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· zprávy z magistrátu

CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2012064

č.zakázky: 2012020

č.zakázky:  2012033

č.zakázky: 2011102

č.zakázky: 2011038 č.zakázky: 2012067 č.zakázky: 2012049

č.zakázky: 2012038

č.zakázky: 2012060

č.zakázky: 2012069

č.zakázky: 2012037

cena: 500.000,- Kč

cena: 1.130.000,- Kč

NABÍDNĚTE CENU

cena: 1.100,-Kč/m2cena: 650.000-Kč

cena: 495.000,- Kč cena: 1.250.000,- Kč

cena: 4.200.000,- Kč

2+1 s balkonem po kompletní, velmi 
pěkné rekonstrukci. Panelový dům, 7. patro, 
výtah. Nové elektrorozvody, nové radiátory, 
koupelna (zděné jádro), stropní podhledy 
s osvětlením, nové dveře i kuchyňská linka. 
55m2.

Starší rodinný dům – rekreační objekt,  
s okouzlujícím výhledem uprostřed přírody. 
Zděný, dvoupodlažní dům s půdou je 
nepodsklepený, z pravé části má dřevěnou 
přístavbu (dřevník). Užitná plocha  95 m2 
pozemek 342 m2.

Byt 1+1 s balkonem v 1. patře cihlového 
domu z r.2000. V domě pouze 6 bytů. Byt byl 
téměř neobýván, v perfektním stavu. Nízké 
náklady - 919,- Kč/měsíc. OV, 46 m2.

Ojedinělá nabídka! Rodinný řadový dům 
(polovina dvojdomku) ve vilové oblasti   
v Horních Drahovicích. Domek je v původním 
stavu, určený ke kompletní rekonstrucki,   
s pozemkem. Projekt zdarma k dispozici.

Dva velmi pěkné, slunné pozemky (JZ 
strana), v návaznosti na místní komunikaci. 
Kompletní inženýrské sítě. V okolí mírná 
zástavba rodinných domů. Při koupi obou 
pozemků sleva. á 1.130 m2.

Dva stavební pozemky s možností připojení 
na stávající IS – elektřina, plyn, voda, 
kanalizace  –  přes komunikaci. Sítě nejsou  
v ceně pozemku, ale je tu možnost úplatného 
napojení (může zprostředkovat naše RK).  
á 571 m2

Pozemek je určený k zástavbě RD, na který 
je vydáno platné stavební povolení. Projekt 
na výborně dispozičně řešený jednopodlažní 
dům s obytným podkrovím vel. 5+kk a garáž 
je v ceně a je k nahlédnutí zájemcům v naší 
kanceláři. 1.418 m2

Garsonka ve 3. patře nízkopodlažního, 
zatepleného  panelového domu bez výtahu, 
v klidné části, slepá ulice. Byt je velmi slunný,  
v původním stavu. OV, 21 m2 + sklep.

Novostavba nízkoenergetického  domu 
(dřevostavba)  5+kk s garáží a kaskádovitým 
pozemkem. Dům nebyl nikdy užíván. 
Kolaudace 2012. Vytápění – ústřední  
elektrické + solární panely na ohřev užitkové 
vody.

Byt 1+1 ve vile nad nemocnicí, velmi žádaná 
lokalita. 2.patro, po rekonstrukci. V ceně 
je kuchyně, patrová postel a zabudovaná 
pračka. U domu je menší zahrádka. OV,   
33 m2 + sklep. 

Prodej stylového domu ve vynikajícím stavu 
s velkou zahradou. Bývalé hospodářské 
stavení, které je tvořeno patrovým rodinným 
domem o vel. 5+kk a přilehlou stodolou. 
V r. 1995 prošel celý objekt nákladnou 
rekonstrukcí.

byt

rekreace pozemky prodej pozemky prodej pozemek prodej

RD RD

byt byt

Chodov u K. Varů

Nové Hamry

K.Vary – Horní Drahovice

Mezirolí Chodov

K. Vary – Bohatice

K.Vary – Doubí

K.Vary - H. Drahovice

Nová Víska

č.zakázky: 2011082

cena: 690.000,- Kč
Byt 1+1 ve zvýšeném přízemí panel.domu,  
s výhledem do zeleně, v původním, ale pěkně  
udržovaném stavu. Ihned volný. Veškerá 
občanská vybavenost v místě. OV 37m2  
+ sklep.

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

SLEVA!
CENA K JEDNÁNÍ

CENA K JEDNÁNÍ

SLEVA!
SLEVA!

SLEVA!
byt

RD

K. Vary - Bohatice

cena: 1.500,-Kč/m2cena: 600,-Kč/m2

bytK. Vary - Stará Role

Dalovice

VAŠE MAKLÉŘKY

www.loyd.cztel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Využijte letních slev! 

cena: 5.500.000,- Kč

SC-320664/04
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· obsah· rozhovor měsíce

01 tváŘ z tituLNí straNy
Zahradnice Správy lázeňských parků Barbara 
Svobodová při obnově parků po MFF. Úprava 
záhonů a rozšlapaných afrikánů zabere týden. 

05 co uKázaLa aNKeta ČteNáŘŮ
Na naše otázky o nové grafice KRL došly tři desít-
ky kritických odpovědí. Nový layout se čtenářům 
nelíbí, jedničku dostal seriál čtvrtí.

09 Na bazÉNu zbÝvaJí Dva měsíce práce
Krytý bazén v Tuhnicích bude předán 24. září. 
Z plánovaných 271,3 mil. Kč bylo prostavěno 69 
procent. Stavbu sledujeme od zahájení 1. 3. 2011.

10 sváteK FiLmovÉ mÚzy sKoNČiL
Ohlédneme se za 47. MFF, kde 11 471 hostů, 
803 filmařů, 667 novinářů a 121 070 diváků 
stihlo 410 představení a 218 filmů.

14 FestivaL NabíDNe eXotiKu
Účastníky 17. Karlovarského folklorního
festivalu budou i soubory z Nového Zélandu, 
Cookových ostrovů, Brazílie a Rumunska.

20 zaČíNá seriáL zmizeLÉ Domy
Po dvouměsíční odmlce od seriálu o městských 
částech zařazujeme další. Půjde o historii domů 
a celých ulic, které zmizely z mapy města.

25 mobiLNí sLuŽebNa se osvěDČiLa
Společné pojízdné pracoviště strážníků a policistů 
slavilo na 47. MFF úspěch. Díky němu vypátrali 
za 20 minut ztraceného čtyřletého chlapce. 

Náměstek primátora 
Jaroslav Růžička přeje 
čtenářům více sluníčka
• V letních měsících probíhá řada oprav komunika-
cí. Jaké silnice prošly nebo prochází rekonstrukcí 
v Karlových Varech?
Nedávno skončila komplexní rekonstrukce Dra-
homířina a Mattoniho nábřeží, která stála zhruba 
45 mil. Kč. Stavební práce byly uskutečněny ve 
dvou etapách. Během první etapy se opravil úsek 
nábřeží od Drahovického mostu ke křižovatce ná-
břeží s Prašnou ulicí. Druhá etapa začala opravou 
úseku nábřeží mezi Drahovickým mostem a křižo-
vatkou s ulicí Vítěznou. V současné době probíhá 
přestavba složité křižovatky v ulicích Závodu míru 
– Vančurova ve Staré Roli na kruhový objezd. Pro-
vádíme ji společně s Krajskou správou a údržbou 
silnic. Oprava si vyžádá uzavírku až do 31. října. 

• Jsou na letošní rok plánované nějaké velké 
investice v oblasti opravy komunikací a chodníků?
Jako každý rok jsme během jara prováděli opravy 
výtluků a škod po zimě. Dle rozpočtu dostaly dále 
nový souvislý povrch také komunikace v ulicích 
Hradištní, F. X. Šaldy, Brožíkova, Alšova, Chodská, 
Na Průhoně, Kollárova ad.  Dále na letošní rok 
plánujeme opravu ulice Na Vyhlídce za cca 15 
mil. Kč a výstavbu několika nových chodníků, 
například chodník Tašovice/Jenišov (ke Globusu), 
Olšová Vrata – Revoluční, Počerny a v Chodovské 
ulici. Na podzim bychom chtěli zahájit rekonstruk-
ci ulice Bulharské v centru města.

• Během letošního roku již byla vypsána řada vý-
běrových řízení na různé investiční akce a podob-
ně. Daří se díky nim snižovat náklady a uspořit tak 
peněžní prostředky?
Ano, daří. Právě díky vypisování výběrových řízení, 
do kterých se může přihlásit řada uchazečů, 
se nám daří tlačit ceny zakázek dolů. Úspory jsou 
v desítkách procent. Velmi mne to těší, jelikož 
z takto uspořených finančních prostředků, může-
me plánovat a realizovat další opravy a rekon-
strukce, na které jsme neměli peníze. 

• Prázdniny vstupují do druhé poloviny. Co byste 
popřál našim čtenářům?
Jelikož nám počasí v té první polovině moc nepřá-
lo, tak určitě více sluníčka a hřejivých dní. Také 
pohodu a odpočinek, aby si každý našel chvíli 
na relaxování a útěk od všedních a pracovních 
starostí. 
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vyDavateL: STRATeGiC CONSuLTiNG, NA POříčí 8, 110 00 PRAHA 1
ŠÉFreDaKtor: PHDR. JAROSLAV FiKAR, TeL.: 602 717 721 (JAROSLAV.FiKAR@CeSKyDOMOV.CZ) 
iNzertNí oDDěLeNí: TeL.: 776 431 879 (KARLOVy.VARy@CeSKyDOMOV.CZ) 
STANiSLAVA PROVAZNíKOVá, TeL.: 606 792 475 (STANiSLAVA.PROVAZNiKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)
Dtp: JANA BeNeTKOVá (JANA.BeNeTKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)
Dotazy K Distribuci: BARBORA ŠKALDOVá, TeL.: 777 206 610 (BARBORA.SKALDOVA@CeSKyDOMOV.CZ)
tisK: euROPRiNT, A. S. ReGiSTRACe č. MKčR e 11990. Datum vyDáNí: 30. 7. 2012

VyDAVATeL 
čASOPiSu Je 
DRžiTeLeM

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

MěSíčNíK PRO OBčANy MěSTA KARLOVy VARy

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

ROčNíK XVii. VyCHáZí 12x ROčNě

NáKLAD 26 000 VÝTiSKů
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· ve zKratce

třinácti zlatými a osmi stříbrnými medailemi ocenil 

náměstek primátora Jiří Klsák bezplatné dárce 

krve z našeho města. Kromě medailí obdrželi dárci 

také čestnou vstupenku do Karlovarského měst-

ského divadla a slevu na jízdné v městské dopravě. italský cestovatel a dobrodruh gialuca ratta 

z turína, který 11 let křižuje pěšky evropu, dorazil 

do Karlových varů. se svou fenkou společně 

nachodili 45 tisíc kilometrů, při kterých gialuca 

prošlapal 31 párů bot. v našem městě strávil čtyři 

dny a pak zamířil do plzně.

Lanovka na Dianu oslavila sto let. sloužit začala 

5. srpna 1912 a v letech 1984–88 se dočkala 

obnovy. vozí cestující po trati dlouhé 437 metrů, 

překonávající výškový rozdíl mezi horní a dolní 

stanicí 166,5 metru.

Den města proměnil areál rolava v soutěžní stezku 

školáků i předškoláků. Jednotlivé příspěvkové 

organizace města představily své aktivity a v jejich 

znalostech soutěžili úspěšní řešitelé. cenami pro 

nejlepší byly vstupenky do divadla, kina, na kon-

cert, do lanového centra nebo do bazénu.

po dvouleté pauze se letos vrátily dostihy do ofi-

ciálního doprovodného programu mFF. vítězce 

hlavního dostihu gratuloval osobně prezident fes-

tivalu Jiří bartoška. představen byl také videoklip 

k dokumentárnímu filmu o žokejovi Josefu váňovi, 

který bude mít premiéru v září.

seriál mash připomínal 13. ročník cvičení spoje-

neckých armád Čr, usa a Německa patrouiLLe 

na rolavě. areál koupaliště křižovaly obojživelné 

transportéry a další vojenská, záchranářská a ha-

sičská technika. Diváci sledovali nácvik záchran-

ných akcí a kluci si vyzkoušeli maskáče a vojenské 

uniformy. 
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· veŘeJNÉ míNěNí

radniční  listy 1
zdarma1. číslo VI. ročník leden 2001

• Majetek

• Obsah ročníku 2000

• Karlovarský symfo−
nický orchestr

• Partnerská města

• Nový zákon o obcích

• Požární ochrana

• Kulturní a sportov−
ní programy

• Účelové dotace

• Zápisy do ZŠ

• Starosta Knoll

V LISTĚ

Zásady rozúčtování do−
dávky tepla a vody
Fond rozvoje bydlení
Prodej domů

KARLOVARSKÉ

Zastupitelstvo města vyhlašuje
udělování Ceny města Karlovy
Vary za rok 2000.

Cena města se uděluje jako
morální ocenění autorů význam−
ných děl, objevů nebo vědeckých
prací či osobám, které podaly
mimořádný výkon a ony samy nebo
předmět jejich ocenění mají vztah
ke Karlovým Varům.

Cena je udělována na základě
písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním. Návrh musí obsaho−
vat celé jméno občana navrhované−
ho k ocenění a adresu jeho trvalého
bydliště. Návrh předkládají
členové Zastupitelstva města a
komisí Rady města Karlovy Vary.
Občané pak mohou podávat své
návrhy prostřednictvím výše
jmenovaných.

Termín podávání těchto návrhů
na odbor lázeňství, cestovního
ruchu, kultury a vzdělanosti MM je

Hodnoceným obdobím je rok
2000.

do 28. února 2001

Marie Kubátová, oddělení kultury

V tomto roce chceme navázat na
úspěšný rok loňský, kdy se městu
podařilo odstranit dlouhodobé
problémy tj. likvidaci rozestavěného
skeletu obchodního domu na Dolní
Kamenné, navrácení Národního domu
do majetku města a dokončení doprav−
ního terminálu Karlovy Vary, dolní
nádraží, který nám konečně začal
sloužit.

V oblasti dopravní infrastruktury je
hlavní akcí roku 2001 výstavba
okružní křižovatky ulic Bezručova,
Vítězná, Bulharská, nábřeží Palacha,
která bude dokončena v listopadu.
Dále by měla být zahájena rekonstruk−
ce mostu Arcivévody Karla na jižním
vstupu do lázeňského území u Galerie
umění. Do rozpočtu je také navržena
kompletní rekonstrukce Moskevské
ulice v úseku od Magistrátu města po
ulici Dr. Bechera. Bude se pracovat na
výměně inženýrských sítí na třídě
TGM tak, aby byla připravena pro
rekonstrukci povrchu.

Pravděpodobně většinu karlovar−
ských občanů tíží dokončení státní
silnice I. třídy č. 6 − průtahu městem.
V minulém roce se podařilo zásadně

Komunikace

postoupit − byla podána žádost o
vydání územního rozhodnutí a město
uzavřelo dohodu o přípravě a spolufi−
nancování této akce s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR. Tento krok zname−
ná, že ještě letos bude dokončeno
majetkoprávní vypořádání trasy
průtahu a zadána dokumentace pro
stavební povolení a zhotovení stavby.
Tím by měl být dodržen harmonogram
přípravy, který předpokládá zahájení
prací v září 2002. V této souvislosti se
daří i projektová příprava dopravních
staveb navazujících na průtah, které
bude město financovat tj. propojení
čtvrtí Tuhnic a Rybáře novou spojkou
a mostním objektem.

