práce 
a děkovala svým příznivcům.

Velká cena do USA 
Hlavní vavříny dostal americký film Bob a stromy, 
v němž dřevorubec a fanoušek rapu Bob Tarasuk 
hraje sám sebe. Nikdy v životě nehrál ve filmu a ne-

vyjel ze Spojených států. Jeho babička byla Češka, 
dědeček z Ukrajiny a tak jim Bob cenu věnoval. 
Režisér Diego Ongaro přivedl pro Křišťálový globus 
velkou delegaci. 
Čeští tvůrci nevyšli naprázdno díky Aleně Mihulové 
a Kryštofu Hádkovi, kteří získali cenu za nejlepší 
role, a režisérce Heleně Třeštíkové, která vyhrála 
filmem Mallory soutěž dokumentů.

Doprovodný program 
Devítidenní maraton filmů byl také maratonem 
doprovodných akcí, prezentací, výstav a večír-
ků. Jednou ze zdařilých doprovodných akcí byl 
8.7. Večer města v letním kině. Pořádající KV CITY 
CENTRUM se vytáhlo. Vyprodané kino si vychutnalo 
návrat legend. Po 43 letech se znovu na společném 
koncertě potkal Olympic s maďarskou kapelou 
Omega, kterou doprovodil Karlovarský symfonický 
orchestr. Byla to skvělá vizitka města.
 Text: Jaroslav Fikar
 Foto: Viktor Cibulka ml.
 a Film Servis Festival KV

 (Pokračování na str 12-13)

• UDÁLOST ROKU

Jubilejní festival zazářil
Jako mimořádně zdařilý hodnotí filmoví profe-

sionálové, hosté, tvůrci i diváci letošní 50.MFF. 
Padesátiletý oslavenec křepčil devět dní jako 

mladík, bavil diváky a hýřil nápady. Na svátek filmu 
přijelo 12 857 akreditovaných účastníků, z toho bylo 
1 017 filmových profesionálů, 547 tvůrců a 670 novi-
nářů. Z 223 filmů, uvedených na festivalu, (loni to bylo 
245 snímků) mělo 35 filmů světovou, 26 mezinárodní 

a 12 evropskou premiéru. Promítalo se rovněž 25 krát-
kých filmů a 40 dokumentů. Prodáno bylo 135 105 
vstupenek (o 4 118 více než loni), když 10 623 diváků, 
hlavně studentů filmových škol a batůžkářů, dalo 
přednost zakoupení Festival Passu. Proběhlo clkem 
488 projekcí a u 199 uvedení byla přítomna delegace 
tvůrců filmu. Česká televize jako hlavní mediální 
partner odvysílala z MFF 12 hodin přenosů. 
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Soutěž, kterou vyhlásilo město Karlovy Vary 
v rámci ekologické kampaně Den Země, 
dospěla do finále. Účastníci měli za úkol uklidit 
libovolně vybrané veřejné prostranství, prove-
dený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho 

prezentaci. Soutěžní klání probíhalo ve čtyřech 
kategoriích (mateřské školy, základní školy, 
střední školy a nepodnikatelské právnické 
osoby). Vítěz každé kategorie získal finanční dar 
ve výši 10.000 Kč.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

3.8.  Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova 
 Noční mytí:   I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 

ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, Chebská 
(od OK u Kauflandu k OK u TESCA)

4.8.  Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
5.8.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 

Hynaisova, Raisova, Petřín
 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 

T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

6.8.  Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova, 
Slepá 

7.8.  Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

10.8. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova 

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

11.8. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská

12.8. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská 

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 

od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

13.8. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská  
- Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, 
Lidická u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové 
pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za 
ubytovnou a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské 
ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova

14.8. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalova, Javorová, 
Jabloňová, Palackého, Spojovací

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

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

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

19.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Sportovní, Mattoniho nábř.., Drahomířino nábř., Vítězná 
(část od okružní křižovatky po Drahomířino nábř..)

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

20.8. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, 
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

21.8. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK 
u Bečváře),Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA), 
Počerny 

24.8. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, 
Holečkova, Rybářská, Příčná

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

25.8. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, 
Sládkova, Šumavská, Moskevská – část

26.8. Komunikace: Nákladní, plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská, Rosnice 
– Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, 
Jezerní, p.p.č.573/1 za  kostelem

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

27.8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická, Na Kopečku, Rohová,  Ak.Běhounka, Zlatá, 
Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, 
Nad Dvorem

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

 Parkoviště:  kpt. Nálepky (bývalé dětské hřiště)

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Soutěž Chceme čisté město zná vítěze

Město chce zachránit cenný dům
Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy 
Vary navrhnul památkovou ochranu pro objekt 
v ulici Zámecký vrch 22. Návrh na prohlášení 
domu, který původně nesl název King of England, 
za kulturní památku byl na Ministerstvo kultury 
ČR odeslán počátkem července. Město se tímto 
způsobem chce zasadit o záchranu významné 
stavby v centru lázeňské části Karlových Varů. 
Dům na Zámeckém vrchu 22 pochází z 19. století 
a v minulosti v něm sídlilo ředitelství Karlovarského 
muzea. Památkovou ochranu si podle památká-
řů zaslouží zejména z toho důvodu, že se jedná 
o téměř nedotčený objekt z období empíru, navíc 
umístěný v exponovaném místě nad Mlýnskou 
kolonádou v centru lázeňské zóny Karlových Varů. 
Objekt unikl vlně přestaveb na přelomu 19. a 20. 
století a jde tedy o unikátní stavbu, zachovávající 

historický charakter centra města. Ve svém návrhu 
památkáři označují budovu za unikátně dochova-

ný doklad empírového období stavební činnosti 
v Karlových Varech, vyzdvihují nosné konstrukce, 
materiálovou autenticitu a maximální dochovanost 
i v některých detailech jako jsou kachlová kamna, 
výplně otvorů apod. „Nesporný význam má dům 
i pro urbanistické souvislosti v samotném srdci láz-
ní a pro dálkové pohledy. Podnět památkářů proto 
vítáme a má naši plnou podporu,“ uvádí k iniciativě 
města a památkářů náměstek primátora města 
Jiří Klsák. Objekt vykazuje částečné narušení. 
V nedávné minulosti bylo řešeno provizorní zajištění 
některých statických potíží. Největší poruchy se 
podle poznatků památkářů projevují v sousedství 
s přilehlou novostavbou, známky narušení mohou 
být dány také nedostatečnou údržbou. Objekt je ve 
vlastnictví soukromého subjektu a není v současné 
době využíván. Vlastník žádá o jeho demolici. (mm)

Vítězové kategorie Mateřská škola Vítězové kategorie Základní školy

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie mateřské školy
OP MŠ Javorová 2a, Karlovy Vary 

Kategorie základní školy
ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary 

Kategorie střední školy
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ, Karlovy Vary 

Kategorie nepodnikající právnické osoby 
STUŽ – 2. skupina, Karlovy Vary 

Hodnotící komise se shodla na udělení zvláštního 
uznání pro paní Bártovou a paní Fýskovou. 

Dům na Zámeckém vrchu č. 22 
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Centrum zdraví a bezpečí začalo sloužit 
Slavnostní přestřižení pásky udělalo tečku za 

stavbou unikátního Centra zdraví a bezpečí 
na okraji areálu KV Areny. Bude sloužit pro 

vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných 
situací. Projekt byl součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města, podporovaného ROP Severozápad. 
Zhotovitelem stavby byla Eurovia CS, a.s., náklady 
činily 53,4 mil. Kč. Plných 85 procent nákladů bylo 
hrazeno z prostředků EU a 15 procent z vlastních 
zdrojů města. 
Smyslem existence centra bude zvýšení bezpečnos-
ti, informovanosti a připravenosti obyvatel a zvláště 
dětí ve sféře běžných rizik spojených s každoden-
ním životem i mimořádných a krizových situací. 
Návštěvníci Centra zdraví a bezpečí se naučí, jak se 
zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových 
situacích. Bezbariérový areál tvoří několik speci-
fických budov včetně improvizované nemocnice, 
policejní služebny nebo hasičské zbrojnice, které 

budou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou 
simulaci rizikových situací, včetně interaktivních 
simulátorů a trenažérů. Součástí Centra zdraví 
a bezpečí je také dopravní hřiště s železničním 
přejezdem a jezírko. Provozovatelem centra bude 

na základě výběrového řízení Asociace Záchranný 
kruh, která má areál ve výpůjčce (do 31. 12. 2020). 
Záchrannému kruhu bude poskytnuta roční dotace 
na úhradu provozních nákladů ve výši 3,1 mil. Kč. 
Pro letošní rok 2015 činí dotace 1,55 mil. Kč. 

Nová pravidla 
pro prodej pozemků
Červnové zastupitelstvo města schválilo nová 
pravidla prodeje pozemků. Podle stávajících 
pravidel z roku 2008 jsou dosud tyto  
pozemky (pro město nevyužitelné o výměře 
do cca 300 m2, bez veřejné přístupové cesty 
a pozemkové parcely u již prodaných bytových 
domů) prodávány za smluvní cenu stanovenou 
pro katastrální území Karlovy Vary za 
135 Kč/ m2, v Rybářích, Drahovicích a Tuhnicích 
za 110 Kč/m2, v katastru Bohatice, Dvory 
a Stará Role za 85 Kč/ m2  a v katastrálním 
území Cihelny, Čankov, Doubí, Olšová Vrata, 
Počerny, Rosnice, Sedlec a Tašovice za 
60 Kč/ m2. Podle nových pravidel budou 
všechny pozemky v majetku města prodávány 
jen za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
s výjimkou žádostí o zbytkové pozemky 
podané do konce roku 2015. Upozorňujeme 
proto všechny zájemce o koupi zbytkových 
pozemků, že při podání žádosti do konce 
letošního roku mohou pozemek získat za 
výhodnějších podmínek a bez placení nutného 
znaleckého posudku. Pravidla pro prodej 
pozemků z majetku města jsou v plném znění 
k dispozici na Magistrátu města Karlovy Vary, 
Odboru majetku města, případně na webových 
stránkách odboru – www.mmkv.cz -> Magistrát 
města -> Odbor majetku města. (mm)

Přestřižení pásky

Město pamatuje na energetické úspory
Vyšší hospodárnost a snižování spotřeby všech energií 
patří k prioritám, které si předsevzalo naše město. 
Jednou z konkrétních kroků energetických úspor 
je zateplování budov v majetku města, zpracování 
studií pro efektivnější vytápění a energetické audity.  
V současné době jedná náměstek primátora Michal 
Riško o provedení auditů u těch vytipovaných budov, 
které svou energetickou náročností příliš zatěžují 
rozpočet města. "Energeticky náročné jsou zejména 
budovy základních a mateřských škol, dále velké sály 
kulturních a sportovních zařízení a další objekty, které 
momentálně tipujeme. Po provedení auditů bude jasné, 
jakých úspor u zateplených budov dosáhneme," sdělil 
náměstek Riško. Město již zadalo studie a měření úniků 
tepla z objektů pomocí termovize. Jedním ze zateple-
ných objektů je ZŠ Mozartova (na snímku). (mm)