Sportovně naladěné občany města
určitě potěší dokončení nové cyklistic−
ké stezky mezi Starou a Novou Rolí
vedenou překrásnou údolní nivou řeky
Rolavy, kdy je část cyklostezky na
katastru Stará Role již hotova. Stejně
tak jim zajisté ani neunikl velký svátek
moderního sportovního odvětví −
triatlonu, které bude mít v Karlových
Varech v červnu své Mistrovství
Evropy. Jeho centrem se stane areál
Rolavy. Pro zdárný průběh tohoto

Sportoviště

mistrovství bude vystavěno startovací
molo a dokončí se komunikační okruh
kolem přírodního koupaliště, který
bude posléze sloužit pro on−line
bruslení, běh i jízdu na kole. Souběžně
se bude pokračovat na projekční
přípravě tohoto areálu jako sportovně
kulturního a výstavního centra. Pro
vyznavače tenisu je v areálu
Lokomotivy Karlovy Vary připravena
výstavba nafukovací tenisové haly.

V oblasti školství je významnější
investicí vestavba a rekonstrukce
střechy ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici a
odstranění vlhkosti ve školní jídelně
v ulici Jízdárenské. Proběhne také
projektová příprava rekonstrukce
hřiště u ZŠ Konečná.

Základní devizou našeho města je
lázeňství a z něho vyplývající lázeňská
infrastruktura. Město v tomto roce
dokončí rekonstrukci Sadové koloná−
dy, která se již po první etapě začíná
probouzet do původní krásy. Budou
pokračovat i další stavební úpravy
Mlýnské kolonády a do Vřídelní
kolonády je plánována instalace
výtahu.

Školy

Lázeňství

Inženýrské sítě

Domy

Po dokončení inženýrských sítí
v Počernech bude pokračovat program
základní infrastruktury okrajových
částí realizací první etapy plynofikace
a kanalizace Rosnic a Čankova.
Projekčně se připravuje Rolavská
ulice ve Staré Roli a plynofikace
Olšových Vrat a Hůrek. Věřím, že i
v tomto roce bude spolupráce se
správci inženýrských sítí stejně dobrá
jako v předcházejícím období.

V letošním roce proběhne také
oprava některých domů v majetku
města na třídě T.G. Masaryka. Město
chystá také start nového programu
výstavby nájemních bytů v lokalitě
Mozartovy ulice a další přípravu
území pro tuto výstavbu.
Závěrem mi dovolte, abych Vás
všechny požádal o trpělivost a poro−
zumění při realizaci výše uvedených
akcí, které nás ve fázi stavební realiza−
ce omezují, ale bez kterých to bohužel
nejde.

Ing. Petr Keřka,
náměstek primátora města

Karlovy Vary

CO PŘIPRAVUJE MĚSTO KARLOVY VARY V INVESTICÍCH NA ROK 2001

Rekonstrukce části Sadové kolonády je již dokončena, koncem ledna se po zimní
odstávce otevře veřejnosti. Foto: Radek Kletečka

CENA MĚSTA
KARLOVY VARY

Co řekli  
vítězové 45. MFF 

o našem městě
strana 12
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Co přinesla anketa čtenářů
• V minulém čísle jsme se vás, čtenářů Karlovarských radničních listů, zeptali, jak se vám líbí jejich nová 
podoba. V anketě jsme získali téměř tři desítky vašich podnětů, všechny bez výjimky kritické. Přes de-
vadesát procent odpovědělo, že se jim nová podoba nelíbí. Dvě nejčastější připomínky se týkaly toho, 
že nová podoba titulní stránky je nevýrazná a není z ní dost dobře na první pohled patrné, že se jedná 
o Karlovarské radniční listy (to si myslí 48 procent respondentů), a také že v měsíčníku velice chybí 
zajímavé čtení o historii Karlových Varů, podobné, jako byl seriál o jednotlivých čtvrtích města (rovněž 
48 procent respondentů). To jsou samozřejmě zjištění závažná a rozhodli jsme je v tomto čísle napravit. 

N
a titulní stránku chceme opět dostat 
nejen „živé lidi“, Karlovaráky, ti 
se na ní objevují už přes dva roky, 
ale také více barev. Chceme také 

zřetelně zvýraznit název měsíčníku – Karlo-
varské radniční listy, tak aby se na stránce 
neztrácel. Zároveň v tomto čísle najdete první 
díl nového seriálu, který bude pojednávat o 
zmizelých domech v našem městě.
Třetina čtenářů se pozastavovala nad tím, 
že se snad nově městský měsíčník jmenuje 
krl° a ne Karlovarské radniční listy, a že takový 
název je hloupý. Souhlasím, vydávat měsíč-
ník s takto nesrozumitelným jménem by bylo 
hloupé, ale název Karlovarské radniční listy se 
nemění, a jak už bylo řečeno, budeme se snažit 
jej zvýraznit. Písmena „krl°“ jsou typografickou 
značkou, nikoliv novým názvem. 
Šestině pisatelů také vadilo, proč se ptáme 
na „layout“, když nikde není vysvětleno, co to 
vlastně layout je – ačkoliv všichni správně 
vyrozuměli, že se jedná o podobu, grafické 
ztvárnění. Za to se samozřejmě omlouvá-
me, je to naše vina a nedá se než souhlasit 
s jednou čtenářkou, která píše, že čeština je 
dobrý a bohatý jazyk, v němž se dá vyjadřovat 
dostatečně srozumitelně i bez nadužívání cizích 
slov. Tři anketní odpovědi se také zabývaly tím, 
že město utrácí za nové grafické „vylomeniny“, 
kdoví, kdo na tom vydělá, a zda by nebylo lepší 
tyto peníze raději věnovat na opravy chodníku 
a podobné věci. To je podnět k hlubokému 
zamyšlení, a důvod věc trochu vysvětlit: město 
se rozhodlo oddělit zpracování, tisk a distribuci 
měsíčníku a jeho grafickou podobu. To nám 
umožnilo soutěžit ve výběrovém řízení čistě 
o nejlepší cenu, a zlevnit vydávání měsíčníku 
o více než půl milionu korun ročně. Na grafic-
kou podobu pak město vypsalo veřejnou sou-
těž,  ve které se sešlo sedm návrhů a vítězný 
návrh byl odměněn dle soutěžních podmínek 
částkou třicet tisíc korun. Rozhodně tak nová 
grafika měsíčníku není nějakou netransparent-
ní a drahou zakázkou zadanou někomu ze zná-
mosti, ale město naopak vybralo to nejlepší 
z cenových i grafických nabídek, a šetří tak ne-
malé prostředky. Nová podoba radničních listů 
je tedy na světě, ano, uvědomili jsme si, že by 
potřebovala ještě doladit, ale věříme, že se to 

podaří a že čtenáři ocení i to, co se nezměnilo 
– a to je obsah. informace o městě, jeho lidech, 
zajímavých akcích i zajímavých místech. To se 
ukázalo i ve zmiňované anketě, kdy zdaleka 
nejčastější připomínkou – dvou třetin čtenářů 

– bylo, že městský měsíčník má stále velice 
zajímavý obsah. Na tom chceme i nadále určitě 
pracovat. 
(Jan Kopál, tiskový mluvčí magistrátu 

a člen redakční rady KrL)
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Karlovarské

Ačkoli představuje lá-
zeňská zóna v běžném 
povědomí takřka celé 
Karlovy Vary, skuteč-
nost je taková, že vět-
šina obyvatel našeho 
města žije v místních 
a okrajových částech, 
které mají často velmi 
„nelázeňské“ starosti 
a problémy.

Tváří v tvář této sku-
tečnosti se město nyní 
rozhodlo realizovat Průzkum názorů a připomínek 
občanů místních částí města Karlovy Vary. Vý-
sledky tohoto Průzkumu budou využity jednak při 
rozhodování o formách a způsobech kvalitnější sprá-
vy a  řízení rozvoje okrajových částí našeho města, 
jednak umožní identifikovat hlavní problémy života 
v  místních částech a tím poskytnou orientaci orgá-
nům městské samosprávy, na co v těchto částech 
Karlových Varů napřít hlavní pozornost. 

Průzkum je součástí širšího projektu, nazvaného 
„Program zapojení okrajových částí do řízení města 
Karlovy Vary“, ve kterém naše město spolupracuje 
s  Ministerstvem životního prostředí. Uvedený Pro-
gram je součástí Strategického plánu udržitelného 
rozvoje Karlových Varů a naplňuje záměr našeho 
města být rozvíjeno a spravováno jako Zdravé měs-
to. Celý Průzkum je organizován jako zcela ano-
nymní, jména vyzvaných účastníků budou vybrána 
metodou náhodného výběru z voličských seznamů, 
tak aby byl získán statisticky reprezentativní soubor, 
a bude také zajištěna ochrana před zneužitím indivi-
duálních osobních údajů. 

Poštou obdrží na přelomu února a března cca 550 
respondentů z řad občanů místních částí města do-
tazník. Jeho sběr a předání následně – v první deká-
dě března – zajistí studenti a pracovníci Obchodní 
akademie Karlovy Vary. 

Pokud budete mezi oslovenými, prosím o po-
chopení, vstřícný přístup a maximální otevřenost 
a  upřímnost. Výsledky Průzkumu nepochybně po-
slouží nejen rozvoji našeho města jako celku, tak 
bude ku prospěchu i samotných respondentů.

Werner Hauptmann 
primátor města Karlovy Vary

Karlovy Vary nejsou jen 
lázeňská zóna

Odpadový kalendář 2010

21. století (2003)

Nová pošta č. 6

Výzva - kulturní akce

Infocentrum - ISO 9001

V tomto čísle

Město Karlovy Vary získalo finanční prostředky 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, zařaze-
ného v  Integrovaném operačním programu (IPRM-
IOP) ve výši 3 243 289,- EUR.

Z této částky bude v souladu s Integrovaným plá-
nem použito 60 % na revitalizaci zeleně a veřejných 
prostranství určené zóny ve Staré Roli. Tu bude re-
alizovat město Karlovy Vary v postupných krocích 
do roku 2013. Dalších 40% z této částky bude použito 
na regeneraci bytových domů, formou podpory kon-
krétním vlastníkům či sdružením vlastníků bytových 
domů. Vyplacená podpora vlastníkům přitom může 
činit až 40% nákladů na rekonstrukci jejich domu, sa-
mozřejmě při dodržení závazných podmínek.

Celková částka pro přerozdělení v oblasti podpory 
5.2 „Regenerace bytových domů“ činí 39 042 000,- Kč. 
V prvním kole vyhlášené výzvy pro regeneraci byto-
vých domů byla k dispozici finanční částka ve výši 
9 760 500,- Kč. Město Karlovy Vary akceptovalo šest 
žádostí z celkového počtu devíti podaných projektů, 
jejichž celkové plánované náklady činí 23 910 983,- 
Kč, z toho dotační částka 40 %, tedy 9 513 193,- Kč.

V tomto čísle vyhlašuje město Karlovy Vary další 
dotační výzvu na regeneraci bytových domů.

Kromě zmiňovaných evropských prostředků do re-
vitalizace veřejných prostranství ve Staré Roli a  re-
generace bytových domů začne v druhé polovině 
letošního roku město Karlovy Vary další významnou 
investici – rekonstrukci ulice Závodu Míru. Plánované 
náklady činí 100 milionů korun. 

REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ STARÁ ROLE
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje 

od 1. března 2010 výzvu k podávání žádostí o po-
skytnutí podpory v  Integrovaném operačním pro-
gramu prioritní osa 5 - Národní podpora územního 
rozvoje.

Účelem této dotace je zlepšení prostředí v problé-
mových sídlištích - regenerace bytových domů.

Objem stanovených finančních prostředků na tuto 
výzvu je ve výši 10 007 807,- Kč, na které mohou do-
sáhnout oprávnění žadatelé:
• Vlastníci bytových domů 
• Bytová družstva či další obchodní společnosti 

(zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) 
• Vlastníci jednotek, sdružení ve společenství 

vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zá-
kon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) 

• Další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový 
dům (např. občanský zákoník)

Prostředky jsou v rámci regenerace bytových 
domů určeny k:

1. zateplení obvodového pláště domu včetně vý-
měny oken, zateplení vybraných vnitřních kon-
strukcí;

2. práce na bytovém domě prováděné k odstraně-
ní statických poruch nosných konstrukcí a opra-
vy konstrukčních nebo funkčních vad konstruk-
ce domu;

3. sanace základů a opravy hydroizolace spodní 
stavby; 

4. rekonstrukce technického vybavení domů (mo-
dernizace otopné soustavy, výměna rozvodů 
tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotech-
niky, výtahů); 

5. výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně 
zábradlí; 

6. zajištění moderního sociálního bydlení při reno-
vacích stávajících budov. 

Podpora se týká zóny vymezené v Integrovaném 
plánu rozvoje města IPRM Karlovy Vary - Stará role, 
zahrnující ulice: Svobodova, Školní, Smetanova, 
Dvořákova, Nové domky, Okružní, Závodu míru, 
Hlávkova, Truhlářská, Družstevní, Kladenská, Třeš-
ňová, Karlovarská, Boženy Němcové = Tuhnická, 
Fibichova, Janáčkova, Borová, Nad Dvorem, Roho-
vá, Hornická kolonie, Počernická.

Výše podpory je 40 % (z toho 85% ERDF – Evrop-
ský fond regionálního rozvoje, 15% státní rozpočet), 
žadatel financuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů. 
Podpora bude vyplácena zpětně po ukončení pro-
jektu, příp. jednotlivých etap projektu. 

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřej-
něné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.
cz/iop/5-2

Písemné žádosti budou od 1. března 2010 
do  31.  května 2010 do 15:00 přijímat pracovníci 
Odboru rozvoje a urbanismu, úřad stavebního plá-
nování Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednic-
tvím podatelny (Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary). 
Žádosti mohou být doručeny buď osobně, nebo poš-
tou či kurýrní službou, rozhoduje termín doručení 
žádosti.

Bližší informace na stránkách magistrátu města 
www.mmkv.cz, sekce Magistrát města – strate-
gické dokumenty a projekty města, na stránkách
www.kvprojekty.eu, sekce IPRM-IOP, případně 
je  osobně či telefonicky poskytnou pracovníci Od-
dělení strategického rozvoje a dotačních programů 
– Odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního pláno-
vání. 

Dotační výzva

Miliony do Staré Role



6.8. pondělí 
Komunikace: žižkova, Husova, 
Nerudova, Svobodova, Závodu míru, 
Nádražní. Noční mytí: i. P. Pavlova, 
Karla iV., Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábř. Osvobození, nábř. 
J. Palacha, Chebský most, nám. 
Republiky.
7.8. úterý
Komunikace: Nákladní, plato Horní 
nádraží, Ostrovský most, Jáchymovská.
8.8. středa
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové 
Domky, Dvořákova, Truhlářská, 
Nejdlova. Noční mytí: T. G. Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská vč. podchodu u 
Becherovky, Dr. D. Bechera, Horova vč. 
spojky na Varšavskou, hl. přestupní 
stanice MHD.
9.8. čtvrtek   
Komunikace: u imperiálu, Jarní, 

Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, 
Petřín, Pražská.
10.8. pátek
Komunikace: Krušnohorská, 
Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, železná.
13.8. pondělí 
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, 
Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova.
Noční mytí: i. P. Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, 
nábř. Osvobození, nábř. J. Palacha, 
Chebský most, nám. Republiky.
14.8. úterý
Komunikace: Celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny 
Světlé, Dělnická.
15.8. středa
Komunikace: Západní, Plzeňská, 
Strmá, Pod Lesem, u Podjezdu, 

Studentská. Noční mytí: 
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská vč. 
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera, 
Horova vč. spojky na Varšavskou, 
hl. přestupní stanice MHD.
16.8. čtvrtek   
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, 
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, 
Ondřejská.
17.8. pátek  
Komunikace: Kostelní, Rolavská, 
Vítězslava Nezvala, Javorová, 
Jabloňová, Palackého, Spojovací.
20.8. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová. Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla 
iV., Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábř. Osvobození, nábř. 
J. Palacha, Chebský most, nám. 
Republiky.

21.8. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr.Janatky, Dr. engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. Horákové.
22.8. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Sokolovská (od pivovaru 
k okružní křižovatce u prodejny 
motocyklů). Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská vč. podchodu 
u Becherovky, Dr. D.Bechera, Horova vč. 
spojky na Varšavskou, hl. přestupní 
stanice MHD.
23.8. čtvrtek   
Komunikace: Smetanova, Školní, 
Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova.
27.8. pondělí 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na 
Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná. 
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV., 

Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, 
nábř. Osvobození, nábř. J Palacha, 
Chebský most, nám. Republiky.
29.8. středa
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, 
Plešivecká, Buchenwaldská, Jana 
Opletala, Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská vč. podchodu u Becherovky, 
Dr. D.Bechera, Horova vč. spojky na 
Varšavskou, hl. přestupní stanice MHD.
30.8. čtvrtek   
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, 
Borová, Počernická, Na Kopečku, 
Rohová, Ak.Běhounka, Zlatá, Tisová, 
Nad Dvorem.
31.8. pátek
Komunikace: Sportovní, Mattoniho 
nábř., Drahomířino nábř., Vítězná (část 
od okr. křižovatky po Drahomířino 
nábř.), Drahovický most.

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Žadatelé o doklady se mohou objednat on-line

Kromě elektronického přihlášení do registru 
řidičů a registru vozidel umožňuje nyní 
karlovarský magistrát zájemcům objednat 

se pomocí internetu také při žádosti o vyřízení 
cestovních dokladů a občanských průkazů. 
žadatelé se nově mohou objednat prostřednictvím 
svého e-mailu na konkrétní den a hodinu, a to 
v sekci Úřad on-line. V systému mohou zájemci 
také zjistit, kolik žadatelů momentálně čeká na 
magistrátu na vyřízení svých dokladů. Systém 
umožňuje objednat se na konkrétní termín až je-
den měsíc předem.
Objednávkový systém najdou na stránkách  
www.mmkv.cz v sekci Úřad on-line / elektronické 
objednávání klientů, oddíl / Občanské průkazy 
a cestovní doklady.

Pro objednání systém vyžaduje e-mail žadatele, na 
který zašle potvrzení sjednaného termínu a čtyř-
místný identifikační kód. S tímto kódem se kli-
ent může dostavit v určený čas (+/- 15 minut) 
na uvedené pracoviště, na zařízení pro vydávání 
lístků s pořadím vybere volbu „Objednaní klienti“ 
a zadá svůj čtyřmístný identifikační kód. Systém 
jej poté zařadí do pořadí přednostně, a jakmile 
se uvolní vhodná přepážka, bude vyvolán. Systém 
je nastaven tak, že na každou přepážku se může 
předem objednat jeden klient na hodinu – tedy 
nehrozí, že by klienti, kteří přijdou bez objednání, 
museli čekat dlouhé hodiny, než budou odbaveny 
desítky klientů objednaných. Možnost objednat si 
určitý termín je jen doplňková. Vzhledem k tomu, 
že se na pracovištích magistrátu tvoří v pondělí 

a ve středu fronty, zatímco v úterý a čtvrtky jsou 
přepážky často méně využité, doporučujeme 
využít rozšířené úřední hodiny, případně výše uve-
denou možnost objednat se na určitý termín. (mm)

Úřední hodiny pracovišť občanských průkazů 
a cestovních dokladů na Magistrátu města 
Karlovy Vary:

Další informace na: http://www.mmkv.cz

Pondělí:  8:00–12:00, 13:00–17:00 hod.
Úterý:  8:00–14:00 hod.
Středa:  8:00–12:00, 13:00–17:00 hod.
čtvrtek:  8:00–14:00 hod.
Pátek:  8:00–12:00 hod.
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· zprávy z magistrátu

Krátké zprávy Nová služba pro stavebníky
Město Karlovy Vary nabízí občanům novou bez-
platnou službu, která pomáhá zjednodušit agendu 
spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“. 
Na webových stránkách města (www.mmkv.cz) 
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-utilityRe-
port, kde je žadatel systematicky veden k vypl-
nění formuláře pro vytvoření žádosti o vyjádření 
k existenci sítí. žadatel na základě vyplněného 
formuláře rozešle elektronickou žádost všem 
správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané 
území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní 
správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumož-
ňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerová-
ny PDF soubory pro možnost vytištění a doručení 
svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s plat-

nou legislativou. Ve spolupráci s provozovatelem 
služby (firma Hrdlička) byl pro působnost našeho 
stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, 
což je aktuální seznam správců, jejichž inženýr-
ské sítě se na daném území vyskytují. Služba 
e-utilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý 
a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření 
správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl 
opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům 
nebyly odesílány nadbytečně. 
více informací o službě najdete na stránkách  

http://verejnost.mawis.eu.

• Magistrát informuje o navrhované změně hodin 
pro veřejnost na pobočkách české pošty Karlovy 
Vary 5 a 10 od 1. září letošního roku. Pošta Karlovy 
Vary 5 bude místo dosavadní provozní doby 
pondělí až pátek od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 
do 18.00 hod. mít nově otevřeno pro veřejnost 
od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 18.00 hod. 
Další pobočka pošty Karlovy Vary 10 pak místo 
dosavadní doby od pondělí do pátku od 8.30 do 
12.00 a od 13.00 do 17.30 bude mít nově otevřeno 
pro veřejnost od pondělí do pátku od 8.00 do 11.00 
a od  13.00 do 17.00 hod.
• Odbor majetku města zveřejňuje záměr prodeje 
pozemku p. č. 143/5 v katastrálním území Sedlec. 
Jedná se o pozemek o výměře 553 m2, v katastru 
nemovitostí zapsaný jako zahrada. Dle schvále-
ného územního plánu se jedná o území bydlení 
venkovského typu. Forma prodeje: veřejná licitace; 
minimální nabídková cena: 165.900 Kč, tj. 300 
Kč za m2. A dále prodej pozemku p. č. 143/6 
v katastrálním území Sedlec. Jedná se o pozemek 
o výměře 671 m2, v katastru nemovitostí zapsaný 
jako zahrada. Dle schváleného územního plánu se 
jedná o území bydlení venkovského typu. Forma 
prodeje: veřejná licitace; minimální nabídková 
cena: 201.300 Kč, tj. 300 Kč/m2.
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· zprávy z magistrátu

č. doporučení

1 Stanovit povinnost organizací města řídit se pravidly města pro veřejné zakázky, nastavit systém informo-
vání orgánů města o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi.

2 Zřídit kontrolní odbor, který přebírá kompetence za veřejné zakázky po podpisu smlouvy. Vykazování 
všech úkonů ve veřejných zakázkách zavedením tzv. rodného listu veřejné zakázky.

3 Stanovit závazný postup zadavatele při změnách smluvních podmínek, projednávat změny v komisi, 
zakázat podstatné změny ve smlouvě.

4 Vymezit používání a působení třetích osob (tzv. mandatářů) ve veřejných zakázkách. Prevence střetu 
zájmů mandatářů.

5 Stanovit jednotný informační standard pro veřejné zakázky nad 100 tis. Kč – informace o všech fázích 
veřejné zakázky.

6 Stanovit závazné způsoby hodnocení nabídek u VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu, tj. s hodnotou 
do 2 mil. Kč na dodávky a služby a do 6 mil. Kč na stavební práce) a lhůty pro podání nabídek. Akceptace 
nabídek od předem neomezeného počtu uchazečů o zakázku.

7 Pro všechny druhy veřejných zakázek vymezit pravidla pro používání jiných než kvantitativních způsobů 
hodnocení, garance odpovědnosti u hodnocení VZMR, zákaz používání smluvních podmínek jako hodno-
tících kritérií.

Hlavní doporučení protikorupčního auditu:

Náš kraj skončil 
ve sběru poslední 
Ačkoliv jsou kraje čR ve sběru a recyklaci 
úsporných žárovek rok od roku lepší, karlovarské 
firmy a domácnosti jsou v tomto směru nejhoršími 
sběrači. Loni se v celé čR podařilo recyklovat 
o 11 procent úsporných žárovek víc než v roce 
předešlém. Nejlepší výsledky má Praha a Morav-
skoslezský kraj, nejhorší Liberecký a Karlovarský 
kraj. Firmy a domácnosti našeho města a regionu 
sebraly a předaly k recyklaci pouhých 17 tun 
světelných zdrojů. i tak se do přírody regionu díky 
odborné recyklaci nedostal bezmála kilogram 
toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu 
o objemu dvou Máchových jezer. 
„Nejen v množství sebraných tun, ale i v přepoč-
tu odevzdaných úsporných zářivek na jednoho 
obyvatele je Karlovarský kraj na posledním místě 
v zemi. Úspornou zářivku odevzdal sotva každý 
čtvrtý obyvatel,“ uvedl Radoslav Chmela, zástupce 
společnosti ekolamp, která zajišťuje zpětný odběr 
a recyklaci osvětlovacích zařízení. Hlavním důvo-
dem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická 
rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná 
a pro svícení nutná. Loni se v celé republice po-
dařilo zachytit více než 25 kilogramů rtuti. Pokud 
by se toto množství dostalo do přírody, mohlo 
by znečistit vodu v objemu více než jedné vodní 
nádrže Lipno. 
Nejaktivnější v recyklaci jsou hlavně firmy, 
zatímco z domácností se do sběru zapojilo 
necelých 40 procent. Vysloužilé úsporné žárovky 
lze v našem městě odevzdat do sběrného dvora 
v Buchenwaldské nebo Jáchymovské ulici nebo 
na místě s malou sběrnou nádobou. Tato sběrná 
místa jsou u prodejen OKAy ve Dvorech a Drahovi-
cích, electro Worldu, OBi, TeSCO a BAuMAXu.

Nádoby na bioodpad se osvědčily 
Až do 31. října budou umístěny ve městě speciální nádoby na bioodpad. Jsou 
o objemu 120 litrů u rodinných domů nebo 1100 litrů na sídlištích. Nádoby jsou také 
v zahrádkářských koloniích. Jejich vysypání probíhá vždy v pondělí.  
Seznam lokalit, kde jsou nádoby na bioodpad umístěny: 

TAŠOVICE
Sopečná ul. 21 ks 
po 120l, Benátská ul. 
6 ks po 120l a Hradištní 
28 ks po 120l

DOUBÍ
Skalní ul. 20 ks po 120l, 
ul. K Linhartu 14 ks po 
120l a Terezínská ul. 
1 ks 1100l 

DVORY
V Lučinách 30 ks 
po 120l a V. Meerwalda 
13 ks po 120l

TUHNICE
Sládkova ul. 1 ks 1100l, 
Alšova ul. 1 ks 1100l, 

Brožíkova ul. 1 ks 1100l 
a Vrázova ul. 1 ks 1100l 

RYBÁŘE
Sladovnická ul. 13 ks 
po 120l, K. Světlé 4 ks 
po 120l a Majakovského 
ul. 6 ks po 120l

STARÁ ROLE
Zlatá ul. 21 ks po 120l, 
Tisová 14 ks po 120l , 
M. Rovenské 18 ks 
po 120l, K Lukám 6 ks 
po 120l a Ak. Běhounka 
11 ks po 120l
Nádoby na 1100 l jsou 
umístěny po 1 ks v ul. 
Korunní, Dykova, 
Akátová a Dvořákova 

SEDLEC 
Ke Hřišti 6ks po 120l, 
K Zahradám 4 ks 
po 120l, Na Výfuku 14 ks 
po 120l a Jezerní ul. 
5 ks po 120l

BOHATICE 
Vilová ul. 37 ks po 120l, 
F. X. Šaldy 15 ks po 120l 
a Sluneční ul. 4 ks po 
120

DRAHOVICE
Nádoby na 1100 l jsou 
umístěny po 1 ks 
v ulicích Anglická, 
Vrchlického, B. Němco-
vé, V. Huga a Chodská 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ  
KOLONIE:

DRAHOVICE
Krokova  
2 ks po 1100l 

DOUBÍ
Sokolská  
1 ks na 1100l 

SEDLEC
Merklínská 
1 ks na 1100l 

RYBÁŘE
Buchenwaldská  
1 ks na 1100l

Originální recept regionální kuchyně s vaší 
kontaktní adresou a telefonním číslem ode-
vzdávejte na tržišti nebo pošlete na adresu 
kvtrhy@seznam.cz. 
Výherci bude na dalších Farmářských trzích 
předán velký dárkový koš v hodnotě 5000 Kč 
s výrobky našich farmářů a poukázka v hodno-
tě 1000 Kč. 
Poslední termín odevzdání receptu byl posunut 
na 15. 8. 2012 do 10,00 hodin. 
Farmářské trhy se budou letos ještě konat:  
24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu 
a 14. prosince

Protikorupční audit má první výsledky

přinášíme další část dokumentu z pro-
tikorupčního auditu, který zadalo loni 
město Karlovy Vary. Minule jsme občany 

seznámili se seznamem hlavních korupčních rizik 
ve veřejných zakázkách podle jejich závažnosti 
a pravděpodobnosti. Nyní uvádíme doporučení, 
jak mapu korupčních rizik uplatňovat. Zastu-
pitelé města schválili, že pravidla boje proti 
korupci budou zanesena do zřizovacích listin 
a zakládacích smluv příspěvkových organizací 
i společností s majetkovou účastí města. Jedno 
z doporučení auditu, tzv. rodný list zakázky, již 
odbor rozvoje a investic a technický odbor, které 
provádějí nejvíce zakázek města, již standardně 
aplikují. Na webových stránkách magistrátu 
je v sekci Veřejné zakázky zveřejňována veškerá 
dokumentace. Podobně budou postupovat i další 
odbory. (mm)

Letní soutěž 
o nejlepší  
regionální 
recept



máte rádi pohádky?
Já moc. A vím proč. Každá pohádka má 
šťastný konec. Každá skončí tím, že dobro 
vítězí nad zlem. Přála bych si žít v pohádce. 
Jenže realita je bohužel jiná. Zase začnou 
všichni kandidáti do krajských zastupitelstev 
slibovat, co všechno udělají pro blaho všech, 
co zajistí, co ohlídají… No a pak zjistí, že sami 
nedokážou nic! A tak se začnou spojovat. 
Politická seskupení se rozpadnou a vzniknou 
jiná. že to lze, je příklad městských zastupitelů 
přímo v Karlových Varech. Začali KOA, 
Alternativa, ODS, TOP 09, čSSD, KSčM, OCJ. 
A dnes, zhruba po dvou letech, tedy v polovině 
volebního období? Nezůstal u víc než poloviny 
z nich kámen na kameni. Jak to dopadne na 
kraji? Nechci předjímat, ale věříte ještě vůbec 
tomu, že toho, koho zvolíte, budete vídat 
v zastupitelstvu kraje, bude se zodpovídat, 
bude pracovat pro nás všechny? uvidíme. 
Volební programy jsou skoro totožné (taky co 
vymyslet nového, realizovatelného a případně 
omluvitelného), jen kdyby byla vůle ke společné 
řeči. Někdy si připadám při sledování jednání 
zastupitelstva, že mluví každý jiným jazykem. 
Vím, že od KSčM, za kterou kandiduji opět jako 
nestraník, se politici veřejně distancují, kdyby 
ovšem v duchu demokracie prostudovali její 
volební program, zjistili by, že je skoro shodný 
s jejich. Nejtěžší úkol – je dle mého názoru 
– zajistit těm, kteří chtějí pracovat důstojnou 
práci za slušnou mzdu. Od toho se odvíjí 
možnost bydlení, návštěvy kulturních akcí… 
A vracím se k pohádce. Kéž by skončila dobře, 
to by možná bylo v našem kraji všem lépe. 
Kdyby vládl „moudrý a spravedlivý král“.
věra bartůňková, zastupitelka města