Taxislužba podle nové vyhlášky
Zastupitelstvo města schválilo letos 23. června Obecně závaznou vyhlášku statutárního města 
Karlovy Vary, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních 
komunikacích ve vlastnictví města. Nová vyhláška, která začne platit od 1. ledna 2016 určuje mj. 
podmínky k provozování taxislužby a provozní řád. Je v ní uvedeno, že vozidla taxislužby nesmí být 
starší 12 let. Každý  provozovatel taxislužby uhradí městu za vydání souhlasu k užívání stanoviště 
taxislužby 3650 Kč za 1 vozidlo na 1 rok. Vyhláška rovněž určila 29 stanovišť taxislužby. 
 (mm)
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Raná péče v našem městě
Rodiny s dětmi s tělesným, mentálním i kombino-
vaným postižením nebo rodiče, kteří si nejsou jistí, 
zda je s vývojem jejich dítěte vše v pořádku, se 
mohou obrátit na Společnost pro ranou péči, která 
působí v Karlových Varech od roku 2013. Služby 
rané péče jsou poskytovány zdarma přímo v do-
mácnostech rodin, v prostředí, kde je dítě v přiro-
zeném prostředí, v bezpečí a kam patří.  Poradkyně 
rané péče pravidelně navštěvují rodinu a s res-
pektem k individualitám každé rodiny “ušijí službu 
na míru”. Přivážejí speciální pomůcky, hračky 
k rozvoji dítěte, doporučují další techniky a metody, 
které rodiče mohou využít při péči o jejich dítě. Na 
poradkyni se mohou obracet všichni členové rodiny 
s otázkami, na které těžko hledají odpovědi. Do-
stane se jim praktických rad a návodů, ukázek, ale 
i povzbuzení. Pracovník dojíždí za rodinami s dětmi 
do 7 let. V průběhu služby pomáhá rodičům najít 
další možnosti, které jim ulehčí péči o dítě s po-
stižením – orientaci v sociálně právních otázkách, 
kontakty na další služby, odborníky, informace, jak 
se zorientovat v možnostech vzdělávání, zpro-
středkování kontaktů s dalšími rodinami v podobné 
situaci… Svou osobní zkušenost popisuje Lucie 
(maminka): „Na poradce rané péče se můžeme 
obrátit téměř s čímkoliv, vždy se snaží fundovaně 
pomoci, nikdy nás nezklamali. V začátcích jsme na 
ní byli zcela závislí. Byli jediní, kteří nás podpořili. 
Poradili, jak zahájit stimulaci zraku, sluchu, moto-
riky, nabídli stimulační pomůcky, hračky a aktivity. 
Poradkyně rané péče nás v těžké situaci psychicky 
podpořily, pomohly nám vyrovnávat se s tím, že 
máme “jiné” dítě. Mohli jsme se jim svěřit s našimi 
obavami, vztekem i stavy depresí a vždy se nám 

dostalo pochopení, rady i pomoci. Pomohly nám 
zorientovat se v sociálních otázkách, v kompenzač-
ních pomůckách, zkontaktovaly nás s odborníky, 
nabídly a informovaly nás o různých léčebných 
a podpůrných terapiích.  S každou návštěvou do 
nás vlily novou dávku optimismu a nadšení do další 
práce.“ Služby poradkyně rané péče si mohou vy-

žádat nejen rodiče s dítětem, které již má stanove-
nou diagnózu, ale i ti, kteří mají obavy, že s vývojem 
jejich dítěte není něco v pořádku. Rodiče jsou ti, 
kteří své dítě znají nejlépe a mají-li pochybnosti, je 
vždy vhodné jejich pozorování ověřit.
Kontakty: tel. 778 405 858 nebo 777 234 036
mail: centrum@ranapece.cz

Kde hledat sociální služby?

Občanům města Karlovy Vary poskytuje pomoc 
a podporu zejména seniorům Agentura domácí 
péče Ladara. Nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci a nebyli by schopni 
bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím 
prostředí. Hlavním předmětem činnosti je poskyto-
vání pečovatelské služby denně od 7:00 do 21:00 
hodin po dobu celého roku, dále osobní asistence 
dle potřeby uživatele a také tísňové péče nepřetržitě 
24 hodin denně. Abychom čtenářům KRL přiblížili 
jaké je poslání domácí péče, popíšeme příběhy 
našich dvou uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci. Po vážném úrazu hlavy a následné 
dlouhodobé rekonvalescenci, se paní K. rozhodla 
vrátit domů. Jejím přáním bylo zůstat ve svém bytě, 
být opět plně samostatná a znovu začít chodit na 
procházky. Její zdravotní stav po návratu z rehabi-
litačního zařízení to neumožňoval a proto se paní 

K. a její rodina domluvila s Agenturou domácí péče 
na vzájemné spolupráci. K paní K. jsme docházeli 5x 
týdně. V pondělí, středu a v pátek jsme poskytovali 
paní K. pomoc při provádění celkové hygieny, v úterý 
a čtvrtek jsme ji doprovázeli na procházkách. Kvůli 
vysokému riziku pádu, který u paní hrozil, jsme jí za-
vedli 24 hodinovou tísňovou péči. Tísňové tlačítko na 

náramku spolu s mobilním telefonem u paní K. i její 
rodiny navodily pocit jistoty a bezpečí. Po půlroční 
spolupráci se zdravotní stav paní K. natolik zlepšil, 
že pomoc a podporu ze strany Agentury domácí 
péče Ladara již uživatelka nepotřebuje. Společný 
cíl byl naplněn. Paní K. zůstala ve svém domově 
a je plně samostatná. Druhý příběh je o uživateli, 
který prodělal dětskou mozkovou obrnu a je trvale 
upoután na invalidní vozík. S naší pomocí může 
žít plnohodnotný život v jeho domácím prostředí 
a nemusí být umístněn v pobytovém zařízení. To byly 
dva z mnoha příběhů, kdy Agentura domácí péče 
LADARA řeší nepříznivé situace občanů Karlových 
Varů. Díky péči našich pracovníků, mohou občané žít 
důstojným životem ve svém domově i v nepříznivé 
životní situaci. Kontakty: Agentura domácí péče 
LADARA, Čankovská 1021/19, Karlovy Vary, telefon: 
353 549 325, 777 143 452. 
Více informací lze získat na www.ladara.eu. 

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, Krajským úřadem Karlovarského 
kraje a statutárním městem Karlovy Vary. 
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• LIDÉ

Mezi jubilanty července se zařadila paní Božena 
Klusáková, která oslavila krásné devadesátiny. 
Rodačka z Čáslavi následovala do Karlových Varů 
svého muže, který zde jako odborník v mléká-

renském průmyslu našel po válce práci a obživu 
pro mladou rodinu. O vzpomínky na etapy života 
se jubilantka vždy ráda podělí. Barvitě vypráví, 
jak jako dítě pracovala na poli, mlátila klásky, za 
první vydělané peníze na chmelnici jí maminka 
koupila první kabát. Jen studovat nestihla. Za 
války to nešlo, pak se musela věnovat rodině. Až 
když děti trochu odrostly, mohla se paní Božena 
věnovat svému profesnímu životu. Po večerech 
studovala, jezdila do školy v Mariánských Lázních, 
aby se mohla stát zdravotní sestrou. Podařilo se 
a tomuto oboru zůstala věrná až do důchodu. Mezi 
její nejoblíbenější místa patřila Diana a kolonády. 
Byla vášnivou návštěvnicí karlovarského divadla, 
ráda chodila do kina a milovala cestování. Dnes 
patří mezi její největší koníčky knihy. Vnučka jí 
z knihovny nosí historické romány a cestopisy. 
Ráda se dívá v televizi na staré české filmy, 
pomůže v domácnosti. Jubileum oslavila v kruhu 
rodinném, kam kromě tří dětí patří také tři vnou-
čata a šest pravnoučat.

Jednadvacátého července oslavila krásných de-
vadesát let paní Hilda Kadrnková. Narodila se ve 
Vysokém Mýtě, pracovala v zemědělství, později 
se přestěhovala s manželem do Karlovy Stu-
dánky, a odtud v roce 1954 do Karlových Varů. 
Tady si velice oblíbila procházky po lázeňských 
lesích, má ráda Dianu, Jelení skok a vzpomíná 
na Poštovní dvůr a Národní dům, kde se tehdy 
hodně tančilo. Dvaadvacet let pracovala jako 
pokojská v hotelu Central, a jak říká, bylo to 
pořádná posilovna. Když nebyl výtah, museli 
všechno nosit na zádech ze skladů ve sklepě 
až do pater. Dnes, kdy už jí klouby nedovolí 
žádné velké výlety, tráví hodně času háčkováním 
a luštěním osmisměrek. Největší radostí jejího 
života byly děti, dcera a syn, které s ní také její 
narozeniny oslavily.

Oblíbila 
si lesní 
procházky

Oslavenkyně ráda cestovala

Býval vyhlášený tanečník
Devadesáté narozeniny oslavil 21. července pan 
Otakar Bujárek. Rodák z Havlíčkova Brodu se 
přestěhoval s rodinou do Prahy, kde absolvoval 
základní školu a vyučil se číšníkem. Ve čtyřiačty-
řicátém roce se přestěhoval za prací do Karlových 
Varů, kde pracoval jako číšník, provozní či vedoucí 
v mnoha hotelích a restauracích, třeba v Ota-
vě, Jizeře, Puppu, Centrálu, Olympii, Valencii… 
Zavzpomínal na doby, kdy o víkendech vypomáhal 
v narvaném Poštovním dvoře a denně obsloužili 
na tisíc hostů, na začátky Waldemara Matušky 
v Toscaně, nebo na karlovarské působení „doktora 
Swinga“, Arnošta Kafky. Jako vyhlášený tanečník 
chodil na taneční večery a čaje v Národním domě, 
který po čtvrtstoletí letos opět navštívil. Při tanci se 
seznámil i se svou manželkou Christinou, se kterou 
se chystal hned po svých narozeninách oslavit  
výročí svatby. Jak říká, volného času nikdy moc 
neměl, a kromě tance byly jeho srdeční záležitostí 
auta a motorky. Kromě tance je také vášnivý hráč 

karet, v pátek se schází s přáteli na partičku žolíků, 
ale neztratí se ani v mariáši.

Kronikářem města byl od 1. července 
ustanoven Jan Prudík. Nahradil Ing.Tomáše 
Tišlera, který psal kroniku od července 2011 
a letos 19. března zemřel. Kronikáři Janu 
Prudíkovi je 67 let. Jako absolvent strojnické 
průmyslovky v Lokti pracoval do roku 1991 
v původní profesi  projektanta, později na 
odboru regionálního rozvoje ONV. Od roku 2000 
se věnoval kultuře a památkové péči. Působil 
do roku 2011 jako vedoucí odboru kultury, 
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Karlovarského kraje. V roce 
2012 se stal členem pracovní skupiny pro 

zápis Karlových Varů, Mariánských Lázní, 
Františkových Lázní a Luhačovic na Seznam 
UNESCO. Pracoval na propagaci sdružení měst, 
byl ředitelem Zájmového sdružení Císařské 
lázně, působil jako učitel tance i fotograf. Má 
za sebou publikační činnost o významných 
osobnostech regionu, historii Císařských 
lázní a příhraničí Bavorska a Saska. Podílel 
se na vydání publikací o Krušných horách, 
západočeských lázních, Božím Daru, rozhledně 
na Klínovci i průvodce ostrovského zámku.
 (mm)

Nový kronikář



10   krl° SRPEN 2015

Kdo povolil koncerty...
Rád bych zareagoval na článek Lumíra Hubínka 
Kdo povolil koncerty v lesích, uveřejněný v hyd-
eparku KRL č. 7. Vysvětlující odpovědí autorovi 
může být moje iniciativa z roku 2011, kdy byli 
radní města mnou osloveni se stejným dotazem. 
Cituji text z 11. října 2011: "Vážení radní, dunivá 
vlna techna a beatu se snesla v sobotu 1. října 
na občany v širokém okolí Tří křížů a celého 
přilehlého lázeňského území. To v sobotu od 
odpoledne až do půlnoci probíhal za požehnání 
magistrátu města, v chráněné krajinné oblasti 
Slavkovského lesa, v srdci lázeňského lesa, 
Open Air festival. Lázeňští hosté, občané bydlící 
v okolí a lesní zvěř se nestačili divit. Aby se 
občané zase příště nemuseli divit, chci upozornit 
povolovatele podobných aktivit, že k těmto úče-
lům bylo zrekonstruováno letní kino a pro po-
dobné produkce by nemělo být bezprecendentně 
zneužíváno chráněné přírodní prostředí města. 
S pozdravem A. Polony". Odpověď tehdejších 
radních byla velmi lakonická: "Rada města vzala 
na vědomí Váš dopis. Podpis: Mgr. R. Hybnerová, 
vedoucí odboru kanceláře primátora.
Další vývoj pak názorně ukazuje, jakým způso-
bem rozumět řeči našich radních, která je plná 
ušlechtilých záměrů (viz Programové prohlášení 
pro funkční období 2015-2016). 
 Akad. arch. Antonín Polony

Kdo chce Eritrejce u Vřídla?
Karlovy Vary byly vždy kosmopolitní město. 
Nejen pokud šlo o hosty a návštěvníky, ale také 
o skladbu majitelů domů ve městě. Rovnováhu 
národů a národností narušili až v posledních 
letech Rusové. Jako majitelé domů se mnozí 
z nich chovají velkopansky jako by žili v gu-
bernii. Často někteří nerespektují stavební 
zákon a další naše zákony. Co bylo ekonomicky 
nepříznivé, že doslova vyhnali z lázní tradiční 
klientelu jako byli Němci, Rakušané nebo třeba 
Francouzi. Pár sezon zpátky sem sice začali 
jezdit ve větším počtu Arabové, zejména poté, 
co v části arabského světa zuřila válka, ale to 
trvalo jen krátce. Oblíbili si zvláště Thermal, kde 
se arabské ženy koupaly s oblibou oblečené 
v černých šatech. Naštěstí si pak našli lázně 
Teplice a také Jáchymov. Přesila ruských hostů 
nyní slábne, ale hrozí, že je vystřídají nejrůznější 
uprchlíci, hlavně Afričané. Nepůjde však podle 

všeho o klientelu, která zde bude utrácet peníze 
nebo kupovat domy jako to dělali Rusové. Půjde 
o uprchlíky a různé trosečníky.  Jímá nás hrůza, 
až oblehnou okolí Vřídla, Mlýnskou nebo Tržní 
kolonádu. Budou, podobně jako to dělají v Itálii, 
na Kosu a kolem Středozemního moře, ležet na 
ulici, stát fronty na víza, obtěžovat lázeňské hos-
ty, žebrat a potloukat se v celém kraji. Nejsem 
xenofobní a ani nechci být poslem poplašných 
zpráv. Jenom mám jako žena, která už v životě 
lecos zažila, vážné obavy, že tahle výměna hostů 
Karlovým Varům rozhodně neprospěje. 
 Hana Černá, starousedlík

Máme kamiony pod okny
Na webových stránkách magistrátu jsem se 
dočetl o neúnosné dopravní situaci u ZŠ ve 
Šmeralově ulici v Rybářích. Stěžovatel psal 
pravdu. Situace  je špatná celý den, ale ráno 
před osmou je přímo katastrofální. Nepomáhá 
přítomnost strážníků, neboť mnozí rodiče vozí 
děti přímo ke vchodu školy. Jako legrační 
nám připadlo, že ředitel školy řešil situaci tak, 
že apeloval na rodiče článkem ve Školských 
novinách. Není divu, že odezva byla nulová, 
vždyť Školské noviny nečtou ani všichni učitelé. 
Teď jsou prázdniny, ale rodiče asi neuklidní slib, 
že problém bude až začátkem září řešit městská 
policie s Policií ČR. Situace na křižovatce 
Šmeralovy a Sokolovské se totiž  zkomplikovala 
tím, že na nádvoří bývalého pivovaru parkují 
kamiony. Kdo z úředníků magistrátu mohl povolit 
v bývalém pivovaru seřadiště kamionů? Jako 
obyvatelé domů v sousedství a rodiče školáků 
sledujeme s obavami, jak kamionů na ploše 
pivovaru přibývá a čekáme, až zase  kolem 
parkoviště začnou chodit děti do školy. Pivovar 
skončil roku 1999 a od té doby  je soukromou 
ruinou. Čeká se snad na to, až se v ulici, kde 
jsou tři školy, něco stane?
 Václav Vejvoda

Díky za hydepark
Považuji se za stálého čtenáře radniček. Sleduji 
je od roku 2001, kdy byly jen černomodrým 
úředním věstníkem a na názory občanů v nich 
nebylo místo. O to víc jsem uvítal, když od 
července 2011 byla zavedena rubrika hydepark. 
A znovu obnovena loni v dubnu. Občas 

slýchám, že je to stránka kverulantů a věčných 
stěžovatelů, ale já ti vidím jinak. Jako prostor 
pro ty, kteří napíší to, o čem si jiní jen zanadávají 
v hospodě. Sám jsem se utkal několikrát 
s úřední mocí a arogancí politiků, kteří si mysleli, 
že mají mandát navždy. Ať už šlo o chybný 
protipovodňový model Ohře nebo nebezpečný 
svah pod Horním nádražím, který nebyl od 
roku 1994 řešen až zavalil průtah... Sledoval 
jsem kauzu umělé funkce cyklokordinátora, 
ruskojazyčné nápisy, kritiku nedostatku WC 
i poloprázdného divadla. Pokaždé si říkám, že je 
dobře, že tu máme prostor vyjádřit se ke správě 
města a jeho problémům a nečekat na diskuzní 
fóra nebo volby. Říct politikům, že nemají patent 
na rozum a že to občané vidí jinak. Když někdy 
hydepark nevyjde, říkám si Co se děje? Žiju ve 
Varech od roku 1948 a mám tohle město rád. 
Opakovaně se v programovém prohlášení rady 
města na roky 2010-2014 i 2014-2018 objevuje 
slogan Radnice otevřená občanům. Chápu to 
i jako prostor k vyjádření kritiky bez cenzury.
 Ing. Jaroslav Lukšík 

 Dá se věřit slibům? 
Jako staromilec sleduji dlouho s obavami 
chátrání  kdysi nádherné Goethovy vyhlídky 
v Hůrkách. Od otevření v červenci 1889 
toho Stefaniewarte, jak se původně věž, 
vybudovaná na počest princezny Štěpánky 
Belgické, dceři císařovny Sissi, nazývala, hodně 
zažila. Jmenovala se Stiflerova i Stalinova 
rozhledna a od roku 1957 Goethova. Pamatuji 
ji v plném lesku v roce 1974, kdy patřila 
Interhotelům a pak se po privatizaci střídali 
majitelé i nájemci a chátrala. Nyní chce 
rada města uvést vyhlídkovou věž opět do 
provozu a hledá seriózního nájemce. Bude 
tedy Goethova vyhlídka následovat Dianu, 
kterou se už podařilo oživit a slouží? Chci 
tomu věřit zejména proto, že regeneraci 
zanedbaných historických památek má 
rada města i současná koalice ve svém 
programovém prohlášení. Stejně jako podporu 
aktivit, které zpříjemní život nám obyvatelům 
v Karlových Varech. Jenže kolik podobných 
slibů a proklamací jsme už slyšeli? Obnova 
Goethovky však určitě za tu snahu stojí! 
Přimlouvám se za to, dejte rozhledně, stojící na 
Výšině věčného života, prosím novou šanci!!                                             
 Anežka Horáková

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu autora zasílejte na: 
radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č. 9 je 11. srpna 2015.
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• UDÁLOST MĚSÍCE

CITY TRIATHLON PODESÁTÉ
Již podesáté v řadě zaplní o víkendu 

22. a 23. srpna karlovarské ulice tradič-

ní CITY TRIATHLON. Jeho předchůdce 

Carlsbad triathlon se konal poprvé v roce 

1994, takže se lázeňský triathlon řadí spolu 

s dostihy a golfovými turnaji k nejdelším 

sportovním karlovarským tradicím. Také 

letos chtějí pořadatelé rozhýbat všechny 

věkové kategorie. A tak vedle špičkových 

triatlonistů mohou startovat a závodit ro-

diče s dětmi, žáci, dorostenci a junioři, pro 

něž je vypsáno mistrovství ČR.

Kdy CITY TRIATHLON startuje? zeptaly se Karlovar-
ské radniční listy ředitele závodu Vladimíra Malého, 
který v pořádání závodu slaví letos desetileté jubileum.
"Jako obvykle budou závodit nejprve děti. V sobotu 
22. srpna začíná v 10 hodin dětský duatlon, kterého 
se mohou zúčastnit děti do dvanácti let. Musejí jen 
přijít s rodiči, kolem a přilbou. Loni se závodu účastnilo 
180 dětí a letos věřím v prolomení magické dvou-
stovky. Samozřejmě děti neplatí startovné.V sobotu 
odpoledne se v několika samostatných závodech utkají 
o tituly mistrů republiky žáci. Zlatý hřeb soboty přijde 
v 18 hodin, kdy odstartují v několika vlnách dorostenci, 
junioři, dospělí, smíšené štafety a handicapovaní zá-
vodníci. To hlavní bude v neděli. Nejprve se v 10 hodin 
skokem do vody areálu Rolava vydají na svou trať 
1500 m plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu špič-
kové evropské závodnice. Odpoledne v 15 hodin začne 
svoji velkou triatlonovou show 75 elitních závodníků. 
Také na muže čeká 1500 metrů plavání, 40 kilometrů 
v sedle kola a desetikilometrový běh".

Jaká budou nejatraktivnější místa závodů?
Určitě Tržiště a Zámecký vrch, kde si závodníci musí 
poradit s ostrými zatáčkami, překonáním žulových 
retardérů a následný výšlap do prudkého stoupání 
na  Zámečák. A také zatáčka u Raiffeisen banky, kde 
závodníci na kolech jedou až 80 km a musí před zpo-
malovacím prahem a zatáčkou téměř zastavit a znovu 
se rozjet. Oříškem budou jistě i schody na Poštovním 
mostě u hotelu Thermal.

Co dopravní omezení během závodů? 
Dělali jsme maximum, abychom místní dopravu 
zbytečně neomezili. Přesné časy uzavírek jsme dali 
předem na internetové stránky magistrátu. K omezení 
dojde u koupaliště Rolava, v ulicích Mlýnská, Třeboň-
ská a na cyklostezce podél řeky v sobotu od 13:00 do 
16:30. Kvůli hlavním závodům bude nájezd na okruh 
a lázeňský okruh samotný uzavřen v sobotu od 17:30 
do 20:00 a v neděli od 10:00 do 12:00 a mezi 15:00 
a 17:00. Pro diváky, fanoušky a doprovod závodníků 
jsme zajistili bezplatnou autobusovou přepravu z areá-
lu Rolava do centra tak, aby mohli vidět i další  závody. 
(Přihlášky k účasti na www.citytriathlon.cz.) 

Časový harmonogram:
Sobota 23. 8.: 
10:00 
START závodu WITTE Automotive BABY Duathlon (pro 
děti ve věku od 3 do 12 let)
13:00 
START závodu MČR kategorie 8, 9, 10 a 11 let
14:00 
START závodu MČR kategorie 12 a 13 let - Chlapci 
14:10 
START závodu MČR kategorie 12 a 13 let - Dívky 
15:00 
START závodu MČR kategorie 14 a 15 let - Chlapci
15:10 
START závodu MČR kategorie 14 a 15 let - Dívky 
18:00 
START dorostu a juniorů (700m plavání-20km 
cyklistika-5 km běh)
18:10 
START závodu WITTE Team Race štafety 
+ handicapovaných (700m plavání-20 km 
cyklistika-5 km běh)
19:30 
Slavnostní vyhlášení před hotelem Thermal

Neděle 23.8. 
10:00 
START – ETU European Cup (ženy) 
(1500 m plavání, 40 km cyklistika,10 km běh)
15:00 
START – ETU European Cup (muži) 
(1500 m plavání, 40 km cyklistika,10 km běh)
18:00 
Slavnostní vyhlášení před hotelem Thermal
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• 50. MFF

Místem, kam se upínaly zraky filmových 
fanoušků a objektivy fotoaparátů a kamer, 
bylo molo před Thermalem. Sem po červeném 
koberci přicházely filmové hvězdy.

 Stejně jako John Travolta, Robert Red-
ford, Mel Gibson, Judi Dench a další získala 
hollywoodská hvězda Richard Gere Křišťá-
lový globus za mimořádný umělecký přínos  
světové kinematografii.

 Prezident MFF Jiří Bartoška s manžel-
kou Andreou si jubilejního ročníku užívali. 
Pro Bartošku to byl už 22. MFF, který od 
29. ročníku v roce 1994 pořádá jeho Nadace 
Film Festival.