(bartunkova@lazenskelesykv.cz) 

soud nás přijde draho
Co si myslím o soudním sporu, který se vede 
kvůli KV Areně? Jediná jistota je, že nás 
to přijde draho. Jsem v důchodu, a proto 
mám čas velmi pečlivě sledovat, co se děje 
v našem městě. četba místního tisku včetně 
Karlovarských radničních listů je pro mě 
zdrojem zábavy, ale i krátkodobého rozčilení. 
Poslední dobou ovšem také upřímného zděšení. 
Důvodem je hazardní hra, do které se naši 
radní pustili v souvislosti s KV Arenou. Nic 
proti hazardu: kdo na něj má žaludek, ať si jej 
pro mě za mě provozuje. Ale ne za městské 
peníze! Právník Roman Anděl v minulém čísle 
Karlovarských radničních listů v Hydeparku 
upozornil mimo jiné na dvě zarážející 
skutečnosti. Za prvé: žaloba na určení 
vlastnictví řádně zkolaudovaného a předaného 
objektu je absurdní, a proto se sotva dá 
očekávat vítězství města. Za druhé: pokud 
by město přeci jen vyhrálo, čekají nás spíše 
útrapy než zadostiučinění a finanční injekce 
(mluví se o vrácení dotace, daně z přidané 
hodnoty, nájemného a dokonce i o ohrožení 
souvisejícího evropského projektu). Jako bývalý 
účetní mám za to, že ať už spor dopadne 
jakkoliv, přijde nás pěkně draho! Možná jsem 
strašpytel a možná neznám všechny souvislosti. 
V tom případě ovšem nechápu, proč už nám 
to konečně někdo nevysvětlí. Proč pan primátor 
pořád jen opakuje, že hala byla předražena 
a že soud nemůžeme prohrát, a možná úskalí, 
o kterých se mluví, přitom zcela ignoruje? Proč 
nás neuklidní a neřekne: není se čeho bát, když 
vyhrajeme, stane se toto, když prohrajeme, 
stane se toto. A proč už konečně nevysvětlí, 
jak je možné, že se to všechno děje bez 
souhlasu zastupitelstva?!
Jaroslav procházka, Karlovy vary 

(prochazkavary@seznam.cz)

peníze na chodníky?
Chtěl bych zčásti reagovat na článek 
v minulém čísle Karlovarských radničních 
listů. Věřím, že naše město nemá dostatek 
peněz na to, aby se všechno mohlo hned 
opravit včetně chodníků. Proto je důležitý 
plán oprav (včetně financí), který město 
zřejmě má a ve kterém je zahrnuta i finanční 
část na nečekané havarijní případy. Chtěl 
bych jen upozornit na nutnost opravy části 
chodníku z ulice i.P.Pavlova směrem k bazénu 
Thermal, který používají turisti z mnohých 
zahraničních států. Jedná se o oblouk cesty 
za dřívější policejní budovou, kde vyčnívají 
nad povrch z betonu armovací tyče i kusy 
betonu a kus povrchu cesty je propadlý. 
Tato situace nejen že nepřispívá ke kráse, 
ale může způsobit městu problémy v případě 
kdy chodník je pokrytý vrstvou listí nebo sněhu, 
že by se někdo zranil. Přesto, že to není lehké 
doufám, že se podaří magistrátu na opravu 
tohoto úseku dlouhého přes 12 metrů peníze 
najít. 
A ještě tři poznámky: Kdy se přemění směrovky 
Úřad města na Magistrát? A co Okresní úřad? 
Též Magistrát? Protože jsou dva objekty, 
měly by se rozlišit na Magistrát i a ii. Rovněž 
směrovka Policie čR ukazuje směr, kde policie 
už dávno není. 
A  za další reaguji na vaší červencovou anketu. 
Karlovy Vary nemají radnici, a proto by se měl 
změnit název Karlovarských radničních listů 
na Karlovarské magistrátní listy, nebo snad 
na Listy magistrátu Karlových Varů.
Karel silovský, Jiráskova 14, Karlovy vary

(silovskykar@hotmail.com)

8   krl° srpen 2012

• Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická 
a komunální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete 
zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 9/2012 je 20. 8. 2012.

hyde park
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· sLeDovaNÉ stavby

Bazén 
bude 
předán 
24. září
Krytý pětadvacetimetrový bazén v areálu KV 

Areny patří k nejvíce sledovaným stavbám 
v našem městě. Karlovarské radniční listy 

seznamují pravidelně čtenáře s postupem prací 
od zahájení stavby 1. března 2011. Zatím poslední 
kontrolní den byl 4. července. Ještě předtím 
rada města (12. 6.) schválila prodloužení termínu 
dokončení stavby bazénu, lávky a parkoviště 
do 24. 9. 2012. 
Původní termín byl osmnáct měsíců od zahájení 
stavby. Projekt ale zaznamenal během prvních 
měsíců některé změny. Bazén bude 25 metrů 
dlouhý, šířka místo původních 20,5 m bude 
19,3 metru, s hloubkami od 1,2 do 2,8 m (pů-
vodně 3,2 m). Místo osmi drah bude mít bazén 
šest, oddělená relaxační část bazénu bude 5 x 25 
m, s hloubkou 1,2 až 1,3 m. Výukový bazén má 
rozměry 5,6 × 7 m a hloubku 0,5–0,8 m. Vířivka 
o průměru 4,5 m bude mít hloubku jeden metr. 
O dva metry se prodloužil tobogan, který bude 
mít 58 metrů a jeho dojezdový bazén 4,5 x 7,5 m, 
hloubka 1,2 m. Tribuna má mít kapacitu 120 di-

váků (původní byla 132), šatny pojmou 256 osob. 
V objektu bude občerstvení s 20 místy u stolu a 
klubovna, součástí areálu je parkoviště pro 180 
aut a dokončuje se lávka pro pěší. Stavba bazénu 
přijde na 271,3 milionu Kč, v současné době je 
prostavěno 155,8 mil., tedy zhruba 69 procent. 
Na posledním kontrolním dnu zaznělo, že stavba 
je kompletně pod střechou, dokončují se fasády, 
okna a dveře. uvnitř se pracuje na obkladech. 
Pod hlavním bazénem i dalšími třemi bazény byla 
již uložena vrstva jemné drti, na niž se začnou 
usazovat nerezové vany bazénů. Obklady jsou 
částečně hotové ve sprchách, sauně a parní lázni, 
hotové je schodiště k nástupu na tobogan, který 
je zatím zabalený v segmentech a připravený 
k montáži. Od května se finišuje na stavbě lávky 

pro pěší, zatímco montáž podlahového topení, 
instalace rozvodů, střešního pláště, kanaliza-
ce i přípojka předehřáté teplé užitkové vody 
z KV Areny do objektu bazénu již byla dokončena. 
Betonáž dna bazénu skončila v červenci. Ačkoliv 
termín dokončení je 24. září, počítá se s tím, 
že zhruba tři týdny předtím bude poprvé napuš-
těna do bazénu voda, která se několikrát vymění, 
aby se vyzkoušelo fungování technologií čištění, 
ohřívání a chlorování vody, vzduchotechnika, 
elektro a další rozvody. Zdrojem tepla pro bazén 
bude plynová kotelna a kogenerační jednotka, 
která využije odpadního tepla z chlazení obou 
ledových ploch v KV Areně. Tím se ročně uspoří 
statisíce korun za energii.
(krl)

základy stavby březen 2011

betonáž dna červen 2012

hrubá stavba červen 2011

vnitřní obklady červenec 2012

montáž bazénu březen 2012

aktuální stav srpen 2012
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Svátek filmové múzy skončil
• Letošní, 47. MFF byl devítidenním maratonem, v němž 11 471 
akreditovaných hostů a herců, 803 producentů a prodejců filmů, 
667 novinářů, dvě oscarové hvězdy a 121 070 diváků stihlo dohro-
mady 410 filmových projekcí. Mohli si vybrat z 218 filmů, z nichž 
bylo 162 hraných, 34 krátkometrážních a 56 dokumentů. Mnohé 
se uváděly vůbec poprvé. Uskutečnilo se 23 světových, 35 meziná-
rodních a osm evropských premiér. Uvedeno bylo rovněž 56 filmo-
vých debutů. Oficiálním autem 47. MFF bylo Audi, oficiální kávou 
Segafredo, oficiálním pivem Budvar, vizážistou ĹOréal Paris, právní 
kanceláří Štaidl legal, oficiálním přepravcem DHL, minerálkou Ko-
runní a oficiálním notebookem festivalu byl Sony Vaio E 14. 

Ještě než objednali pugéty pro první cele-
brity, zkolabovala čtyři dny před zaháje-
ním festivalu internetová síť předprodeje 

vstupenek. Připojení sice nefungovalo jen padesát 
minut, ale i tak museli organizátoři spustit systém 
pro rezervování vstupenek až o den později. 
Většině to moc nevadilo, neboť 9 596 diváků mělo 
festivalpassy. Přes internet se dalo letos rezer-

vovat deset procent vstupenek na každé filmové 
představení. Ne všechny filmy byly ale v digitální 
verzi. Celkem 72 snímků se promítalo jako 35mm 
klasický film. V digitálním formátu DCP se uved-
lo 82 filmů, zatímco loni jich bylo jen čtrnáct. 
Dalších 35 titulů šlo z HDcamu, 26 z diabety a tři 
z formátu blue-ray. To vše díky tomu, že do za-
hájení MFF se podařilo v Thermalu digitalizovat 

vedle dosavadní dvojice dalších pět kinosálů. Mezi 
projekcemi zaujalo hned v první den slavnostní 
uvedení digitálně restaurované kopie Formanova 
snímku Hoří, má panenko. Dalším digi bonbonkem 
byla 6. července projekce filmu žert, který režisér 
Jaromil Jireš natočil v roce 1968. Představitel 
hlavní role Josef Somr převzal cenu prezidenta 
festivalu za mimořádný přínos českému filmu.

vítězem 47. mFF se stal v konkurenci dvanácti filmů snímek henrik norské-

ho režiséra martina Lunda. získal velkou cenu Křišťálový glóbus dotovanou 

částkou 25.000 dolarů.

cenu prezidenta mFF převzal za potlesku diváků v Karlovarském městském 

divadle český herec Josef somr.

cenu soutěžní sekce Na východ od západu a odměnu 20 tisíc dolarů odvezla 

domů režisérka ukrajinského filmu Dům s věžičkou eva Neymann.



Úvod i závěr obstaraly hvězdy
Zahájení patřilo britské oscarové herečce Helen 
Mirrenové, závěr její americké kolegyni Susan 
Sarandonové. Obě převzaly ve Velkém sále Ther-
malu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký 
přínos světové kinematografii. Obě pochválily 
malebnost hostitelského města, jeho architekturu 
a důstojný ráz festivalu. Domácí českou kinema-
tografii zastoupily v různých sekcích tři desítky 
snímků. V hlavní soutěži byl uveden Polski film 
a sekci Na východ od Západu zahájilo česko-slo-
venské sociální drama debutující ivety Grófové 
Až do města Aš.

večer města slavil úspěch
Parádou mezi doprovodnými akcemi MFF byl 
Večer města v Poštovním dvoře. Festivalovou 
párty osladily pětistovce hostů tisíce znameni-
tých svatebních koláčků a gurmány uspokojilo 
25 kilo zvěřinového guláše, 30 kilo uzených kýt, 
200 porcí sushi, grilovaného lososa i přes 20 kilo 
gyrosu. Kdo neměl dost, mohl čerpat z 350 porcí 
čokoládových fontán nebo 800 porcí vína. Hodinu 
před půlnocí kapela Boney M Revival produkci 
skončila a hosté se přesunuli do sousedního let-
ního kina na kombinaci němého hororového filmu 
upír Nosferau s hudbou, kterou pro Karlovarský 
symfonický orchestru speciálně složil Karel 
Šimandl. Atmosféru představení umocňovala 
divákům cesta parkem osvícená svíčkami.

po festivalu se uklízelo
Devítidenní zátěž a nával návštěvníků měs-
to přežilo bez větších šrámů. uválenou trávu 
ve Dvořákových i Smetanových sadech svlažil 
déšť, rozšlapané záhony na Divadelním náměs-
tí zahradnice obměnily. Během festivalu bylo 
nahlášeno 50 ztrát a krádeží. Největší škodou 
bylo zničení výzdoby Hadího pramene na Sadové 
kolonádě. Neznámý vandal ulomil z ozdobné vázy 
jednoho z hadů a úlomky odhodil na kolonádě. 

Škoda přesáhla pět tisíc korun 
a opravu musí provést 

restaurátoři. Hosté festi-
valu také způsobili 313 
dopravních přestupků, 
takže strážníci vybrali 
na pokutách 66.600 
korun do městské po-
kladny. Stovky případů 
rušení nočního klidu, 
parkování na trávníku, 
žebrání nebo nelegální 
nabízení služeb vyřešily 
domluvy. Magistrát 
po skončení festivalu 
opět obnovil noční mytí 
komunikací. Město se 
vrátilo k normálu. Příští, 
48. ročník MFF se koná 
od 28. června do 6. čer-
vence 2013. (fik)
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hlavní hvězdou na úvod festivalu byla vynikající britská herečka, držitelka oscara a také Řádu britské-

ho impéria helen mirrenová. přijela spolu s manželem, americkým režisérem a producentem taylorem 

hackfordem, a uvedla film Door, v němž hrála hlavní roli. helen mirrenová získala v roce 2007 oscara, cenu 

baFta a zlatý glóbus za herecký výkon v hlavní roli v dramatu Královna. Na cenu americké akademie byla 

nominována ještě celkem třikrát. při přebírání křišťálového glóbusu v thermalu vzpomněla na nedávno 

zesnulou americkou režisérku Noru ephronouvou a vyjádřila naději, že se v budoucnu prosadí ve filmovém 

průmyslu tolik žen, aby v této oblasti nastala rovnoprávnost.

Druhou oscarovou hvězdou 47. mFF byla 65letá americká herečka susan sarandonová. Její kariéru odstar-

tovala v roce 1987 role čarodějky z eastwicku po boku Jacka Nicholsona, michelle pfeifferové a zpěvačky 

cher. ačkoliv byla na oscara nominována pětkrát, zlatou sošku získala až v roce 1996 za roli ve filmu mrtvý 

muž přichází o vztahu řádové sestry a muže odsouzeného k trestu smrti. Jakmile sarandonová vystoupila 

před puppem z audi, strhla se mezi fotografy vřava o to, kdo ukořistí momentku uhrančivé zrzky z nejbližší 

vzdálenosti. Filmová čarodějka stihla pár nejvytrvalejším fanouškům věnovat autogram. po převzetí Křiš-

ťálového glóbusu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii přiznala na tiskovce: „pokazila 

jsem, co jsem mohla. brala jsem role, i když mi ostatní radili, ať je neberu. ale můj recept na úspěch 

je v tom, že jsem dělala všechno jinak, než jsem měla.“ Když přebírala cenu, poděkovala za vstřícné přijetí 

a pochválila krásný karlovarský festival. byla ráda, že se na něj konečně dostala, a těšila se do prahy, 

kde před deseti lety natáčela.
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Delegace filmu tvoje krása nemá cenu...

zvláštní uznání festivalu si odvezli čeští představitelé v soutěžním projektu 

polski film režiséra marka Najbrta: pavel Liška, tomáš matonoha, marek Daniel 

a Josef polášek.

porota soutěžní sekce Na východ od západu: stefan arsenijevic, sitora alieva, 

rossitsa valkanova (předsedkyně poroty), matthieu Darras, Lukasz Dzieciol.

srbský filmař miroslav momčilović převzal cenu Fóra nezávislých za film smrt 

člověka na balkáně.

cenu Federace filmových kritiků z evropy a středomoří za nejlepší film soutěž-

ní sekce Na východ od západu si odnesl český film poupata režiséra zdeňka 

Jiráského. Jeho představitelky byly středem pozornosti producentů. 