 Herečka Jena Malone (30) uvedla 
s Gerem úvodní film 50. MFF Time Out 
of Minds, kde si spolu zahráli. Křehká 
blondýnka si podmanila diváky již za 
dětské role. Za Anjeliku ve filmu Bastard 
Out of Carolina získala roku 1996 cenu za 
nejlepší debut.

 Před 11 lety získal oblíbenec režiséra 
Quentina Tarantina Křišťálový globus, 
letos sem 76letý americký herec Harvey 
Keitel přivezl film Mládí. Za film získal 
Cenu diváků podle ankety, kterou mezi 
diváky pořádal deník Právo.

 Své příznivce bavil muzikant a herec 
Jiří Macháček. Příjezdem na červený 
koberec napodobil své hollywoodské 
kolegy.
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• OHLÉDNUTÍ ZA 50. MFF

 Alena Mihulová získala Cenu za žen-
ský herecký výkon ve filmu Domácí péče. 
Herečku známe z komedie Sestřičky. Po 
33 letech se vrátila k roli zdravotní sestry. 
Při děkovačce netajila dojetí.

 Herečka Tatiana Vilhelmová, známá 
z filmů Kájínek nebo Vratné láhve, přijela 
na MFF v delegaci filmu Domácí péče, 
který zde měl  světovou premiéru.

 Křišťálový globus přijala herečka Iva 
Janžurová jako cenu prezidenta MFF 
za přínos české kinematografii. V roce 
2011 byl zde uveden s velkým diváckým 
ohlasem film Světáci, natočený roku 1969 
Zdeňkem Podskalským.

 Na festival, kam jezdívala jako první 
dáma i jako herečka, si přijela zavzpo-
mínat Dagmar Havlová. Barvu kostýmu 
zvolila tentokrát modrou.

 Zabodoval také Kryštof Hádek, který 
získal Cenu za mužský herecký výkon ve 
filmu Kobry a užovky.

 Všechny soutěžní projekce se odehrá-
ly před zaplněným Velkým sálem.

Vítěznou trofej si odnesla mezi doku-
menty delšími než 60 minut režisérka 
Helena Třeštíková za snímek Mallory.

Tradiční součástí 
festivalu byl také letos 

velký ohňostroj.
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• KULTURNÍ TIPY

do 30. 8.: výstava Kouzelné světy Karla Zemana
V Interaktivní galerii Becherova vila pokračuje 
výstava,  která je pokračováním letošního 50. MFF. 
Právě na něm měla světovou premiéru digitálně 
restaurované kopie filmu Vynález zkázy Karla 
Zemana z roku 1958. Výstava přibližuje kouzelný 
svět režiséra-vizionáře, jehož filmy Vynález zkázy, 
Ukradená vzducholoď nebo Na kometě patří svou 
poetikou inspirovanou dílem Julese Verna ke 
zlatému fondu české kinematografie. Návštěvníci 
se mohou těšit na originály kostýmů Zemanových 
filmů, z nichž některé jsou veřejnosti představeny 
poprvé. Na výstavu je zapůjčilo Barrandov Studio 
společně s Muzeem Karla Zemana. Připraveny 
jsou ukázky filmových triků, fotografování s rybou, 
v kostýmech a také výtvarná soutěž.

do 31. 8.: Prodej předplatného do divadla
Svým příznivcům nabízí Karlovarské městské 
divadlo předplatné na druhou polovinu letošního 
roku. Předplatné je rozděleno do dvou skupin a to 
„Podzim A/2015" - komedie a „Podzim B/2015" 
- multižánrové. Skupina A nabízí pět velmi 
úspěšných představení českých souborů.  Jako 
první se v říjnu představí Činoherní studio Bouře 
se situační komedií o manželské nevěře  Teď ne! 
aneb Na tohle teď není pravá chvíle v hlavních 
rolích s Michalem Dlouhým, Kristýnou Frejovou  

a Filipem Čapkou. Na říjen je rovněž připravena 
další premiéra Činohry KMD Slepice.  Neobyčejně 
vtipná gogolovská komedie pojednává o manžel-
ském pětiúhelníku, do něhož jsou zapleteni mladá 
herečka, umělecký šéf i správce divadla. Dále 
Divadelní společnost Háta v Evropě nastudovala 
populární komedii Marca Camolettiho Byt na 
inzerát, jejímž námětem je soužití několika žen 
různých temperamentů v jednom penzionu. Je 
plná vtipných dialogů a nechybí v ní ani pikantní 

okamžiky.  Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar, 
Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová a další hvězdy 
Háty.
Adéla Gondíková vévodí, společně s Jiřím 
Langmajerem, také inscenaci Divadla v Rytířské 
Ani za milion!, založené na inteligentním humoru 
a originální zápletce. Prosincovou tečku udělá mi-
strovská fraška krále tohoto žánru  Raye Cooneyho 
Rodina je základ státu v nastudování pražského 
Divadla Palace. I tentokrát půjde o milostnou zá-
pletku. Jejími aktéry budou Miroslav Etzler, Sabina 
Laurinová, Vanda Hybnerová a další.
Multižánrovou skupinu B odstartuje nová Besídka 
2015 Divadla Sklep, každoroční pásmo scének, 
skečů a písniček Davida Vávry, Milana Štein-
dlera, Fero Burdy a dalších protagonistů tohoto 
kultovního ansámblu. Divadlo Radka Brzobohatého 
se představí s příběhem o velké lásce.  Muzikál 
Cyrano napsal slovenský spisovatel Ľubomír 
Feldek a velmi působivou hudbu zkomponoval 
Ondřej Brzobohatý. V titulní roli dojímá skvělý 
Ernesto Čekan. Karlovarský fanclub režiséra 
Vladimíra Morávka se může těšit na další opus Di-
vadla Husa na provázku, nazvaný MOC ART aneb 
Mozart v Brně. A slibuje, že to bude strašná mela. 
V titulní roli se představí Martin Donutil. Kromě 
Husy se abonenti této skupiny dočkají také Slepice 
v podání Činohry KMD a vánočního koncertu 
Kamila Střihavky, pořádaného v rámci turné s jeho 
skupinou Leaders!. Cena předplatného činí v obou 
skupinách 1 500 Kč a je výrazně nižší než ceny 
jednotlivých vstupenek. 
Více na www.karlovarske-divadlo.cz.

Ukázka ze Zemanových filmů Foto z výstavy
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Základem byla tvrz
Osada vznikla kolem opevněného mnišského 
dvorce, spadajícího pod chodovské panství. To na 
přelomu 12. a 13.století  patřilo klášteru Wald-
sassen, který spravovali cisterciáci. Osada plnila 
funkci klášterní kolonie. Původní tvrz byla nejpíš 
jednoduchou věžovitou čtyřbokou stavbou o ně-
kolika patrech, chráněnou valy a příkopy, snad 
zavodněnými. Zanikly někdy na konci 18. století, 
dnes není známa ani její poloha. 

Majitelé se střídali
Prodej statku Chodov povolil waldsaskému 
klášteru císař Karel IV. listinou roku 1355. Od 
té doby vlastnila tvrz Münchhof místní šlechta 
jako páni z Hartenberka a Šlikové. Ještě dlouho 
po té, co waldsassenští mniši Chodov opustili, 
zůstala osada  spojena s chodovským panstvím, 
které spravoval man, jmenovaný z Lokte. První 
písemná zmínka o Münchhofu je z roku 1437. 
Roku 1460 jsou jako první správci opevněného 

dvorce zapsáni Hans (Jan) a Nickel (Mikuláš) 
Hoffmannové. Jejich rod zde sídlil od první polo-
viny 15. století až do konce 16. století. Vlastníky 
loketského kraje, kam obec spadala, byli od roku 
1489 Šlikové. Jako dědictví získal panský dvůr 
(Münchshof ein Meyerhof) po Matyáši Šlikovi 
jeden z jeho tří synů, Kašpar. Ves byla  loketským 
lénem se všemi právy rytířského zboží. Patřilo 
k tomu šest usedlostí a vsí v okolí.  Od Šliků 
časem Münchhof koupil Kryštof Hoffmann. Roku 
1568 ji předal dědici Adamu Hoffmannovi. Ten 
tvrz roku 1599 prodal Johannu Florianu Loch-
nerovi z Dalovic. Jeho rod si však tvrze dlouho 
neužil. Jeden z potomků Volf Kryštof Lochner 
podporoval Sasy, a tak mu tvrz a ves roku 1631 
zkonfiskovali. V roce 1633 ji daroval císař jako 

Mírová (dříve Mnichov). Od nejstarších dob Münchhof nebo Mönichhof. Místní část 
Münchgrün. Od roku 1921 do 1930 se vedle německého Münchhof užíval také český 
Mnichov. Pak až do roku 1945 jen německý název. Po válce byl Mnichov součástí 
okresu Karlovy Vary, po roce 1952 okresu Ostrov. V roce 1955 změněn název na Mí-
rovou. Obec leží na Chodovském potoce,  v nadmořské výšce 414 m/m, má katastr 
466 hektarů, z toho je 245 ha zemědělská půda, jsou zde dva rybníky.

Znak obce Mírová
Modrá značí vodní tvrz, červená erb Jana 
Davida Starcka. 

MÍROVÁ ••

Nejstarší podoba obce 

••MÍROVÁ 
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rytířské zboží spolu s Jimlíkovem Alexandru 
Borrimu, jehož ženou byla hraběnka Adriana Šli-
ková. Pak patřila ves falknovským Nosticům, kteří 
ji v roce 1652 prodali Juliu Albrechtu Libštejnské-
mu z Kolovrat. 

Ves připadla městu Loket
V polovině 17. století žilo v 17 domech Münchho-
fu 152 obyvatel. Když 3. června 1678 přikoupilo 
lokalitu (spolu s Jimlíkovem a Počernami) město 
Loket, vodní tvrz i panský dvůr již chátraly. Jejich 
zánik přišel koncem 18. století. Podle některých 
pramenů existovaly ještě v polovině 19. století 
a zanikly až v důsledku těžby uhlí. Podle soupisu 
z roku 1748 měla ves 19 usedlostí, 53 hektarů 
polí, 2 hektary pastvin a 0,03 ha lesa. Kromě 
usedlostí bylo v obci ještě 12 dalších domů. 
V obci byl kovář, dva bednáři a mlynář. O sto let 
později roku 1847 měla obec na Chodovském 
potoce 48 domů a 246 obyvatel. Tehdy zde 
kromě panského dvora byla továrna na kamenec 
a také mlýn. Roku 1893 dostala obec vodovod 
a od roku 1896 měla vlastní školu. Obecní úřad 
byl patrový a kromě policejní stanice zde byly 
byty pro úředníky. V obci byli švec, krejčí, kovář, 
pekař, mlynář, dva obchody a sedm hostinců.

Uhlí a kaolín pod obcí 
Osud obce ovlivnilo, že se přímo pod ní a v oko-
lí  našla ložiska hnědého uhlí a kaolínu. Ještě 
před zahájením těžby ale došlo mezi lety 1785 
až 1787 k založení minerálního závodu. Nesl 
jméno sv. Antonína Paduánského. Šlo v podstatě 
o chemickou továrnu na výrobu kamence z pyritů 
(kyzů železnatých), které obsahovalo nadloží 
uhelných slojí. V prvních letech produkoval závod 
100 až 200 tun kamence ročně a výroba se 
udržela plných 85 let. Kromě kamence stáčeli 
také vitriol (kyselinu sírovou) a zelenou skalici. Od 

roku 1838 se do rozvoje průmyslu v obci vložil 
průmyslník Johann David Starck (na snímku). 
Koupil továrnu a dolové území Anton de Padua 
a po vytěžení suroviny těžil dál v dolech Norberti 
a Laurenzi, kde se přešlo na těžbu uhlí.  Společ-
nost Johanna Davida Starcka těžila od roku 1848 
asi 1200 tun uhlí ročně. V dalších letech zvýšili 
těžbu na 4800 tun, mezi lety 1869  a 1871 na 
13 tisíc tun uhlí a vrcholu dosáhli roku 1885, kdy 
roční těžba přesáhla hranici 100 tisíc tun uhlí. 
Rodinná společnost Starcků se starala nejen 
o rozvoj těžby a zavádění nových technologií. 
Pro zaměstnance nechal Johann David Starck 
postavit poblíž dolu  roku 1870 hornickou kolonii  
dvanácti domů. Dodnes je místní nazývají Na Ce-
chu. Kromě práce v dolech se obyvatelé koncem 
19. století  živili zemědělstvím nebo ve výrobě 
červených šamotových cihel v místní cihelně. Tu 
koupili roku 1897 bratři Hoffmannové. Další práci 
nabízela porcelánka Münchhofener Porzellan und 
Steingutfabrik, která byla v provozu od roku 1879 
do roku 1910. Tečkou za hornickou historií obce 
byl v lednu 1951 otevřený důl Krupp. 