Největší hvězdy festivalu se těšily zájmu fotografů, kameramanů i fanoušků.  

Foto pro KRL: Pavel Vigh a Film Servis Festival Karlovy Vary



Primátoři žádají ministry o urychlené řešení
• Primátoři pěti statutárních měst – Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Chomutov, Most a Děčín (Regionu 
soudržnosti NUTS II Severozápad – se shodli na dlouhodobé neudržitelnosti současného stavu fun-
gování Regionálního operačního programu a nutnosti urychleného řešení.  Proto se obrátili na ministry 
pro místní rozvoj a financí se žádostí o řešení nepřijatelného stavu, který ohrožuje realizaci projektů, 
ale také finanční budoucnost měst. Přinášíme jejich společné prohlášení:

Jako primátoři statutárních měst, která 
čerpají prostředky z Regionálního operační-
ho programu NuTS ii Severozápad, žádáme 

o vyjasnění některých otázek a záležitostí, jež se 
týkají pozastavení tohoto regionálního operačního 
programu. Jako koneční významní příjemci dotač-
ních prostředků v rámci oblasti podpory 1.1 tohoto 
programu, a zároveň jako správci a investoři veřej-
ných prostředků pokládáme za nutné se detailně 
a v rámci širšího okruhu zainteresovaných subjek-
tů zabývat některými konkrétními záležitostmi, jež 
vyplývají z aktuální situace regionálního operační-
ho programu.

integrované plány rozvoje měst
Naše města mají podepsané platné smlouvy 
o realizaci jednoho či více těchto plánů, ve kterých 
je určena celková výše dotace na každý z nich. 
Nyní je již nejvyšší čas začít realizovat poslední 
projekty, aby bylo možné nejpozději začátkem 
roku 2015 proplatit žádosti o platbu. Jelikož jde 
o poměrně nákladné a časově náročné projekty, 
je nezbytné realizovat zejména výběrová řízení, 
ať už na projektovou dokumentaci, zpracování 
podkladů pro žádosti o dotaci nebo na samot-

nou podstatu projektu, zejména stavební práce 
a dodávky. Vzhledem k aktuální situaci budeme 
pravděpodobně tato výběrová řízení nuceni 
buď vůbec nezapočít, nebo zrušit, a to zejména 
s ohledem na poměrně vysoké riziko, že na tyto 
projekty nebude dotace poskytnuta. Vyvstávají tak 
dva možné zásadní problémy: prvním je zpoždění 
časového a finančního harmonogramu, kvůli 
kterému by bylo vhodné schválené harmonogramy 
posunout na nejzazší možný termín, např. podzim 
2015. Druhým problémem je nenaplnění indikátorů 
a nedodržení cílů. Bylo by vhodné předem domlu-
vit postup a právní dopady pro tyto případy, a to 
jak s Regionální radou, tak s centrálními orgány.

platné smlouvy o poskytnutí dotace
řada příjemců, mezi nimi i naše města, již 
realizuje projekty, ke kterým mají platné smlouvy 
o poskytnutí dotace z prostředků Regionální 
rady. Podle našeho názoru mají příjemci, pokud 
dodrží smluvní podmínky, na tyto prostředky 
právní nárok. V případě, že nebude Regionální 
rada schopná dostát svým závazkům z těchto 
smluv vyplývajících, je nutné vyřešit, kdo ponese 
za to odpovědnost, zejména z jakých prostředky 

se budou tyto závazky hradit, případně po jakém 
subjektu tyto prostředků vymáhat, a to včetně 
vzniklých škod. Zde se logicky  nabízí dvě mož-
nosti: kraje nebo stát.

pozastavení některých úkonů  
regionální rady
Vzhledem k vážnosti situace, ve které se Regio-
nální operační program nachází, bylo Regionální 
radě ze strany Ministerstva pro místní rozvoj čR 
a Ministerstva financí čR doporučeno nepodni-
kat některé úkony, zejména vyhlašovat výzvy, 
schvalovat projekty nebo podepisovat smlouvy 
o poskytnutí dotace. Nabízí se otázka, zda může 
Regionální rada uzavírat alespoň dodatky k již 
uzavřeným smlouvám.
Situaci, v jaké se Regionální operační program 
Severozápad nachází, nijak nepodceňujeme a po-
važujeme ji za velmi vážnou. Proto bychom uvítali, 
kdyby se námi položené okruhy problémů začaly 
okamžitě řešit a aby do jednání byly zapojeny 
všechny zainteresované strany včetně alespoň ně-
kterých příjemců dotací z Regionálního operačního 
programu Severozápad.  
(redakčně upraveno)

Některé z projektů v našem městě, na které se čerpaly dotace z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Nuts ii severozápad:
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meandr ohře bazén tuhnice

areál rolava



Kulturní léto jde do druhé poloviny
také druhý prázdninový měsíc bude v našem 

městě plný zajímavých kulturních zážitků. 
Nabídka srpnového Karlovarského kulturního 

léta je bohatá a na své si přijde každý. Na rockové 

koncerty můžete vyrazit do volnočasového areálu 
Rolava. Naopak ti, kteří mají raději klidnější hu-
dební žánr, si mohou přijít poslechnout odpolední 
koncerty na Sadové kolonádě. Během kulturního 
léta se bude také tančit, a to v retro stylu. Taneční 
projekt ve stylu Retro se koná na Tržní kolonádě. 
Největší a nejlákavější akcí v srpnu bude jistě 
projekt Olšovky 2012. V Olšových Vratech bude 
připravený celodenní zábavní program pro děti 
i dospělé. Těšit se můžete na divadelní předsta-
vení a řadu hudebních vystoupení. Srpnovou část 
Karlovarského kulturního léta uzavře tradičně City 
Triathlon. 
4. 8.  16.00  rocková rolava, 
  volnočasový areál Rolava

4. 8.   15.00  odpolední koncerty 
  na Sadové kolonádě

11. 8.   16.00  rocková rolava, 
  volnočasový areál Rolava

11. 8.  15.00  odpolední koncerty 
  na Sadové kolonádě

12. 8. 15.30  taneční projekt 
  ve stylu Retro, Tržní kolonáda
17. 8. 16.00  rocková rolava, 
  volnočasový areál Rolava

18. 8. 14.00  olšovky 2012, 
  divadelní představení pro rodiny 

  s dětmi, rockový a jazzový

  koncert, Olšová Vrata

18. 8. 15.00  odpolední koncerty 
  na Sadové kolonádě

24. 8. 16.00  rocková rolava, 
  volnočasový areál Rolava 
25.–26. 8.  city triathlon, K. vary volnočasový areál rolava

Na festivalu se představí Cookovy ostrovy

Již posedmnácté se Karlovy Vary stanou svěd-
kem největších folklorních slavností v regionu. Ve 
dnech 4.–9. září se na dvaceti scénách Karlo-
varského folklorního festivalu představí přední 
folklorní soubory z česka i zahraničí, chybět však 
nebudou ani zástupci zemí značně exotických.
Letos čeká návštěvníky pestrý výběr. Největšími 
lákadly budou vystoupení souborů z Nového 
Zélandu, Cookových ostrovů, Brazílie nebo 
Rumunska. V rámci pořadu národnostních menšin 
rovněž vystoupí orientální hudebníci ze Sýrie či 
tanečníci z Konga. Diváci se mohou těšit na krás-
né polynéské tanečnice v zářivě barevných 
krojích, balkánské rytmy v podání profesionálního 
souboru z rumunské Moldávie nebo na podtat-
ranské goralské tance, které představí slovenský 

folklorní soubor Magura. Festival se koná každo-
ročně v našem městě díky nadšení členů Souboru 
písní a tanců Dyleň. Kromě tradičních kolonád-
ních vystoupení, slavnostního Galaprogramu nebo 
benefičního koncertu v přírodním amfiteátru pod 
hradem Loket mohou diváci navštívit například 
krojovanou Snídani u pramenů nebo si zazpívat 
a zatančit na Folklorparty v LH Mánes. „Výraz-
ného rozšíření se letos dočká pořad národnost-
ních menšin žijících v čR žijí s námi, který bude 
zaměřen na kulturu menšin z Blízkého východu 
a Afriky,“ říká Lubor Hanka, vedoucí souboru 
písní a tanců Dyleň, který je zároveň ředitelem 
festivalu. Více na www.KFFestival.cz. 
(anna Kučerová)

Svátek City 
Triathlon se blíží

Do startu 7. ročníku největší triathlonové akce 
v české republice odpočítávají pořadatelé už jen 
dny. V osvědčeném modelu připravují na sobotu 
25. srpna WiTTe Automotive Baby Duathlon 
(triatlon pro starší ročníky), open závod pro jed-
notlivé věkové kategorie a závod štafet. V neděli 
26. srpna se největšími českými lázněmi přežene 
triatlonová smršť nejlepších evropských závodnic 
a závodníků v rámci iTu evropského poháru. 
Vladimír Malý, ředitel závodu, zažíval doslova 
horký půl rok. Proč? „Zápolení na triatlonové trati 
by mi bylo milejší než diplomacie kolem finanč-
ního zajištění akce,“ přiznává otevřeně a dodává: 
„Ve spolupráci s městem Karlovy Vary a přede-
vším hlavními partnery Karlovarskými minerálními 
vodami a českou triatlonovou asociací se nám 
podařilo zachovat pro naše město jeho největší 
sportovní svátek léta. Pro představu: jen za licenci 
evropského poháru musíme povinně zaplatit 
6000 eur a na Prize Money 12500 eur. Rád bych 
poděkoval všem, kteří nás podpořili.“
Podporu bude organizační štáb potřebovat také 
od sportovních diváků a fanoušků, kteří bývají 
právě při karlovarském triatlonu na kolonádách 
a před  Thermalem opravdu jedineční. uvidíme to 
25. a 26.srpna na 7. ročníku City Triathlonu Karlo-
vy Vary. Více informací a přihlášky jsou již otevřeny 
na internetových stránkách www.citytriathlon.cz.

14   krl° srpen 2012
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

2. 8.  19:30  
koncert: gLeNN miLLer story - big band Karlovy vary
Big Band byl založen v roce 1986. Soubor je složen z pro-
fesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně 
vystupuje na mnoha akcích. Základním repertoárem Big 
Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. Glenn Miller, Duke 
ellington, Count Basie, Benny Goodmann, George Gershwin 
aj. Patří k mistrům swingové hudby. Jejich skladby uslyšíte na 
koncertech Big Bandu Karlovy Vary a jeho sólistů pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

3. 8.   19:30  
Karlovarský symfonický orchestr: 
slavnostní zahajovací koncert festivalu 
Carl Maria von Weber: čarostřelec - předehra k opeře, Felix 
Mendelssohn - Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr 
e moll, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur Pastorální. 
Roman Patočka - housle. Dirigent Martin Lebel.

9. 8.   19:30  
koncert: LiNha siNgers 
Rodinné stříbro brzy padesátiletého vokálně instrumentální-
ho souboru Linha Singers tvoří typické vokální transkripce 
drobných děl velkých mistrů 17.-19. stol. Aranžmá z pera 
zakladatele a doposud uměleckého vedoucího Jiřího Linhy 
získávají jako vždy svou lehkost díky swingovému tepu 
doprovodné kapely. Těšit se můžete na autory zvučných jmen 
(W.A.Mozart, F. Schubert, A. Rejcha, J.A. Benda, B. Marcello a 
další). V druhé půli koncertu pak zazní lidové písně evropských 
národů (české, francouzské, ruské či slovenské). Všechny 
jsou vynikajícími úpravami J. Linhy, nesou typický "linhovský 
rukopis" a zároveň podtrhují charakter těchto, jak J. Linha 
říká, hudebních drahokamů.

16. 8.  19:30  
gaLaKoNcert operetNích meLoDií... 
Komorní orchestr Nálady se sólisty: 
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet 
F. Lehára, J. Strausse, e. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň, 
Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek 
- bas, sólista opery Severočeského divadla opery a baletu.

21. 8.   19:30  
Jiří srnec: to nejlepší z Černého divadla 
černé divadlo Jiřího Srnce patří od svého vzniku mezi 
nejznámější reprezentanty českého divadelnictví ve světě. To 
nejlepší z černého divadla je divácky nejúspěšnější představe-
ní posledních let, které sklízelo potlesk na všech kontinentech. 
Diváky provede tvorbou 51leté historie Srnec Theatre. uvidí 
například nejstarší černodivadelní scénku Pradlenka. Režie: 
Jiří Srnec

28. 8.   19:30  
z operety Do operety 
Johann strauss orchestr coburg Die flotten geister
Obvykle šestnáctičlenné těleso, jehož základem jsou členové 
operního orchestru bavorského města Coburgu, které zde 
vzniklo v r.1998. Z českých autorů jsou uváděny skladby 
například K.Komzáka, F. Drdu, J. Fučíka, J.Labitzkého až 
po velikány české tvorby jako jsou B. Smetana, A. Dvořák 
a další. Současně je uváděna populární operetní a taneční 
hudba autorů  F. Lehára, e. Kalmána, R.Frimla. Na  koncertech 
zaznívají také muzikálové melodie nejoblíbenějších světových 
skladatelů, jako jsou G. Gerschwin, e. L. Weber, L. Bernstein 
a další.

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

3.–15. 8. Festival beethovenovy dny

3. 8.   19.30 městské divadlo
slavnostní zahajovací symfonický koncert
Carl Maria von Weber: čarostřelec – předehra k opeře, Felix 
Mendelssohn - Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr 
e moll, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur Pastorální. 
Roman Patočka - housle. Dirigent Martin Lebel.

5. 8.   11,00 Lázně iii
Komorní koncert - vzpomínka a připomenutí
K 200. výročí benefičního koncertu Ludwiga van Beethovena 
a Giovanni Polledra konaného 6. 8. 1812 v Karlových Varech 

v českém sále hotelu Pupp na podporu obyvatel vyhořelého 
města Baden. Ludwig van Beethoven: Sonáta F dur "Jarní" 
op. 24 pro housle a klavír, Ludwig van Beethoven: Sonáta e 
dur op. 109 pro klavír sólo, Antonín Dvořák: Sonatina G dur 
op. 100 pro housle a klavír. Roman Patočka - housle, Adam 
Skoumal - klavír.

6. 8.   19.30 Lázně iii
symfonický koncert - pocta beethovenovi
Ludwig van Beethoven: Zasvěcení domu, Ludwig van Beetho-
ven: Koncert pro klavír a orchestr č.5, Ludwig van Beethoven: 
Symfonie č. 3 eroica. Adam Skoumal - klavír. Dirigent Martin 
Lebel.

10. 8.   16.30 mlýnská kolonáda
symfonický koncert - beethoven na promenádě
Ludwig van Beethoven: Prometheus - předehra, Ludwig 
van Beethoven: Romance F dur pro housle, op. 50, Ludwig 
van Beethoven: Coriolan - předehra, op. 62, Ludwig van 
Beethoven. Romance pro housle G dur, op. 40, Ludwig van 
Beethoven: egmont - předehra, op. 84. Koncertní mistr KSO - 
housle. Dirigent Jan Mikoláš 

15. 8.   19.30  Lázně iii
závěrečný koncert
první vídeňská škola v Karlových varech
Wolfgang Amadeus Mozart: Únos ze Serailu - předehra k ope-
ře, Joseph Haydn: Koncert pro violoncello D dur, Ludwig van 
Beethoven: Symfonie č. 1 C dur. Martin Ondráček, koncertní 
mistr KSO - violoncello. Dirigent Miloš Formáček.

24. 8.  19,30   Lázně iii
Symfonický koncert
Beatles v úpravě Milana Svobody. Dirigent Jiří Štrunc.

Kolonádní koncerty  mlýnská kolonáda
Vždy v 16.30 hodin
1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 25. a 26. 8.

pŘeDproDeJ vstupeNeK
pokladna Kso - vestibul Lázně iii
Po-Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30 
tel: 353 232 026
infocentrum K. vary - hotel thermal 
Po-Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00
tel: 355 321 171
infocentrum K. vary - Dolní nádraží 
Po-Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00
tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovyvary.cz

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovyvary.cz

3D film 
1. 8.    16:00 
Madagaskar iii 3D – uSA, 92 min., animovaný, dabing.
Vstupné 140 Kč.

1. 8.    18:00 a 21:00
Temný rytíř povstal – uSA, VB, 164 min., akční, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

3D film
2. - 5. 8.   16:00
Doba ledová iV: země v pohybu 3D – uSA, 94 min., animovaná 
komedie, dabing.
Vstupné 150 Kč.

premiéra
2. - 5. 8.   18:00
Méďa – uSA, 106 min., komedie, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

2. - 5. 8.   20:00
Polski film – čR, Polsko, 113 min., komedie.
Vstupné 110 Kč.

3D film
6. - 8. 8.   17:00
The Amazing Spider-man 3D – uSA, 137 min., sci-fi, dabing.
Vstupné 165 Kč.

6. - 8. 8.   20:00
Bez kalhot – uSA, 110 min., komedie, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

9. - 12. 8.   16:00
Piráti – uSA, VB, 88 min., animovaný, dabing.
Vstupné 70 Kč.

3D film
9. - 12. 8.   18:00
Prométheus 3D – uSA, 124 min., sci-fi, horor, české titulky.
Vstupné 150 Kč.

premiéra
9. - 12. 8.   20:30
Bourneův odkaz – uSA, min., akční, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

13. - 15. 8.  17:00
Temný rytíř povstal – uSA, VB, 164 min., akční, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

13. - 15. 8.  20:00
Můj otec je šílenec – uSA, min., komedie, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

představení nejen pro seniory
16. 8.    13:00
Líbáš jako ďábel – čR, 112 min., komedie.
Vstupné 60 Kč

3D film - premiéra
16. - 19. 8.  16:00 2D
16. - 19. 8.  18:00 3D
Rebelka 3D – uSA, 100 min., animovaná komedie, dabing.
Vstupné: 2D 110 Kč, 3D 165 Kč.

premiéra
16. - 19. 8.  20:00
Total Recall – uSA, 121 min., sci-fi, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

3D film
20. - 22. 8.  17:00
Titanic 3D – uSA, 194 min., katastrofický, dabing.
Vstupné 140 Kč.

3D film
20. - 22. 8.  20:30
Abraham Lincoln: Lovec upírů – uSA, 105 min., sci-fi, akční, 
české titulky.
Vstupné 150 Kč.

23. - 26. 8.  16:00
Doba ledová iV: země v pohybu – uSA, 94 min. 2D, animovaná 
komedie, dabing.
Vstupné 110 Kč.

premiéra
23. - 26. 8. 18:00 a 20:00
27. - 29. 8. 20:00
Svatá čtveřice – čR, 85 min., komedie, romantický.
Vstupné 110 Kč.

3D film
27. - 29. 8. 17:00
Rebelka 3D – uSA, 100 min., animovaná komedie, dabing.
Vstupné 150 Kč.

představení nejen pro seniory
30. 8.    13:00
Konfident – čR, 108 min., drama, komedie.
Vstupné 60 Kč.

3D film
30. - 31. 8.  16:00
1. - 2. 9.  16:00
Doba ledová iV: země v pohybu 3D – uSA, 94 min., animovaná 
komedie, dabing.
Vstupné 150 Kč.

3D film - premiéra
30. - 31. 8.  18:00
1. - 2. 9.  18:00
Lets dance: revolutions – uSA, min., hudební, české titulky.
Vstupné 150 Kč.

30. - 31. 8.  20:00
1. - 2. 9.  20:00
Polski film – čR, Polsko, 113 min., komedie.
Vstupné 110 Kč.

· KuLturNí servis

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO ČAS
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· KuLturNí servis

Slovenská 2003, Karlovy Vary 
Tel.: 777 727 871-3

Prodej vstupenek pro filmová představení na místě, pokladna 
otevřena od 20,30 hod. Po skončení promítání jsou přistaveny 
autobusy MHD. Krytá tribuna pro 500 diváků, stánek s ob-
čerstvením.

1. 8.   21,30
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka - čR, 2011, 
12N, komedie.  Vstupné 80 Kč. 

3. 8.  21,30
Tintinova dobrodružství - uSA, 2011, české znění, animovaný/
dobrodružný/rodinný.  Vstupné 80 Kč. 

4. 8.  21,30
Bitevní loď - uSA, 2012, 12N, titulky, akční sci-fi. 
Vstupné 80 Kč. 

8. 8.  21,30
Útěk z MS – 1, Francie, 2012, 15N, titulky, akční/sci-fi/thriller
Vstupné 80 Kč. 

10. 8.  21,30
Signál - čR, 2012, komedie/drama.  Vstupné 80 Kč. 

11. 8.  21,30
Muži v černém 3 - uSA, 2012, české znění, komedie/sci-fi. 
Vstupné 80 Kč. 

15. 8.  21,30
Sněhurka a lovec - uSA, 2012, české znění, rodinný.
Vstupné 80 Kč. 

17. 8.  21,30
Máme papeže! - itálie, Francie, 2011, 12N, titulky, komedie. 
Vstupné 80 Kč. 

18. 8.  21,30
Líbáš jako ďábel - čR, 2012, komedie.  Vstupné 80 Kč. 

22. 8.  21,30
Madagaskar 3 - uSA, 2012, české znění, animovaný. 
Vstupné 80 Kč. 

24. 8.  20,00
KONCeRT LeGeNDáRNí SKuPiNy KATAPuLT, vstupné 
v předprodeji: 250 Kč, na místě: 300 Kč. Bližší informace 
na stránkách pořadatele: www.sokolovnatouzim.cz

25. 8.  21,30 
Doba ledová 4: Země v pohybu, uSA, 2012, české znění, 
animovaný. Vstupné 80 Kč. 

29. 8.  21,30 
Ocelová pěst - uSA, 2011, české znění, akční/drama/sci-fi. 
Vstupné 80 Kč. 

31. 8.  21,30
Šmoulové - uSA, 2011, české znění, rodinný. Vstupné 80 Kč.

čankovská, Karlovy Vary – Rybáře 
Tel.: 777 727 871
www.koupaliste-rolava.cz, www.facebook.com/rolava

2. 8.  16,00  
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny 
a panem Pohodou

2. 8.  18,00  
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

4. 8.  10,00 
KiWi Muž XTeRRA 2012

4. 8.  16,00 
Rockový koncert: KARLeX BAND, BeAT CLuB 68 

9. 8.  16,00 
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny 
a panem Pohodou

9. 8.  18,00 
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

11. 8.  16,00 
Rockový koncert: TAJFuN, MiLAN KRAJíC & FRieNDS

13. 8.  16,00 
Zumba, 

13. 8.  18,00 
Pilates - cvičení pro všechny věkové kategorie (podložku 
na cvičení s sebou!) 

15. 8.  17,00 
Koncert country kapely Bankrot (u stánku s občerstvením) 

16. 8.  16,00 
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny 
a panem Pohodou

16. 8.  18,00 
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

17. 8.  16,00 
Rockový koncert: GROOVe TOWN, COLORFLASH

20. 8.  16,00 
Zumba, 18,00 Pilates - cvičení pro všechny věkové kategorie 
(podložku na cvičení s sebou!) 

23. 8.  16,00 
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny 
a panem Pohodou

23. 8.  18,00 
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

24. 8.  16,00 
Rockový koncert: BeRNARD BLueS BAND, LONGTON ROCK 
& ROLL BAND 

27. 8.  16,00 
Zumba

27. 8.  18,00 
Pilates - cvičení pro všechny věkové kategorie (podložku 
na cvičení s sebou!) 

30. 8.  16,00 
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny 
a panem Pohodou

30. 8.  18,00 
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

Hotel imperial
Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení ve 20.30 h., 
pokud není uvedeno jinak

3. 8. 
mareK Šmaus Quartet
Dynamická kapela excelentního kytaristy a zpěváka M. 
Šmause, který patří k uznávaným hudebníkům /skladatel, 
hudební aranžér, pedagog…/. žánrově široký repertoár kapely 
zasahuje od tradiční jazzové polohy až po skladby ve stylu 
blues a funky. Formaci doplní – Dušan Hanzlík - zpěv, kontra-
bas, Miroslav Turek - bicí, Vít Pospíšil - piano. Vstupné 100 Kč.

10. 8. 
oNDŘeJ ŠtveráČeK group
Skvělá sestava zkušených hudebníků v novém kvartetu 
moderního jazzu v čele s O. Štveráčkem – saxofonistou, který 
patří k nejvýraznějším talentům nastupující jazzové generace.

17.8.  
m. K. coLLectioN
Líder této jazzové formace tenorsaxofonista Milan Krajíc patří 
k uznávaným hudebním osobnostem nejen v rámci regionu, 
ale celé čR i zahraničí. Hudba této kapely navazuje na tradici 
moderního jazzu, čerpá také z bohaté studnice standardů 
od ellingtona až po Davise. Vstupné 100 Kč.

24. 8.  
JuLius baroŠ baND
Nápaditá, melodická hra tohoto předního trumpetisty snese 
srovnání s takovými velikány moderního jazzu, jako byli Miles 
Davis nebo Clifford Brown. Kapela je složena z předních 
a vynikajících jazzových hráčů, hudební umění je v této mimo-
řádné sestavě velmi inspirující.

31. 8. 
Lee aNDreW DavisoN & FrieNDs /usa-cz/
Úžasný černošský zpěvák pochází z americké Oklahomy, 
střídavě žije v Praze, kde koncertuje v klubech a muzikálech 
a spolupracuje s mnoha předními muzikanty jazzové scény.  
Nejlépe jeho jedinečný projev vystihuje recenze: „L. A. Da-
vison naservíruje svému publiku spirituály i Gershwina jako 
na stříbrném podnose…“ Vstupné 100 Kč.

speciáLNí pozváNKa:
23. 8.  
speciální gastronomická akce
Roztančete své chuťové buňky na další speciální gastrono-
mické akci na téma Houby, kachna a foie gras. Kombinaci 
šťavnatého drůbežího masa a hub dokázaly ocenit již naše 
babičky a dnes tomu není jinak. Během večera můžete ochut-
nat mnoho specialit jako například confitované kachní prso 
na ragů z lišek či pečená foie gras s pikantním mangovým 
pyré a brioškou.

Živá hudba
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa
• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení
• Magic show (21. 8.), indické (28. 8.)  
nebo orientální tance (7. a 14. 8.)

K Letišti 144, Karlovy Vary 
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

vzhLÉDNěte Ke hvězDám sKuteČNÝm astroNomic-
KÝm DaLeKohLeDem!
Každý den po telefonické registraci na čísle 357 070 595:
poháDKy poD hvězDami pro Děti a JeJich roDiČe
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let 
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. Zaregistrujte se na te-
lefonním čísle 357 070 595 každý den mezi 13. a 16. hodinou 
a domluvte si s námi vlastní večerní pozorování oblohy.
Pozorování pro děti je zaměřeno na pozorování jasnějších 
objektů oblohy – Měsíce, planet i jasných mlhovin.
Předpokládaný začátek programu je ve 21:30 hodin. Jiný 
začátek lze dohodnout telefonicky podle aktuální situace 
na obloze nebo dle Vašeho přání.

pozorováNí NoČNí obLohy pro starŠí a poKroČiLÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený 
minimální věk je 10 let. V programu vám nabídneme odborněji 
laděný výklad a pozorování i těch nejslabších objektů viditel-
ných v našem dalekohledu. Zaregistrujte se na telefonním čís-
le 357 070 595 každý den mezi 13. a 16. hodinou a domluvte 
si večerní pozorování oblohy. Předpokládaný začátek progra-
mu je ve 22:30 hodin. Jiný začátek lze dohodnout telefonicky 
podle aktuální situace na obloze nebo dle vašeho přání.
Jestliže se nám nedovoláte, ozveme se vám co nejdříve zpět. 
Na uvedeném telefonním čísle si s našimi spolupracovníky 
dohodnete všechny podrobnosti týkající se vaší návštěvy. Rádi 
vám tak splníme vaše individuální přání. K jakémukoli astro-
nomickému pozorování však potřebujeme mít jasnou oblohu. 
A právě díky telefonickému kontaktu se s vámi můžeme snáze 
dohodnout. Pokud máte v nočních hodinách vážit na hvězdár-
nu dalekou cestu, přejeme si, abyste si z její návštěvy odnesli 
příjemný zážitek plný zajímavostí a poodhalených tajů noční 
oblohy. Všechny programy jsou pouze v českém jazyce. V pří-
padě zájmu o cizojazyčnou verzi je nutné, aby měl návštěvník 
s sebou tlumočníka. Pozdě příchozí návštěvníci budou přijati 
nejpozději 10 minut po zahájení programu.

Každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli:
– v 15:00 hodin astroNomicKÝ horosKop
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpo-
lední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další 
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce či 
planety, pokud je nějaká z nich právě vidět. Na místě si také 
můžete zakoupit astronomické publikace, pohlednice i turis-
tickou známku, vizitku i kartu hvězdárny. Všechny programy 
jsou pouze v českém jazyce. V případě zájmu o cizojazyčnou 
verzi je nutné, aby měl návštěvník s sebou tlumočníka.
Pozdě příchozí návštěvníci budou přijati nejpozději 10 minut 
po zahájení programu.

– v 16:00 hodin
poháDKovÉ oDpoLeDNe pro Děti a JeJich roDiČe
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka hvěz-
dárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka všechny, 
kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte možnost po-
zorovat Slunce či planety, pokud je nějaká z nich právě vidět. 
Na místě si také můžete zakoupit astronomické publikace, 
pohlednice i turistickou známku, vizitku i kartu hvězdárny. 

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

CLUB IMPERIAL

LETNÍ KINO KARLOVY VARY
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Všechny programy jsou pouze v českém jazyce. V případě 
zájmu o cizojazyčnou verzi je nutné, aby měl návštěvník 
s sebou tlumočníka. Pozdě příchozí návštěvníci budou přijati 
nejpozději 10 minut po zahájení programu.

– od 15:00 do 17:00 hodin
MOŽNOST ZAKOUPENÍ TURISTICKÝCH SUVENÝRŮ
V uvedené době můžete zakoupit astronomické publikace, 
pohlednice i turistickou známku, vizitku i kartu hvězdárny. 
V jiných časech je nutno se telefonicky dohodnout předem. 
Časy uvedené v programu jsou závaznými začátky programů. 
Výhodu to má i pro vás: nepřijdete tak o část výkladu, pořadu 
nebo pozorování. Vstup na program umožníme návštěvníkům 
nejpozději 10 minut po čase uvedeném v programu. 

Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
NONSTOP internetová pozorování 
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
Nabízíme on-line pozorování oblohy non-stop, v závislosti 
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých ope-
rátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer, na našem 
ojedinělém webu www.astro-webcast.eu.

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

V městské knihovně se v srpnu nekonají žádné besedy či 
přednášky. Ale už teď se můžete těšit na bohatý podzimní 
program: přijedou dvě spisovatelky na autorská čtení – Dani-
ela Fischerová a Kateřina Tučková. Budeme zase cestovat po 
celém světě s Davidem Švejnohou či s panem Novákem. Pan 
Telesfor nás uvede do tajemství duchovního života a náš zná-
mý ing. Zdeněk Nepustil připraví další voňavé čaje z velkých 
dálek. A v dušičkovém čase nám psycholožka PhDr. Anna 
Stodolová poradí, jak mluvit s dětmi o smrti.
Sledujte pozorně Karlovarské radniční listy, plakáty 
v knihovnách a naši webovou stránku.
Hádankami, soutěžemi, kvízy se představila karlovarská 
městská knihovna ve volnočasovém areálu Rolava při akci 
Den s městem. Zájem o soutěže byl velký, zúčastnily se jich 
děti všech věkových kategorií. Někdy to dokonce u našeho 
stánku vypadalo, že spíše soutěží rodiče než děti, ale ty se 
v některých případech nedaly odradit. Odměnou jim byly 
drobné dárky, sladkosti a to nejdůležitější – razítko za splněné 
úkoly. Ti nejúspěšnější byli zařazeni do slosování o ceny, které 
pro ně připravily všechny zúčastněné organizace.

V měsíci srpnu jsou uzavřeny tyto pobočky knihovny:
Pobočka Drahovice, Vítězná ul. – 30. 7.–10. 8. 2012
Pobočka Tuhnice, Wolkerova ul. – 6.–17. 8. 2012 
Ostatní pobočky budou mít otevřeno dle běžné provozní doby.
Knihovna pravidelně doplňuje fond o zajímavé knižní no-
vinky. Navštivte nás. Ceny jsou mírné, zacházení vlídné. 
Najdete nás na Facebooku!

Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10-18 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13-18; st: 12-15; pá: 12-16
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; pá 12.00 - 
16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice Vítězná 49,  tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4,  tel.: 353 564 844
Tuhnice Wolkerova 1,  tel.: 353 227 747
Vyhlídka Raisova 4,   tel.: 353 224 203
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Hlavní budova Dvory
Provozní doba během hlavních školních prázdnin:
Po– Pá: 10:00 – 19:00, So+Ne: zavřeno. 

Pobočka Lidická
Provozní doba během hlavních školních prázdnin:
Srpen Po+Čt: 12:00 – 18:00 

Výstava – Hala Dvory:
Do 29. 8. RUSKÉ EX-LIBRIS

Kavárna Dvory:
Do 27. 8.  10 let Krajské knihovny Karlovy Vary
Výstava k letošnímu výročí knihovny.

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

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

Do 23. 9. Symfonie kabelek
Expozice přibližuje proměny nenápadného, ale důležitého 
módního doplňku, jakým jsou kabelky, v průběhu staletí. Ex-
ponáty ze sbírek muzea doplní další z muzeí v Brně, Jablonci 
a Pardubicích a ze soukromé sbírky. Vernisáž 27. 6. v 17 hod.

Do 19. 8. Hvězdné nebe nad Kyselkou - na Vřídelní kolonádě
Vystavena bude panelová část expozice, která dokumentuje 
rozkvět, slávu a úpadek Lázní Kyselka. Poprvé také přibližuje 
stavby slavných architektů, převážně z okruhu vídeňských 
autorů.

Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

Anenské slavnosti:
29. 7. 14.00 Poutní mše svatá
Bohoslužbu celebruje Vladimír Müller.

29. 7. 19.00 Koncert gospelového sboru Touch of Gospel
Zazní známé spirituály a klasické i moderní gospelové písně.

4. 8. 20.00  Anenská zábava
K poslechu i tanci hrají Sympaťáci. Bohatá tombola.

11. 8. 16.00 Fotbalový mač Horní Sedlec vs. Dolní Sedlec
Nenechte si ujít dříve tradiční a všeobecně oblíbené utkání.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Výtěžek bude použit 
na opravu kostela. Vzhledem v velkému zájmu o tuto akci je 
nutná rezervace míst předem na tel. 353 569 911 (restaura-
ce), 603 416 545 (paní Čermáková) nebo osobně v pivnici. 

Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
Do 26. 8. Aleš Veselý - Kódy a prolínání
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých so-
chařů prezentuje „menší“ sochařská díla a modely existujících 
i nerealizovaných monumentálních objektů ze železa, dřeva 
a kamene, doplněná výjimečnými kresbami. 

Do 26. 8. Zdeněk Ziegler – Slavnosti plakátů 
Zdeněk Ziegler (1932), významný český grafický designér 
a dlouholetý vysokoškolský pedagog, se v letošním roce 
dožívá významného jubilea a v rámci MFF představí reprezen-
tativní kolekci filmových plakátů. 

Do 26. 8 Jiří Slíva - Chaplin etc.
V rámci doprovodného programu MFF bude prezentována 
především grafická tvorba známého českého karikaturisty, 
kreslíře, malíře, ilustrátora, humoristy a též občasného 
literáta a kytaristy ve skupině Grafičanka.

DALŠÍ AKCE:
2. 8.   20,00 
Markéta Irglová 
Držitelka Oscara, zpěvačka, pianistka a skladatelka Markéta 
Irglová zahraje písně ze sólového alba Anar a také skladby 
z filmu Once za doprovodu amerických muzikantů Aidy Shah-
gashemi  (perský buben daf) a Roba Bochnika (kytara). První 
z pouhých sedmi koncertů pořádaných u nás! Vstupné 350 Kč, 
v předprodeji 300 Kč.

26. 8.   15,00 
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi - Tajemství Aleše 
Veselého
Dílna pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) zaměřená na 
výstavu ojedinělých objektů Aleše Veselého ze železa, dřeva, 
kovu a kamene bude inspirovat k výtvarným hrám a vlastním 
tvůrčím činnostem.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století. Expozice představí díla klasiků 
českého moderního umění 20. století.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 606 928 844

otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin 
VÝSTAVY
Do 30. 9. Jak se šijí nejen pohádky 
Expozice z bohatých sbírek fundusu Barrandov Studia 
připravená v rámci doprovodného programu MFF přiblíží 
kostýmy z legendárních filmů a pohádek doplněné ukázkami 
střihů, navrhování a šití modelů. Dále představí kostýmní 
originály, dobové dokumenty i fotografie ze zákulisí známých 
filmů (např. Amadeus, Nejkrásnější hádanka, Královská aféra, 
Ve stínu).

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
9. 8.   11–13,00 
Výtvarná dílna Pavly Vargové k výstavě 
Jak se šijí filmové kostýmy
Prohlídka výstavy s výtvarnou dílnou inspirovanou českými fil-
movými pohádkami určená dětem i dospělým. Vstupné 40 Kč, 
nutno rezervovat vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029.

Libušina 14 - Golf Clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa 
Psohlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

Do 27. 9.  KDO ŽIDLI MÁ, BYDLÍ
To nejlepší z TONu, výstava, která představí tradičního 
českého výrobce židlí z ohýbaného dřeva a nejlepší designové 
kousky z jeho produkce. V rámci MFF otevřeno každý den od 
10.00 – až vyjdou hvězdy.

WC jede
Stálá výstava fotografií toalet celého světa, kterou můžete 
obohatit i vy. Na vaše monotematické fotografie z cest čeká-
me na mailu pro@tebe.cz.

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

Do 3. 8.  News photo 2012
Události uplynulých 15 let objektivem fotografů. Vernisáž 
výstavy 30. 6. od 16.00 hod.

Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky 
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího 
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží. 
Každý týden:
Po  16.00  Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út  16.00  Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

interaktivní galerie becherova vila

galerie supermarket wc

galerie & snooker kafé koule

muzeum karlovy vary

galerie na ochozu vřídelní kolonády

mĚstskÁ kNiHovNa karlovy vary

krajskÁ kNiHovNa karlovy vary

kostel sv. aNNy sedlec

radioklub ok1kvk

galerie umĚNí

· KULTURNÍ SERVIS



Hvězdárna připravila letní tábory
5.–22. 8. 
DĚTSTVÍ NAŠÍ PLANETY
LETNÍ ASTRONOMICKÝ POBYTOVÝ TÁBOR
Pojďte se s námi podívat na to, jak to bylo se 
vznikem planety Země a dětstvím našeho do-
mova, od jeho narození až po dnešek. Byla vždy 
Země taková, jakou ji známe? Jak vypadal Mount 
Everest před 500 miliony lety? Součástí tábora 
je pozorování meteorického roje Perseidy a jiných 
úkazů na noční obloze. Doporučený minimální 
věk je 9 let, maximální 14 let. Účastníka by mělo 
zajímat pozorování noční oblohy a vesmír alespoň 
čtením sci-fi literatury. Bližší informace sdělíme 
na požádání na tel. 777 953 421 nebo e-mailu mi-
roslav.spurny@astropatrola.cz. Ubytování i strava 
jsou zajištěny. Kapacita 36 míst, cena 4500 Kč, 
členové Astronomického klubu 4100 Kč.

27.–31. 8.
SYNOVÉ SLUNCE 
2. BĚH LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Děti mohou letní prázdniny strávit s odborně-
-relaxačním programem na hvězdárně. Táborem 
prolíná celotáborová hra Synové Slunce, volné 
pokračování táborové hry Zánik Faeny zaměře-
né opět na výzkum meziplanetární hmoty. Opět 
se setkáme s potomky obyvatel planety Faena, 
existující mezi Marsem a Jupiterem, kterou její 

obyvatelé zničili fatálním způsobem, a zavdali 
tak příčinu vzniku pásu planetek mezi Marsem 
a Jupiterem. 
Nástup dětí každý den v 8:15, ukončení programu 
v 17:00. Jeden ze dnů prázdnin, kdy bude obloha 
dle předpovědi jasná, budou mít děti možnost 
na hvězdárně přespat, a pozorovat tak noční 
oblohu. Tábor je určen dětem, které již minimálně 
vychodily druhou třídu základní školy a není jim 
víc než 15 let. Ubytování i strava jsou zajištěny. 
Kapacita 40 míst, cena 1450 Kč, členové Astrono-
mického kroužku 1300 Kč.

1. 9. 2012 
ZAHAJUJE ČINNOST 
ASTRONOMICKÝ KLUB!
Hvězdárna sestavuje nový pozorovatelský tým! 
Neváhej a přidej se k nám buď jako pozorovatel, 
nebo jako člen týmu zpracování napozorovaných 
dat, nebo nám pojď pomoci provádět veřejnost 
v otvíracích hodinách hvězdárny. Můžeš se tak 
stát také odborným instruktorem na některých 
z našich akcích. Členský příspěvek pro druhé 
pololetí kalendářního roku 2012 činí 200 Kč pro 
děti do 18 let a studenty a 300 Kč pro osoby výdě-
lečně činné do 18 let. Od ledna na celý rok 2013 
pak celoroční členství 500 Kč pro děti do 18 let 
a studenty a 700 Kč pro osoby výdělečně činné. 

Přihláška je k dispozici na našich stránkách, 
přijímáme je průběžně naskenované mailem. 
Po registraci obdrží každý registrovaný člen 
kroužku nebo klubu automaticky členský průkaz 
s řadou výhod, které najdete zveřejněny na našich 
stránkách. Člen tento příspěvek uhradí na základě 
vystavené faktury. Registrovaný člen a bezplatně 
i osoby, které se společně s ním zúčastní akcí jako 
jeho doprovod, který uhradil členský příspě-
vek, je automaticky bezplatně na všech akcích 
pořádající společnosti úrazově pojištěn v rámci 
členství v České radě dětí a mládeže ČR. Přihlásit 
se můžete na tel. 777 953 421, p. Spurný, nebo 
na e-mailu hvezdarna@astropatrola.cz.

18   krl° srpen 2012

· KULTURNÍ SERVIS/BOHOSLUŽBY

U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267
www.dveredokoran.cz

Program aktivizačních činností 
s podporou osobní asistence:
Pondělí  10.00-12.30 
Práce na PC, čtení, vzdělávání apod. (Krajská knihovna) 
Úterý   10.00-12.30 
Pracovně-výtvarná terapie v DDM Čankovská 
15.00-16.30 Pohybová terapie Sportstudio Prima
Středa  10.00-14.00 
Pracovně-výtvarná terapie v DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek  10.00-12.30 
Pracovně-výtvarná terapie v DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek  10.00-12.30 
Společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

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

Příměstský tábor: IV. turnus 6.–10. 8., V. turnus 13.–17. 8.
Probíhá letos již počtrnácté, tentokrát v nových prostorech ve 
škole J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary. Společně 
se ponoříme do čar a kouzel Harryho Pottera. 
Těšit se opět můžete na nabitý program, např. rafty, akvacen-
trum, zajímavé výlety i bezva hosty. 
 

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací 
a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. 
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika foto-
grafií, příprava výstav a soutěží.

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

KLUB ENERGY
Pondělí–čtvrtek 8,30 – 17,00 hod.
Pátek    8,30 – 16,30 hod.
Bylinné preparáty, vitamíny, čaje, feng-shui, polodrahokamy. 
Poradenské služby na objednání.

Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

Přehled nejen nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy - AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Bratrská jednota baptistů - BJB
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod.

Církev adventistů sedmého dne - CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

Církev československá husitská - CČSH 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4

www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od  9:00 hod.

Církev českobratrská evangelická - ČCE 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15 hod.

Církev bratrská - CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Kurzy  A L F A - každou středu od 7. 3. v 19,00h. 
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. 
Video a diskuze v atmosféře neformálních setkání. 
Vstup volný.

Křesťanské sbory - KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 
www.krestsbor-kv.cz 
Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.

Římskokatolická církev - ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30 hod.

Farnost  Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 hod.

náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00 a 18:00 hod.

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.flub přÁtel fotografie kv

o. s. dveře dokořÁN

mateřskÉ ceNtrum
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Při předložení tohoto inzerátu SLEVA 15% NA VŠECHNY VODOU ŘEDITELNÉ BARVY!

Plus 3A 40kg
 

569,- Kč s DPH

Devoskyt 25kg
 

359,- Kč s DPH

Omítka Strukturputz  
silikon bílá 2mm 25kg  

akční cena 850,- Kč s DPH

Vodou ředitelná barva  0,6 lt 
AKRYLCOL V 2045 – lesk i mat  

od 175,- Kč s DPH

Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak, 
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové 
prvky • polystyrénové lišty.

Nad Dvorem 1
Karlovy Vary
Tel.: 774 559 959

malířský bílý nátěr vnitřní otěruodolný, 
85 % bělosti, vhodný na sádrokarton, 
na devoskyt a betonové plochy, štuky 
a přetíratelné papírové tapety

stěrková hmota slouží jako  
náhrada tenkovrstvých štuků,  
na opravy starých omítek,  
zrnitost 2 mm, snadno brousitelné
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-321283/01

NOVĚ 
OTEVŘENO 

! ! !