Počet obyvatel kolísal
Ještě v roce 1880 žilo v 71 domech jen 527 
obyvatel. Pak počet domů i lidí narůstal. V roce 
1890 měla obec 78 domů a 681 obyvatel. Život 
jim ulehčilo zavedení vodovodu roku 1893 a rok 
předtím otevření místní školy. Byla to zásluha sta-
rosty Antona Heinla, který vedl Münchhof od roku 
1889. V roce 1900 žilo v Münchhofu 790 stálých 
obyvatel, pak jejich počet klesal a v roce 1910 
měla obec 77 domů a 721 obyvatel.V letech 
1920 - 1922 byla v Münchhofu postavena sklár-
na, a to přivedlo do obce nové obyvatele. Během 
deseti let se jejich počet zvýšil na 741 osob 
a vrcholu dosáhl roku 1930, kdy v obci  žilo 989 
osob. To byl nejvyšší stav v celé historii obce. 
V roce 1934 měl Münchhof rozlohu 465 hektarů, 
ve 102 domech žila dál bezmála tisícovka obyva-
tel. Většina z nich bydlela v centru obce, v místní 
části Na Cechu (Zechenhaus) žilo v 17 domech 
193 obyvatel, v další lokalitě U Nádraží (Beim 
Bahnhof) ve třech domech 31 obyvatel. Zbývají-
cích osm domů bylo roztroušeno na okraji území, 
žilo zde 146 obyvatel.

• NÁŠ SERIÁL

Továrna na šamot bratři Hoffmannové a John

Patron obce a majitel dolů Johann David 
Starck

Starckův minerální závod 
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Výsadek do Sudet
Původní počet obyvatel roku 1934, kdy zde 
žilo spolu 945 Němců a 20 Čechů, se během 
válečných let prudce změnil. Většinu Čechů až na 
výjimky odsunuli ze Sudet do vnitrozemí. Přesto 
právě k Münchhofu směřoval v dubnu 1945 
odvážný výsadek ruské armády. Měl za úkol 
probudit v týlu ustupujících německých armád 
odbojovou skupinu. Jednou z příslušnic brigády 
Smrt fašismu byla Alexandra Michajlovna Ga-
lankova z Moskvy. Až do konce války jí poskytla 
doma úkryt německá rodina Schöttnerů. Do místa 
výsadku se opakovaně na jaře a v zimě až do 
roku 1975 vracela. Stýkala se zde s dcerou svých 
válečných ochránců Ingrid Matouškovo, na sním-
ku zcela vlevo. Zcela vpravo Leopold Chrástek do 
roku 1974 předseda MNV.

Odsun Němců
Obec Münchhof se po válce, stejně jako celé 
české pohraničí, vylidnila. První odsun 48 Němců 
z obce proběhl 8. srpna 1946, dalších 58 osob 
odjelo 16. srpna 1946. Celkem bylo odsunuto 
235 osob, tedy čtvrtina předválečného počtu. Do 
odsunu nebylo zahrnuto 186 Němců, mezi nimi 
odborníci z místní sklárny. V dalších letech počet 
obyvatel neustále klesal. V roce 1950 měla obec 
445 obyvatel, ale stále 128 obydlených domů.  
Raritou obce byl od 3. října 1950 obecní kozel. 
Byl půjčován chovatelům a přinášel do obecní 
pokladny peníze. V prosince 1950 ale členové 
MNV odhlasovali, že kozla prodají sousední obci.  
Mnohé z domů byly v dalších letech strženy, 
např. roku 1961 došlo k demolici domů čp. 
44 a 73. Při sčítání roku 1961 zde v 80 domech 
žilo jen 344 obyvatel. Během dalších deseti let 
ubylo 30 obyvatel, do roku 1980 klesl jejich počet 
na 239 osob a roku 1990 na 213 osob. Rovněž 
počet domů klesl z 128 objektů roku 1950 na 
74 domů v roce 1990. 

Přejmenování obce
Přelomovým datem historie obce Münchhof byl 
21. leden 1955. Tehdy na schůzi MNV navrhli ně-
mečtí starousedlíci v čele s předsedou Josefem 
Fischerem změnu názvu obce. Úředníci odboru 
pro vnitřní věci ONV, kteří podnět zkoumali, 
navrhli názvy: Průtočná, Olešná, Podolí a Uhelná. 
Žádný se místním nelíbil a 24. dubna vybrali 
sami název podle obce Mírová pod Kozáko-
vem. Přejmenování bylo nutné, neboť v kraji už  
jeden Mnichov byl (u Mariánských Lázní). Ten 
získal jméno podle starobylé poustevny a jejího 
obyvatele, a v roce 1437, kdy Mírová byla jen 
osadou, jejich Mnichov (tehdy Einsiedel) povýšili 
na město. Sousedé dostali přednost a chodov-
ský Münchhof  přejmenovali 9. května 1955 na 
Mírovou. Rok po přejmenování měla Mírová jen 
460 obyvatel. 

Kaplička přežila svazáky
Jedinou historickou památkou na území obce 
Mírová zůstala pseudogotická kaplička z konce 
19. století. Stála vedle školy a její vnitřní zařízení Pohlednice z Münchhofu v roce 1941

Důl Anton de Padua roku 1872

Hostinec Franz Klee, později řeznictví. Dům zbourán roku 1973
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tvořil oltář s obrazem Nanebevstoupení Páně. 
O stavbu kaple se zasloužil roku 1889 starosta 
Anton Heinl. V 70. letech 20. století byla jako 
zchátralá navržena k demolici. Za úkol od obce 
to dostali svazáci. Byli naštěstí líní, a tak kaplička 
přežila. Roku 1992 jí převedli do vlastnictví obce 
a o čtyři roky později zapsali na seznam kultur-
ních památek. Než mohla začít tříletá oprava, 
někdo z kaple odcizil zvon. Roku 1996 byla kaple 
opravena a dostala zvon nový. 

Legenda z Mírové
Vedle ověřených rodáků z Münchhofu, jako byli 
rakouský politik a poslanec Říšské rady Rudolf 
Müller  (1864-1955) nebo Josef Steidl (1919-
1986), se v obci údajně narodil dvojník Járy 
Cimrmana Míra Krušný. Tvrdí to členové jeho 
Fanklubu. Proslul vynálezem kola, které jezdí 
samo, mastí Agra (po níž ztvrdnou svaly), recep-
tem na mytí hlavy a roku 1954 objevil údajně 
lék proti nespavosti medvědů. Místní Fanklub 
Míry Krušného obnovil  v obci roku 2001 tradici 
uspávání a probouzení krušnohorských medvědů. 
Od kapličky jim nosí procesí na začátku a na 
konci zimního spánku med a pamlsky. Badatelé 
sice neobjasnili, proč Míra Krušný v srpnu 1938 
záhadně zmizel, recesisty i tradici berou místní 
v obci vážně. Dne 26. dubna 2003 odhalil hejt-

man Karlovarského kraje v Mírové ke 100. výročí 
slavného rodáka Míry Krušného jeho desku na 
obecním úřadu.

Znovu samostatná 
Mezi lety 1961 a 1975 byla Mírová samostatnou 
obcí. Od 1. ledna 1976 byla městskou částí Kar-
lových Varů a toto připojení trvalo do 23. listo-
padu 1990. Den poté se opět stala samostatnou 
obcí. První její velkou investicí bylo roku 1991 
zavedení plynu. Akci za 8 milionů Kč prosadila 
starostka, přestože roční rozpočet měla obec jen 
250 tisíc Kč. Byl to dárek k 555. výročí založení 

obce, které oslavili roku 1992. V roce 1998 
žilo v Mírové v 89 domech 227 obyvatel. V létě 
2006 zde žilo 247 obyvatel, 1. ledna 2014 už 
328 obyvatel. Obecní kroniku vedl do roku 1956 
učitel místní školy Václav Rottek. Starší údaje mu 
doplnil německý starousedlík a předseda MNV 
Josef Fischer. Kronika se vedla do roku 1974, než 
obec připojili ke Karlovým Varům. U příležitosti 
555. výročí založení obce zpracovali a vydali její 
historii mezi lety 1537 až 1992 manželé Miroslav 
a Květa Kejvalovi. V roce 2007 jí zpracoval v knize 
Mírová Mgr. Jiří Klsák. Také z těchto pramenů  
jsme čerpali údaje pro náš seriál.  
 Jaroslav Fikar

• NÁŠ SERIÁL

Místní škola vedle kapličky (1930), zbourána 1994

Starý hostinec před rekonstrukcí 1965

Kaple opravená roku 1996
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
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www.profi credit.cz

Volejte zdarma
800 600 660

Pro sjednání půjčky stačí:

občanský průkaz
potvrzení o příjmu
výpis z bankovního účtu

Každý NOVÝ KLIENT 
získá k úvěru od 30 000 Kč 
odměnu 3 000 Kč.*

*Pro získání půjčky volejte 
zdarma na 800 600 660

Pravidla naleznete 
na www.profi credit.cz.

Adresa: Moskevská 980/28, 
360 01 Karlovy Vary hledáme 

nové administrativní pracovníky, 
volejte na tel.: 725 295 491

o 3 000 Kč 
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SPA HOTEL THERMAL

TERASA THERMAL
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 12:00 DO 21:00

Terasa nabízí příjemné posezení s letním grilováním, mezinárodní kuchyní a 

bohatou nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů.

w w w . t h e r m a l . c z
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci zvládli MFF na jedničku
Jubilejní 50. MFF proběhl z pohledu služby 
městské policie bez větších problémů. V den 
zahájení a ukončení festivalu nastoupilo do služby  
50 strážníků, z toho 32 přímo na zajištění  akce. 
Očekávaný příval stížností na rušení nočního klidu 
se ani během prvních tří dnů a nocí nedostavil 
a drobné stížnosti hlídky ihned na místě vyřešily. 
Strážníky  zaměstnávaly různé podněty. Otevřená 
garáž, muž koupající se v Teplé, odstavené vozidlo 
s klíčky v zapalování a mnoho dalších. Většina 
těchto případů se do příjezdu hlídky vyřešila sama 
anebo pomohlo pátrání strážníků jako tomu bylo 
právě u otevřené garáže či nezajištěného vozidla 
u koupaliště Rolava. Doprava i během MFF strážní-
ky nejvíce zaměstnávala. Jak uvádí operační stře-
disko MP, u koupaliště Rolava se v poslední době 
velmi často nalézají vozidla s klíčky v zapalování. 
Jen za dobu MFF strážníci rozdali řidičům téměř 
100 výzev, což je trojnásobný nárůst oproti  běžné 
službě. Nejčastěji zasahovali v ulicích Škroupo-
va, Bezručova a Palackého náměstí. V jedenácti 
závažnějších případech nařídili odtah. Během 
MFF nezahálel ani kamerový systém, i když právě 
prochází modernizací. Během MFF jsme museli 
odtáhnout na 50 vozidel a řešili jsme trojnásobek 
obvyklého počtu přestupků. I přes úmorná vedra 
a obavy z nadměrné konzumace nápojů, nebyly po 
dobu MFF větší problémy s alkoholem. Do polovinu 
festivalu zajistili strážníci jen dva převozy na 

záchytnou stanici. Nešlo o hosty festivalu ale dva 
místní bezdomovce, přičemž u toho druhého bylo 
nutné umístit do útulku také psa. Takže převozy 
byly vlastně tři. Rušení nočního klidu hlasitou hud-
bou městskou policii oproti předešlým ročníkům 
tolik nezaměstnávalo. Strážníci jen řešili stížnost 
na rušení nočního klidu světelnými efekty z jedné 

z diskoték. A perličku na závěr. V neděli nad ránem 
usnul unavený mladík v Tuhnicích. Pikantní bylo, že 
ho o půl deváté probudili strážníci přímo v květiná-
či. Mladíkovi byl nejspíš asfalt tvrdý a tak nepohrdl 
zeminou s květinovou výzdobou. Snídani si tedy 
zpestřil blokovou pokutou. 
 Marcel Vlasák, velitel MP

Strážníci rozdávali pokuty 
i parkovací hodiny  
Čtyřdenní akce zaměřená na neoprávněné parková-
ní vozidel na parkovištích s parkovacími hodinami 
přinesla očekávané výsledky, ale i překvapivá 
zjištění. Opět se vyskytl případ hodin s mechanis-
mem, které někteří řidiči používají, aby si z místa 
určeného pro všechny, udělali vlastní parkovací 
místo. V takových případech nemůže řidič očekávat 
žádnou toleranci, ale vyšší blokovou pokutu. Na-
posledy šlo o případ ženy, kterou strážníci přistihli 
s "vynálezem", který naštěstí neměl baterii. To 

nakonec řidičku ochránilo před sankcí. Po předání 
klasických papírových parkovacích hodin žena ty 
původní zahodila před zraky strážníků do odpadko-
vého koše. 
Absence parkovacích hodin za předním sklem však 
zůstává častým prohřeškem. což při pořizovací 
ceně hodin je více než zarážející. "Hříšníci" proto 
dostávali od strážníků parkovací hodiny, aby se 
příště podobným problémům vyhnuli. V řeči čísel 
strážníci zkontrolovali stovky vozidel. Zjistili téměř 
70 přestupků a dle míry provinění uložili blokové 
pokuty v rozmezí 100 až 300 Kč. Několik šťastlivců 
vyvázlo jen s domluvou. Doufejme, že akce, která 
měla výchovný a preventivní charakter přispěje ke 
zlepšení současného stavu. Vynález skončil v koši

Strážníci při rozdávání parkovacích hodin

Opilec hlídce neujel 
Krátce po půlnoci kontrolovala hlídka bezdomovce na Soko-
lovské ulici. Během kontroly si strážníci všimli podnapilého 
muže vietnamské národnosti, který vrávoral kolem. Jen o pár 
okamžiků později, když odjížděli z místy kontroly, si strážníci 
muže všimli znovu, jak nastupuje do vozidla a odjíždí. Když 
se hlídka za ním vydala , zvýšil řidič rychlost a pokusil se ujet. 
Strážníci ho dohonili a dechovou zkouškou zjistili hladinu 
alkoholu překračující 1 promile. Řidiče předali Policii ČR.

Drzosti měl na rozdávání 
Sobotní kontrola odhalila 31letého muže, který se proháněl 
po městě na cizí motorce, nesoucí jinou registrační značku. 
Vjel na chodník a když uviděl služební vozidlo městské 
policie, pokusil se ujet. Strážníci ho zadrželi a zjistili, že není 
držitelem řidičského oprávnění. Nyní bude mít co vysvětlovat 
před správním orgánem, kam vedle úředního záznamu 
putuje i registrační značka. 

Usnul sousedce u dveří 
Před pátou ranní byli strážníci přivoláni do ulice Krále Jiřího, 
kde si obyvatelka jednoho z domů stěžovala na opilce 
ležícího u jejích dveří. Jak se ukázalo, nešlo o zatoulaného 
bezdomovce, ale vyčerpaného souseda. V domě bydlí a při 
návratu z flámu mu došly síly a byl tak opilý, že ho ani 
sousedka nepoznala. 

Z P R Á V Y 
Z   V Ý K O N U 

S L U Ž B Y
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• INZERCE

Dětské centrum 
u Balvánků

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

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

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

Dětské centrum u Balvánků

Přijímáme do péče pacienty pojišťoven: 
VZP, VOZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZPŠ

Špičkové přístrojové vybavení ambulancí i operačních sálů.
 Zkušený tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.

Osobní přístup a jednání na úrovni.

■ Provoz oční ambulance + oční optiky
■ Operace šedého zákalu 
■ Implantace standardních i multifokálních čoček
■ Laserové operace očí – odstranění dioptrií metodou Femto-LASIK, LASIK 

nebo PRK
■ Diagnostika, léčba a operace zeleného zákalu
■ Transplantace rohovek
■ Léčba a operativa sítnice a sklivce
■ Operace očních víček a další drobné estetické zákroky v okolí očí

Závodní 391 / 96 C (areál krajských institucí, budova Nostress- 3. p.), 360 06 K. Vary – Dvory 
E-mail: ocniklinika@somich.cz  |  www. somich.cz

informace a objednávky: 775 556 563  klientská linka: 775 555 350

LUXURY SPA & WELLNESS HOTEL****
Lázeňský hotel v centru Karlových Varů přijme 

LÉKAŘE / LÉKAŘKU
Požadujeme:

vzdělání vysokoškolské, lékař s odbornou způsobilostí, je vítána 
specializovaná způsobilost v oboru gastroenterologie, plný pracovní 

úvazek, jazyková vybavenost RJ, NJ, AJ, praxe v lázeňství vítána, 
korektní chování a vystupování

Nabízíme:
odborný růst a další vzdělávání, 5 týdnů dovolené, 

plat dle dosaženého vzdělání 
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Kontakt: 
Gabriela Havlínová, tel: 355 319 661, 730 844 214 

email: sales@hotelprezident.cz
Místo výkonu práce: Luxury Spa & Wellness hotel Prezident****
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

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

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

13. 8.  19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary

Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionálních 

hudebníků karlovarského regionu 

a jeho základním repertoárem jsou skladby mistrů swingové hudby 

Glenna Millera, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Good-

manna, George Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté 

vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.  

Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

26. 8.  19:30 SPIRITUÁL KVINTET - koncert

Spirituál kvintet si v roce 2015 připomíná neuvěřitelných 55 

let své činnosti. Na prknech Karlovarského městského divadla 

tak tentokrát zazní nejen repertoár posledních let, ale také řada  

vzpomínkových písniček z časů dávno minulých, písniček, z nichž 

některé dávno zlidověly. Přijďte si je poslechnout či rovnou zazpívat. 

Koncerty Spirituál kvintetu se často stávají společným muzicírová-

ním kapely a publika. Ten karlovarský jistě nebude výjimkou.  

Spirituál kvintet hraje ve složení: Jiří Tichota – kytara, Zdeňka 

Tichotová – zpěv, Veronika Součková – zpěv, Jiří Cerha – zpěv, Jiří 

Holoubek – kytara, zpěv, Dušan Vančura – kontrabas, zpěv, Pavel 

Peroutka – zpěv, kontrabas. 

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

6. 8. 19:30 POCTA BEETHOVENOVI 
Lázně III

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Egmont, předehra

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Koncert pro klavír, housle a violoncello 

C dur

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1

Kalliopé Trio Prague: Markéta Vokáčová - housle, Alena Kohoutová 

- klavír, Jan Zemen - violoncello, vítěz Mezinárodní soutěže 

Bohuslava Martinů v oboru klavírní trio 2014

Dirigent Jan Kučera

28. 8. 19:30 TRAVIATA - CARMEN
Grandhotel Ambassador Národní dům 

VE SPOLUPRÁCI S OPERNÍM A OPERETNÍM STUDIEM PŘI MEZINÁ-

RODNÍM PĚVECKÉM CENTRU ANTONÍNA DVOŘÁKA

Árie, dueta s cény ze slavných oper Guiseppe Verdiho La Traviata 

a Georga Bizeta Carmen

Petra Alvarez Šimková, Tereza Nováková, Petra Vondrová, Eliška 

Gattringerová, Jana Kastnerová, Rafael Alvarez, Jiří Brückler, 

Dirigent František Drs

KOLONÁDNÍ KONCERTY

1., 4., 11. - 15., 18. - 20. a 26.8.   16:30   Mlýnská kolonáda,  
KSO, dirigent Jan Mikoláš

16. 8. 16:30 Mlýnská kolonáda, 
Smyčcový koncert KSO bez dirigenta

21. 8. 16:30  Hotel Imperial - terasa Café Vienna 
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období

KSO Jakub Sedláček - housle

22. a 29. 8.  10:00  Mlýnská kolonáda
KSO, dirigent Jan Mikoláš

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933

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

 1. 8.  17:00 Mimoni  
 1. 8.  19:30  Mission: Impossible – Rogue Kation
 2. 8.  14:30 a 17:00  Mimoni         
2. 8.  19:30 Mission: Impossible – Rogue Kation
 3. a 4. 8. 19:30 Nenasytná Tiffany
 6. a 7. 8.  19:30  Amy
 8. a 9.8.   17:00 V Hlavě  
8. a 9.8.   19:30  Iracionální muž         
10. 8.  19:30  Hasta la vista!
11. 8.  17:00  Druhý báječná hotel Marigold - Senior. 

projekce

11. 8.  19:30  Vykolejená - Senior.projekce

12. a 13.8. 19:30 Schmitke 
14. 8. 19:30 Fantastický čtyřka
15. 8.  17:00 Fantastická čtyřka
15. 8.  19:30 Iracionální muž
16. 8.  14:30 a 17:00  Barbie in Rock´n Royals  
16. 8.  19:30 Iracionální muž
17. 8. 19:30 Domácí péče
18. 8.  19:30 Život je život
19. 8.  19:30 Mallory
20.-21.8.   19:30 Krycí jméno U.N.C.L.E.
22. 8.  17:00 Sedmero krkavců
22. 8.  19:30  Život je život
23. 8.   14:00 Barbie in Rock´n Royals     
23. 8.   17:00 Sedmero krkavců
23. 8.   19:30 Domácí péče
24. 8.  19:30 Dior a já
25. 8.  17:00 Senior.projekce Sedmero krkavců 
25. 8.  19:30  Jurský svět
26. 8.  19:30 Mission: Impossible – Rogue Kation
27.-28.8.  19:30 Cesta vzhůru 
29.-30. 8.  17:00 Mimoni 
29.8. 19:30  Velká nádhera
30.8.  14:00 Barbie in Rock´n Royals         
30.-31.8  19:30 Iracionální muž  

KINO ČAS

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272, rezervace na www.kinocaskv.cz

1.- 2. 8. 15:00 V hlavě
1.- 2. 8.  17:00 Domácí péče
1.- 2. 8. 19:30 Mission Impossible - Národ grázlů

3. 8. 17:00  Mallory
3.- 5. 8.  19:30  Nenasytná Tiffany
4.- 5. 8.  17:00  Iracionální muž
6.- 7. 8.  15:00  Mimoni
6.- 7. 8.  17:00  Amy
6.- 9. 8.  19:30  Mission Impossible - Národ grázlů
8.- 9. 8.  15:00  Malý dráček
8.- 9. 8.  17:00  Domácí péče
10. 8. 17:00  Mallory
10.- 12. 8. 19:30 Vykolejená
11.- 12. 8. 17:00 Věčně mladá
13.- 14. 8. 15:00 Barbie Rock´n Royals
13.- 16. 8. 17:00 Pixely
13.- 16. 8. 19:30 Fantastická čtyřka
15.- 16. 8. 15:00 V hlavě
17.- 19. 8. 17:00 Fantastická čtyřka
17.- 19. 8. 19:30 Pixely
20.- 21. 8. 15:00 Mimoni
20.- 23. 8. 17:00 Pixely
20.- 23. 8. 19:30 Krycí jméno U.N.C.L.E.
22.- 23. 8. 15:00 Uuups! Noe zdrhnul
24. 8. 17:00  Domácí péče
24.- 26. 8. 19:30  Mission Impossible - Národ grázlů
25.- 26. 8. 17:00  Dárek
27.- 30. 8. 15:00  V hlavě
27.- 30. 8. 17:00  Bláznivá dovolená
27.- 30. 8. 19:30  Hitman: Agent 47
31. 8. 15:00  Mimoni 
31. 8. 17:00  Věčně mladá
31. 8. 19:30  Vykolejená

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz

Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

VÝSTAVY:

do 2.8.   Miroslav Pechánek – písmo, obraz, film                
Retrospektivní výstava připravená v rámci 50. ročníku MFF Karlovy 

Vary představí dílo Miroslava Pechánka (1945), respektovaného 

typografa, grafika a designéra, jehož tvůrčí práce vycházejí 

z nápadité hry s písmem, kterou užíval při tvorbě plakátů a knižních 

obálek a kterou v posledním desetiletí využívá jako ústřední motiv 

své volné tvorby. (potrvá do 2. 8. )

6. 8.  17:00   vernisáž výstavy Jaroslav Horálek 
  – Zápas s drakem
Malířská tvorba Jaroslava Horálka (1954-1991) vznikla během 

pouhých deseti let. Jeho nezkrotná malířskost, cit pro dramatickou 

barevnost a zároveň niterný zájem o lidský úděl jej vedly cestou 

porozumění, pochopení a poznávání. (potrvá do 13.9.2015)

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-

kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-

ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 

Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 

K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. 

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz

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

do 31. 8.   KAMILA ŠTANCLOVÁ / DUŠAN KÁLLAY
Výstava představuje výběr z grafických děl významných sloven-

ských autorů, manželů Kamily Štanclové a Dušana Kállaye.

KMD karlovarské městské divadlo
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Malířka, grafička a ilustrátorka Kamila Štanclová studovala v letech 

1965–1971 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. 

Dezidera Millyho a na Oddělení volné grafiky a knižní ilustrace 

u prof. Vincenta Hložníka. Za své práce získala přes dvacet 

významných domácích i mezinmárodních ocenění. V oblasti knižní 

tvorby ilustrovala téměř šedesát knih pro děti i dospělé. Ve volné 

grafice pracuje hlavně technikou leptu, věnuje se kresbě jako 

volnému výtvarnému projevu.

Dušan Kállay studoval v letech 1966 - 1972 na Vysoké škole 

výtvarných umění v Bratislavě na Oddělení volné grafiky a knižní 

ilustrace u prof. Vincenta Hložníka a na Oddělení figurální 

kompozice a krajinomalby u prof. Jána Želibského. Jeho záběr ve 

výtvarné tvorbě je velmi široký - věnuje se volné grafice, knižní 

ilustraci, malbě, tvorbě ex libris, poštovních známek a částečně 

animovanému filmu a plakátové tvorbě. Od roku 1990 působí jako 

profesor na VŠVU v Bratislavě, kde vede Oddělení volné grafiky 

a knižní ilustrace.

Od roku 1990 Dušan Kállay organizoval a vedl řadu mezinárodních 

workshopů a přednášek doma a v zahraničí, především v Evropě, 

ale také v Tokiu. Za svou tvorbu získal mnoho nejrůznějších ocenění 

doma i v zahraničí, a to ve všech oborech, kterým se ve své tvorbě 

věnuje.

MĚSTSKÉ GALERIE 

 Stará Louka 26, Karlovy Vary

tel: 353 223 641, www.mgkv.cz 

otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

denně 
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

do 30.8.    Výstava umělců z partnerského 
  města Carlsbad 
výstava v prostoru galerie Na ochozu Vřidelní kolonády

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary

tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 

otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 

dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 

nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:

do 30.8.   Kouzelné světy Karla Zemana 

Výstava přibližuje kouzelný svět režiséra-vizionáře Karla Zemana, 

jehož filmy Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď nebo Na kometě 

patří svou nezaměnitelnou poetikou často inspirovanou dílem 

Julese Verna ke zlatému fondu české kinematografie. Výstavu 

originálních kostýmů a doplňků ze Zemanových filmů připravilo 

Barrandov Studio ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana.

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 

čtvrti Westend.

GALERIE SUPERMARKET WC

Náměstí republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 048, 774 232 047 

www.supermarketwc.cz/www.pro.tebe.cz

otevírací doba: pondělí - pátek 13:00 - 18:00

email: pro@tebe.cz

do 11.9.  výstava DRAWetc útočí
Průřez 13 lety tvorby vizuálního arteliéru DRAWetc., který se 

specializuje na veškeré formy ilustrace, storyboardy, fotorealistické 

airbrushe, 3D a foto postprodukci, komiks, animaci, nová média 

a grafický design. Arteliér založil v roce 2002 Vladimír Strejček, 

od té doby se tým DRAWců rozrostl o široké portfolio autorů, kteří 

se věnují celému spektru kreativní ilustrace a designu. Za tu dobu 

posbírali DRAWci mnohá ocenění za svou práci. Atelier DRAWetc. 

stojí také za vizuály pro CIRK Kofola, cider Kingswood i Gambrinus 

Excelent. 

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

Třeboňská ulice, Karlovy Vary , www.kvcity.cz

otvírací doba  6:00 – 22:00 

provozní doba  7:00 – 20:00 

půjčovna   9:00 – 21:00

v případě špatného počasí si správce areálu vymezuje právo 

půjčovnu uzavřít. 

vzduchová trampolína 10:00 – 19:00, v případě špatného počasí si 

správce areálu vymezuje právo trampolínu uzavřít.

plavčíci denně 10:00 – 19:00 

AKCE: 

1. 8.  KIWI MUŽ triatlon 
V dopoledních hodinách bude z důvodu zajištění bezpečnosti 

uzavřena in-line dráha.

22.-23. 8. CITI TRIATHLON 
Během celého víkendu bude bude z důvodu zajištění bezpečnosti 

uzavřena in-line dráha.

ANIMAČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI: 

pod krytou plochou, vstup zdarma:  

6. 8. 16:00 – 18:00, animační odpoledne s Divadlem 
Letadlo, pohádka  Do vesmíru

13. 8. 16:00 – 18:00, animační odpoledne s Divadlem 
Ondřej, Indiánské příběhy

20. 8.. 16:00 – 18:00, animační odpoledne s Divadlem 
dětí p. Baláka, pohádka Barevné pohádky

27. 8. 16:00 – 18:00 , animační odpoledne s Divadlem 
Ondřej, Víla Oharka
Od 18:00 je možnost opékání vuřtů 

SPORTOVNÍ AKTIVITY: 

vstup na všechny akce zdarma: 

každé pondělí,  9:30 – 10:30, FITMAMI – cvičení pro mamin-
ky s kočárky

každé pondělí,  18:30 – 19:30, STREČINK - Cvičí se u kryté 
plochy, s sebou podložku

každou středu, 18:00 – 19:00, ORIENTÁLNÍ TANCE pro 
začátečníky i pokročilé

každý čtvrtek, 18:30 – 19:30, PILATES . Cvičí se u kryté 
plochy, s sebou podložku

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SE ZAMĚŘENÍM NA INLINE BRUSLE: 

3. – 7.8., 10. – 14.8., 17. – 21.8., denně 7:30 – 17:00 hodin
Na kryté ploše a v jejím okolí. 

MUZEUM KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary

www.kvmuz.cz 

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 

celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. Přednášky se 

budou v muzeu konat do konce 1. pololetí.

Knihovna Muzea Karlovy Vary 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 

a kraji západočeských lázní. S

tudovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 

13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. 

Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 

21. 8.  11:00 SRPNOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Na tradičním místě před Městskou tržnicí. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 

www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

UZAVŘENÍ KNIHOVEN LÉTO 2015
I. P. PAVLOVA 

Půjčovna pro dospělé  20. 7. –   2. 8.

Čítárna    27. 7. –   9. 8.

Dětské odd.     3. 8. – 16. 8.

POBOČKY

Čankovská                   13. 7. – 26. 7.      3. 8. – 9. 8.

Drahovice                    27. 7. –   9. 8.

Růžový Vrch               20. 7. – 26. 7.

Stará Role               17. 8. – 30. 8.

Tuhnice   6. 7. – 12. 7.    10. 8. – 23. 8.

Vyhlídka                        3. 8. – 16. 8.

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO             9:00 - 16:00 

ÚT             9:00 - 16:00

ST, PÁ     ZAVŘENO

ČT             9:00 - 16:00

SO             9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 16:00

ST, PÁ        ZAVŘENO

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový Vrch, Sedlecká 4

 Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 

od hřiště)

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4
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• KULTURNÍ SERVIS

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00    12:30 – 16:00

ST, PÁ     ZAVŘENO

Léto s knihou – letní fotografická soutěž
Vyfoťte se v létě s knihou a foto zašlete do 15. září 2015 na 

adresu: l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz

Nezapomeňte uvést jméno a kontakt na Vás, nejlepší fotografie 

budou oceněny. 

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 

Luňáčkové od 14:30 hod. 

Každé úterý od 15:30 do 16:00  HRAJEME SI POHYBEM 

– pro předškolní děti

Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity 

rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí 

domluva na tel. 353 221 365/27, 

e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz 

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

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048

www.knihovnakv.cz

V době letních školních prázdnin bude provozní doba v Krajské 

knihovně upravena takto:

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

SO, NE    zavřeno

KAVÁRNA v hlavní budově
pondělí – čtvrtek    9:00 – 17:00

pátek    9:00 – 15:00

Pobočka Lidická, Lidická  455/40, 360 01 K. Vary - Drahovice
PO A ČT      12:00 – 18:00

ÚT, ST, PÁ, SO, NE zavřeno

V zavíracích dnech mohou čtenáři k vrácení knih využít Biblioboxy 

Herbie v Městské tržnici a před hlavním vchodem knihovny ve 

Dvorech.

VÝSTAVY:

Vstupní chodba Dvory 

do 27. 8.  PŘÍBĚH STATISTIKY
Cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po součas-

nost.

A-klub Dvory 

do  31. 8.  Keramka v A-klubu  
Výstava  závěrečných prací žáků učňovských oborů Střední průmy-

slové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

Hala Dvory 

do 27. 8.    FILM, FOTO, DESIGN, EXHIBITION  
Výstava  prací studentů Střední školy fotografické, filmové a televiz-

ní o.p.s. ze zámku Skalsko u Mladé Boleslavi.

Půjčovna Dvory

do 30. 8.    DVEŘE DOKOŘÁN  
Výstava výrobků klientů centra Dveře dokořán. 

Kavárna Dvory 

1. 8. – 28. 8.    Jaroslav Pištěk OBRAZY 
Výstava obrazů známého karlovarského výtvarníka. 

A-klub Dvory:

každý čtvrtek    15:00  HERNÍ KLUB 
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 

deskových her.

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,

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

Středa 16:00-19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Čtvrtek Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 hodin.

Pátek Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii 

a pro turisty. 

Sobota Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astrono-

mické techniky. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 

o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na 

které není v čase běžného programu dostatečný prostor. 

Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy.

Každou noc po registraci: NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické regist-

raci, denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 777 95 34 21.

Každovečerní POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Pouze po telefonické registraci - denně od 13:00 do 16:00 

na tel. 777 95 34 21.Vstupenky je možno zakoupit v internetovém 

předprodeji na www.astropatrola.cz

RADIOKLUB OK1KVK

Školní 358/7, Karlovy Vary

krouzek@ok1kvk.cz,  www.ok1kvk.cz

tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.

Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 

v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 

elektronických zařízení, radioamatérský sport.

AKCE: 

každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 

radioklubu)

soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

KVZPRAVY.CZ

Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete 

sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech. 

Z archivu můžete vybrat záznamy jako byl únorový Bálfestival 

v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.

CZ nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples 

harmonie a další akce.

BOHOSLUŽBY

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

Armáda spásy 
Karlovy Vary, Nákladní 3

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

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

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

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

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

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

Římskokatolická církev 
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz 
telefon: 353 549 017, 
e-mail: vladmu@tiscali.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00 
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
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NAVŠTIVTE NÁS
Karlovy Vary 
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice 
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

Praha 
obchodní kancelář www.kalibra.cz
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• SPORT / HC ENERGIE

Volejbalisté stabilizují kádr

Mozaika v podobě sestavy Volejbalového 
klubu ČEZ Karlovarsko pro příští sezonu už 
dostává jasné obrysy. Bronzový tým uply-

nulého extraligového ročníku právě uzavřel pozici 
blokařů, mezi kvarteto středových hráčů patří kromě 
kapitána Sukuby a reprezentanta Širokého i od-
chovanec západočeského volejbalu Tomáš Netrval 
a olympionik Robert Szczerbaniuk.„Jsem tady moc 

spokojený, pro příští rok doufám, že budeme bojovat 
o ještě vyšší umístění, než jakých jsme dosáhli,“ 
dodal Szczerbaniuk. Volejbalisté Karlovarska získali 
medaile v obou soutěžích, do kterých v uplynulé 
sezoně nastoupili. Na bronzovou příčku se prosadili 
v extralize i v domácím poháru. Sestavu potřebuje 
vedení klubu doplnit ještě na smeči a na postu 
univerzála. Tomáš Klement

Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary

www.turiste.webpark.cz

e-mail: fjw@volny.cz; tel.: 603 209 270 

1. 8. Krušné hory: 
 Procházka z Božího Daru na Klínovec     

8. 8. Kadaňsko:  
 Zámek a park Krásný Dvůr                                        

15. 8. Krušné hory: 
 Litvínov – zámek a výstup k Czedikovu glorietu   

22. 8. Polabí: 
 Rovinami v okolí Kolína a Přelouče 

29. 8. České středohoří: 
 Kostomlaty pod Milešovkou – NS Březina

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.

Tenisový klub Lokomotiva 

K.Vary Tuhnice

8.-10.8.    Turnaj Starší žáci – celostátní turnaj
15.-17.8.  Turnaj Starší žákyně – celostátní turnaj
17.- 21.8.  Tenisový kemp pro děti Karlovarska 

2. 8. od 10:00  Osmá společná vycházka 
 

Účastníci se sejdou v INFOCENTRU v Lázeňské 14, 

odkud se společně projdou přes Goethovu stezku na Vít-

kovku (trasa c4). Připraveno bude občerstvení u AXXOS 

refresh pointu. Délka procházky je 7,3 km, převýšení 

trasy 458 m. 

Více informací na: 

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

TURISTIKA

NORDIC WALKING rodiče s dětmi 2 - 4 roky ZŠ Poštovní, pondělí, 17:00-18:00, zahájení 14.9.
předškolní děti 4 - 7 let ZŠ Poštovní, pondělí, 18:00-19:00, zahájení 14.9., zápis 7.9., 
žákyně    ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 17:30-19:00, zahájení 14.9., 
ženy I.     ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 19:00-20:00, zahájení 14.9., 
ženy II.    ZŠ Dukla, úterý, 19:30-21:00, zahájení 15.9.,
ženy III.    SPgŠ, středa, 20:00-21:00, zahájení 17.9., 
starší ženy   SPgŠ, středa, 19:00-20:00, zahájení 17.9., 
joga I.    ZŠ Dukla, úterý, 16:30-18:00, zahájení 15.9., 
joga II.    ZŠ Dukla, úterý, 18:00-19:30, zahájení 15.9., 
joga III.    ZŠ Dukla, čtvrtek, 16:30-18:00, zahájení 17.9., 
muži mladší   ZŠ Poštovní středa, 18:00-19:00, zahájení 16.9., 
muži starší   ZŠ Poštovní středa, 19:00-20:00, zahájení 16.9.

CVIČENÍ

TENIS
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Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Uklízeč-ka v kancelářích
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin denně

· práce v odpoledních hodinách

· práce vhodná pro OZP

· jednosměnný provoz

· měsíční mzda 4.000 – 8.000 Kč
kontaktní údaje:

email: sekretariat@mediaas.cz
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• STATISTIKA

V těchto dnech probíhají na území našeho města dva statistické průzkumy. První 

s názvem PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI provádí Sociologický ústav Aka-

demie věd ČR. Druhý provádí Český statistický ústav s cílem zmapovat ener-

getickou spotřebu domácností v různých regionech a městech ČR.  Na dotazy 

čtenářů KRL zveřeňujeme podrobnosti k oběma průzkumům. 

Od 7. 7. do 31. 10. navštíví náhodně vybrané domác-
nosti města tazatelé - výzkumníci. Jde o anonymní 
průzkum Proměny české společnost, který provádí 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky ve 
spolupráci s nezávislými výzkumnými společnostmi 
MEDIAN a STEM/MARK. Jde o jeden z největších 
sociologických projektů v české historii. Jeho cílem 
je získat dosud chybějící informace o životních pod-
mínkách a postojích českých domácností. Průzkum 
bude sloužit českým i zahraničním vědcům k rozvoji 
sociologického, politologického a ekonomického 
poznání. Bude také zdrojem veřejných výstupů 
o stavu a směřování české společnosti, může pomoci 
zhodnotit dopady veřejných politik a přispět k tomu, 

aby byly efektivnější. Dotazování se děje osobním 
rozhovorem se členy domácností, otázky se týkají 
každodenního života, hodnot a názorů. Odpovědi jsou 
zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze 
v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv 
zneužití osobních informací. 
Dotazování obvykle trvá 1-2 hodiny, podle velikosti 
domácnosti, a jako poděkování za věnovaný čas 
obdrží dotazovaná domácnost finanční odměnu ve 
výši 500 - 1.100,- Kč. 
Aby byl výsledek vědeckého výzkumu skutečně 
reprezentativní, jsou domácnosti pro výzkum vybí-
rány přísně náhodně, tj. není možné se například do 
průzkumu "přihlásit". 
Kromě Sociologického ústavu Akademie věd ČR jsou 
spoluzadavateli také pracoviště Masarykovy uni-
verzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum 
financuje Grantová agentura ČR. 
Další informace na 
www.promenyceskespolecnosti.cz. 

Český statistický úřad organizuje od 7. července 
2015 do 15. ledna 2016 výběrové šetření o energe-
tické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015). Pro-
vádí se na základě požadavku Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice 
v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energe-
tické účinnosti a dalších mezinárodních a národních 
potřeb.Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje 
o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle 
účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění 
vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na 
ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky 
v přibliženě 20 000 domácnostech prostřednictvím 
vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným 
pověřením, které je ve spojení s občanským průka-
zem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je 
zajištěna anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna. 
Více na: www.czso.cz. 

1
Sociologický 
průzkum

2
Statistické 
šetření                
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Ráda bych předložila k posouzení magistrátu 
návrh na obnovení budovy Tržnice jako tržnice. 
V červencových KRL byl článek o tom, že město 
hledá centrální tržiště a má ho přitom v této 
budově. Pamětníci jistě se mnou vzpomenou na 
starou funkční tržnici s naprosto rozmanitým 
sortimentem a tak by stálo za zvážení zmenšit 
stávající nízkokvalitní Albert na minimum a raději 
dát prostor regionálním produktům, případně slo-
venské zelenině a ovoci. Pokud by bylo nájemné 

rozumné, byly by jistě rozumné i ceny. Tržnice 
je ostatně v každém větším městě. Dále bych 
se přimlouvala za bezplatné parkování ve městě 
alespoň v neděli, je to také obvyklé, zejména na 
západ od našeho kraje. Nevím také, čí nápad 
byl dát na místní hlavní silnice značení Lázně 
sever a Lázně jih - zatím nikdo z mého okolí mi 
nedokázal vysvětlit, co tím chtěl básník říci. Přeji 
všem krásné léto
 Milena Špičatá

Před 3 lety jsem si pořídila vlastního psa a zjistila, 
že pro pejskaře není v Karlových Varech žádné 
vyžití.  Zastávám názor, že i pejsci  mají mít spo-
lečenský život a tak jsem se rozhodla to změnit. 
Založila jsem spolek Venčírna Karlovy Vary  a za-

čala nabízet aktivity pro pejskaře z našeho města. 
Všechny aktivity, co na Venčírně nabízím, mohou 
dělat opravdu všichni pejskaři i ti, co se svým 
psem dosud nijak nepracovali, ale chtěli by si to 
vyzkoušet.  V květnu 2014 jsme uspořádali první 
psí závody pod názvem Dog Cup. Po dvou letech 
je o aktivity na Venčírně už velký zájem a jsem 
moc ráda, že mohu  sledovat pokroky a úspěchy, 
kterých členové dosahují. Tento rok nabídla Venčír-
na možnost  přihlásit se do kurzu Agility, Flyballu, 
pořádá semináře Hry se psy aneb Vím, jak si hrát 
se svým psem, dále školky pro pejsky do jednoho 
roka, bull sportů i Dog Dancingu. Po prázdninách 
začneme s kurzem Flyballu (všichni pejsci, co mají 
rádi míčky, jsou srdečně vítáni), dále se otevře ob-
líbená školka pro štěňata do jednoho roka a v říjnu 
proběhne  seminář Hry se psy, aneb vím, jak si 
hrát se svým psem. Další událostí bude 19. září 
voříškiáda Karlovarská tlapka. Je pro všechny psy 
bez PP. Jedním z úkolů soutěže bude vymyslet pro 
páníčka i psa nejhezčí masku. Loni to byl včelař 
s pejskem jako včelka, nevěsta s ženichem, hasič, 
vězeň, baletka a mnoho dalších… 
 Nikola Matějíčková, předsedkyně  spolku
 www. vencirna.cz

NABÍDKA LISTÁRNY KRL 
Nabídneme první štěňátka labradora s průkazem 
původu po skvělých rodičích. Matka Bara BRI-COL 
BLACK AND WHITE (na snímku) pochází z generace 
slepeckých a asistenčních psů, mimořádně laskavá 
a vyrovnaná povaha, krásný exteriér, CAC, otec Aa-
ron ROYAL TRESAURE, interšampion, CIB, lovecky 
vedený. Štěnátka z domacího odchovu, očkovaná, 
k odběru 9/15, kontakt večer 606376284.

LISTÁRNA KRL: VENČÍRNA SLOUŽÍ PEJSKŮM

DOPIS DO REDAKCE: OBNOVTE TRŽNICI

Městské tržiště roku 1939

Karlovarská tržnice po dokončení roku 1913
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 V jejich okolí se nalézá největší hadcové území v Čechách. To se rozkládá v místech zvaných Dominova skalka, Vlček a Pluhův bor. Rostou na něm mimořádně vzácné rostliny, např. vřeso-
vec pleťový, zimostrázek nízký či vrtička měsíční. Nachází se zde také kriticky ohrožené rostliny, jakými jsou svízel sudetský, především pak ale endemit rožec kuřičkolistý. Řeč je o jedné 
z největších zajímavostí Slavkovského lesa, k jejímuž vzniku existuje hned několik legend. Původně se nedaleko místa nacházela také čtvrť města Prameny, zvaná Větrný vršek. Ta však 
postupem věků zcela zanikla. Navzdory počtu legend se zdá, že tato zajímavá památka stojí na svém místě na skále od roku 1849 (nikoliv od roku 1859, jak se někdy mylně uvádí). Podle 
všeho jde o společné dílo několika místních šikovných kameníků. 
Mimochodem, na YouTube si můžete poslechnout slavnou stejnojmennou píseň v podání Jiřího Helekala, kterou místo klipu ilustruje právě jejich fotografie...
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KARLOVY  VARY LÍTAJÍ 
NA NEJRYCHLEJŠÍM  
LTE INTERNETU

Užijte si ho i vy! Připojte celou rodinu k našemu 

Internetu bez drátu za 399 Kč/měs. 
a s jedním tarifem surfujte v pohodlí domova 
na telefonu, tabletu i počítači.  
Stavte se v kterékoli naší prodejně nebo 
mrkněte na www.t-mobile.cz/bezdrat
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www.fantaziesokolov.cz

Zábavně vzdělávací 
centrum Fantazie

Lipová 2039, 356 01 Sokolov
800m od dálnice R6 - sjezd 143km

Recepce: +420 602 264 264
E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz

•  Zábava pro malé i velké za každého počasí
•  Restaurace •  Kavárna

Otevřeno PO - NE od 1000do 1900 hod.
Kde nás najdete?

 

Zábava pro malé i velké za každého počasí
Lipová 2039, 356 01 Sokolov

Recepce centra: +420 602 264 264, E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz
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