SC-321281/01
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Chebská ulice v dobách největšího rozkvětu kolem roku 1900. O šestašedesát let později udělala demolice 

domů místo pro hotel Thermal

chebská ulice
• Chebská ulice byla největší zástavbou v našem městě, která padla za oběť demolici. Lokalita se roz-
kládala podél Teplé mezi Hochbergerovou lávkou z roku 1886 a Poštovním mostem, pod Kluzkým 
vrchem (Glitschenberg) a Zátiším chudých (Kargsruhe). Tři desítky domů, Hlavní celní úřad, škola Ko-
menského, Mattoniho vila, Zasilatelství minerální vody, Mototechna a řada hotelů ustoupily, aby udělaly 
místo pro výstavbu komplexu Thermal. Posledním domem, který čekal na odstřel, byla Alice. Chebská 
ulice před vymazáním z mapy měnila několikrát jméno. Původně to byla Egerstrasse, během 2. světové 
války pak Göringstrasse. Souběžná zadní ulice se jmenovala Úvalská, přechodně též Hermann Wiss-
mannstrasse. Po válce byla Chebská ulice přejmenována na Stalinovu třídu a později na ulici I.P.Pav-
lova (po slavném ruském fyziologovi, nositeli Nobelovy ceny, který v roce 1927 navštívil Karlovy Vary). 
Zbytek ulice nese jméno I. P. Pavlova dodnes.

Ch
ebská ulice vznikla v 50. letech 
19. století. Nejstarší budo-
vou v této části města bylo 
Zasilatelství minerální vody, 

postavené na břehu Teplé roku 1853. Kousek 
dál, u Poštovního mostu, stála budova hlavní 
stráže Hasičského sboru města. Na horním konci 
Chebské ulice stála druhá nejstarší budova této 
lokality Hlavní celní úřad. Jeho stavba byla zahá-
jena v dubnu 1853. Hned vedle byla postavena 
II. obecná škola – podle architekta Streita z Vídně. 
Srdcem lokality byla nádherná zahrada Amalien-
hof a uprostřed vila Mattoni. V sousedství stál ho-
tel Pošta, který nechal postavit poštmistr Fousek 
a otevřel 1. května roku 1892. Další domy vyrostly 
v letech 1853–63 a dostaly názvy Wiedersehen, 
Rosenthal, hotel Bayerischer Hof, Lincoln, Preu-
sische Krone, Englischer Gruss, Egeria, Odessa, 
Diamant, Stadt Plauen, Comenius, Englische 
Krone a poslední v řadě Alice. Název ulice Cheb-
ská schválili zastupitelé v září 1869. V té době 
způsobil vzrůstající zájem o Karlovy Vary expanzi 
městské zástavby. Prostor Staré i Nové louky 
byl brzy malý, a tak se město prodlužovalo podél 
říčky Teplé směrem k řece Ohři. Brzy zde vznikla 

souvislá zástavba většinou dvoupatrových domů, 
které vytvořily Chebskou ulici. Ta od poloviny 19. 
století nabývala stále většího významu. V přízemí 
domů se postupně zřizovaly nejrůznější obchody 
a nechyběly ani služby. V domech se začínali při-
jímat první lázeňští hosté a domy dostávaly různé 

názvy jako důkaz své příslušnosti k lázeňskému 
centru. Postupně sem kromě služeb pronikala 
i výroba. Na sklonku 19. století zde vznikly ještě 
dva hotely s restauracemi, vinárnami a pivnicemi. 
Svůj lázeňský význam ztratilo toto území po druhé 
světové válce a zůstal jen bytový okrsek.

Nejstarší podoba Chebské ulice z roku 1870
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Lokalitu proslavili hasiči
U mostu k hlavní poště, naproti 2. obecné 
škole bylo také po jistou dobu stanoviště sboru 
dobrovolných hasičů (Karlsbader Feuerwehr–KF). 
U zrodu tohoto sboru stál významný podnikatel 
Heinrich Edler von Mattoni. Sbor byl založen 
27. 8. 1863. Nejvýznamnějším domem byl dům 
Kerag (Keramische Aktiengesellschaft), později 
přejmenovaný na Wilhelm Tell a do třetice jako 
Odessa. V tomto domě bydlela spisovatelka Marie 
Laňová-Wotawová, která napsala populární knihu 
Karlovarské střípky-klípky. Dům koupil hned po 
první světové válce Jacob Lichtmann a zavedl tu 
rychle prosperující obchod s porcelánem a sklem. 
Dům měl i výtah. V domě byla též cukrárna pana 
Steinera.

Srdcem území byla vila Mattoni
Nejhezčí částí lokality byla na parcele č. 683 velká 
zahrada (Amalienhof), uprostřed níž stála jako 
dům č. 716 vila Mattoni. Patřila k nejkrásnějším 
palácům ve městě a zdobila řadu pohlednic. Před 
vchodem do zahrady bylo Mattoniho zasilatelství 

minerální vody, jemuž patřil naproti přes Chebskou 
ulici další souvislý komplex budov č. 575, který byl 
postaven roku 1862. Od roku 1872 bylo toto zasi-
latelství pronajato firmě Löbel Schottländer. Firma 
působila až do roku 1938, kdy musela ukončit čin-
nost kvůli židovskému původu majitele. Zahradu 
vedle domu č. 683 uzavírala velká budova č. 673. 
V jejím sousedství byl dům č. 576, bývalá celní 
budova, a hned naproti II. lidová škola, později 
přejmenovaná na školu Komenského. 

Nejchudší byla Úvalská
Nejhorší bydlení bylo v Úvalské ulici, která vedla 
souběžně s Chebskou. Z jedné strany měla před 
okny strmou skálu a z druhé obytné domy, které 
se svými dvorky sousedily se zadním traktem 
Chebské ulice. 

Bourání nepřežil ani pomník padlým
Na břehu Teplé stával pomník padlým z I. světové 
války s nápisem Hrdinům-domov. Sedm desek 
se jmény přečkalo léta 1937 až 1945 v původní 
podobě. Po válce byly z pomníku všechny němec-

ké nápisy odstraněny. Nakonec byla kamenná 
zídka v rámci demolice Chebské ulice zbourána 
a kameny rozebrány.

Důvodem demolice byl Thermal
O záměru vybudovat v Karlových Varech nový re-
prezentativní hotel s kulturním centrem se začalo 
mluvit již po roce 1950. V roce 1956 uváděl Statut 
lázeňského města Karlovy Vary ustanovení o tom, 
že je nutné vybudovat v lázeňském území kulturní 
zařízení vysoké úrovně. Uvažovalo se o něm jako 
o stavbě pětiletky v letech 1956–1960, ale k re-
alizaci nakonec nedošlo. Teprve v roce 1963 byla 

Zasilatelství minerální vody Löbel Schottländer z roku 1880

Vila Mattoni kolem roku 1912

Celkový pohled na Chebskou ulici kolem roku 1870

Nejstarší foto dobrovolných hasičů z Chebské ulice. V roce 1913 oslavili 50 let 

od založení sboru

Pomník padlým roku 1937
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Chebskou ulici tvořil tento souvislý blok domů:
č. 554 – hotel Post
č. 487 – dům Kurfürst
č. 497 – dům Wiedersehen
č. 518 – dům Rosental
č. 525 – dům Bayerischer Hof – vyhlášená restau-
race, prý s nejlepším pivem v okolí
č. 833 – Hotel Lincoln

č. 526 – dům Preussische Krone
č. 519 – dům Englischer Gruss
č. 465 – dům Egeria (firma Eduard Luderer-ob-
chod s pánskými látkami) 
č. 531 – dům Kerag Palais (Wilhelm Tell)
č. 536 – dům Diamant
č. 535 – dům Stadt Plauen

č. 546 – dům Comenius
č. 534 – dům Deutsche Krone (později Englische 
Krone) spojen s č. 72 (Úvalská ulice). V tomto 
domě byl dne 15. 4. 1890 otevřen nakrátko filiální 
poštovní úřad.
č. 523 – dům Alice 

Hotel Pošta Odstřel hotelu Pošta Dům Nashledanou (Wiedersehen)
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vypsána soutěž o nejlepší projekt. Ze 77 návrhů 
byl nakonec vybrán návrh ing. arch. Věry Macho-
ninové a ing. arch. Vladimíra Machonina. Právě 
výstavbě tohoto hotelu musela Chebská ulice 
ustoupit. Její bourání probíhalo v letech 1966–
1968 současně se stržením Úvalské ulice. V obou 
těchto ulicích bylo před demolicí 27 domů, kde žilo 
na 350 obyvatel. Po zbourání zůstal jediný dům 
č. 71 (Wilhelmshof) – dnes hotel Pavlov.  Základní 
kámen hotelu byl položen 5. června 1968. Gene-
rálním dodavatelem byl národní podnik Pozemní 
stavby Karlovy Vary. Stavba probíhala v eta-
pách. 1. 4. 1976 byl předán termální bazén nad 
hotelem, 31. 12. 1976 lůžková část, 25. 4. 1977 
kino a 30. 6. 1977 byl celý komplex dokončen. 

Kolaudace se konala na Silvestra 1977. Předcházel 
tomu 25. března 1977 odstřel posledního objektu 
Alice, kterou poslalo k zemi 134 kilo perunitu. 
Tím bylo staveniště volné. Thermal byl dokončen 
tak, jak byl projektován. Stavba vyšla na 411 
milionů korun. Pro některé Karlovaráky je Thermal 
betonovou kostkou, která do rázu města nepatří, 
pro jiné je zdařilým projevem moderní architektury. 
Kongresové centrum má kapacitu pro více než 
2000 lidí, je místem velkých mezinárodních akcí, 
z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival.

Zbyl pouze jeden dům
Z celé Chebské ulice se zachoval dodnes jen 
jediný dům. Měl č. 71 a byla to původně papírna, 

přestavěná roku 1859 na obytný dům. Jmenoval 
se Wilhelmshof a pak Haus Kaiser Wilhelm. Měl 
v něm vyhlášenou vinárnu Ignaz Herzig. V domě  
bydlel roku 1927 I. P. Pavlov. Po něm se dům 
a později celá ulice od roku 1945 jmenovala I.P.
Pavlova. Sídlil zde Výzkumný ústav balneologický 
a dnes je tu hotel Pavlov. Nová Chebská ulice je 
dnes ve Dvorech. Sídlí zde 71 firem a 229 podni-
katelů.

Autoři: Antonín Foglar, Jaroslav Fikar. 

Foto z archivu Antonína Foglara. Mapu vytvořil  

Libor Huml podle předlohy Pilot, stav k roku 1923. 

Na rohu Chebské ulice stával Dům AliceKerag Palais (Wilhelm Tell, později Odessa)Dům Anglický pozdrav (Englischer Gruss)

Dolní konec Chebské ulice v roce 1965

Po válce byla mezi školou Komenského a hotelem Pošta postavena prodejna 

Mototechny. Snímek z roku 1965
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V zadní části zahrady v Úvalské ulici byly domy č. 528 a č. 554. Ty padly po za-

hájení demolice mezi prvními

Stavba Thermalu v místech demolice trvala dlouhých devět let

Jediný dům, který demolici pro Thermal přežil, byl Kaiser Wilhelm (dnes hotel 

Pavlov)

Odstřel domů pro novostavbu Thermalu byl zahájen na jaře 1967

Jak poslední objekt demolice přišel 25. 3. 1977 na řadu dům č. 523 Alice

Kvůli stavbě byla zrušena parková úprava nábřeží z roku 1936
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představujeme 
strážníky města

Jméno: ZDENĚK KOČÍ
Služební číslo: 213407
Okrsek: kolonádní hlídka
Záliby: modelářství, kynologie, okultismus
Kontakt: z.koci@mpkv.cz

festival očima strážníků

Letošní 47. MFF ještě nezačal a karlo-
varští strážníci už měli první případ. 
Před 16. hodinou se u Thermalu obrátila 

na hlídku rusky mluvící žena a vyděšeně ohlásila, 
že se jí ztratil čtyřletý chlapec. Díky operačnímu 
středisku a mobilní služebně se podařilo najít 
chlapce v návalu lidí ve Dvořákových sadech. 
Za necelých dvacet minut byl zpět u své matky. 
Kromě stížností na špatně parkující auta a rušení 
nočního klidu zaměstnaly městskou policii 
nejvíce zahajovací ceremoniál a doprovodné 
akce. Denní i noční hlídky byly posíleny o dvacet 
strážníků. Od začátku MFF byla v činnosti 
mobilní informační kancelář a plného nasazení 
se dočkaly i nově zavedené osobní transpor-

téry Segway. Strážníci na nich denně urazili 
přes 30 km. 1. července byla spuštěna také 
nová služba tzv. kolonádní hlídka, která denně 
sledovala pořádek a bezpečnost v kolonádách 
a jejich okolí. Model, který se testoval již na po-
čátku roku kvůli zvýšenému výskytu žebráků, 
bezdomovců, zlodějů barevných kovů a dalších 
pachatelů, má přispět k  výraznému poklesu kri-
minality. Přezdívka Kráčející skála, kterou jeden 
z hlídkujících strážníků od bezdomovců dostal, 
svědčí o dosaženém efektu. Průběh festivalu byl 
celkově letos klidnější, ubylo zejména kapesních 
krádeží a vandalismu. Výrazně k tomu přispěl 
i městský kamerový systém.
Marcel Vlasák, velitel Městské policie KV

Společná mobilní služebna Policie ČR a městských strážníků se během 47. MFF osvědčila.

Nejlépe stříleli  
strážníci z Chebu 
Tradiční, již 9. střelecké závody strážníků kraje 
uspořádala karlovarská městská policie. Nejvíce 
se na nich dařilo strážníkům z Chebu, kteří vyhráli 
soutěž družstev i jednotlivců. Nejlepším střelcem 
byl vyhlášen Martin Vojta, kterého v družstvu 
doplnili Stanislav Makovička a Pavel Langmaier. 
Druhé místo obsadili strážníci z Ostrova, jejichž 
družstvo předběhlo o jediný bod domácí kar-
lovarské strážníky. Mezi ženami měla nejlepší 
mušku Vendulka Divišová z pořádající Městské 
policie Karlovy Vary. Kompletní sbírku medailí pro 
Karlovaráky doplnil stříbrem v jednotlivcích Jan 
Vrbovec. Na příští, jubilejní 10. ročník si organizá-
toři připravují nejedno překvapení.

Vítězné družstvo Městské policie Cheb (zprava):  

Stanislav Makovička, Martin Vojta a Pavel Langmaier

Sportovní den 
s Ajaxem
Zatím poslední akce projektu Ajaxův zápisník pro 
žáky 3. a 4. ročníků základních škol se uskuteč-
nila na sportovišti ZŠ Krušnohorská. Na 300 dětí 
čekal zajímavý program, který připravili karlovar-
ští strážníci společně s Městskou policií Sokolov 
a Policií ČR. Nejprve proběhla ukázka výcviku 
služebních psů a pak se školáci zapojili do soutěží 
připravených na osmi stanovištích, kde je vedli 
strážníci, policisté a studenti Střední pedagogické 
školy. Kromě klasických sportovních disciplín, jako 
skákání v pytlích, přetahování lanem a házení na 
cíl, se děti věnovaly slalomu mezi kužely s opi-
leckými brýlemi, foukání narkotizační foukačkou, 
poznávání dopravních značek a řešení křižovatek. 
Za každý splněný úkol získávaly otisk razítka 
s Ajaxem. Mohly si rovněž vyzkoušet techniku a 
výstroj strážníků i policistů. Největší zájem byl 
tradičně o ukázky jízdy policejních aut, motorek 
a služebních jízdních kol. Hladký průběh akce 
narušil opilý výtržník, který na sportovišti začal 
slovně napadat děti, učitelky i policisty. Přítrž jeho 
řádění udělala hlídka PCO Městské policie. Za po-
vzbuzování dětí byl výtržník strážníky zneškodněn 
a odvezen. K překvapení všech se vzápětí na 
sportoviště vrátil a byl soutěžícím představen jako 
instruktor sebeobrany karlovarských strážníků. 
K netradiční ukázce podal sám odborný komentář. 
Odměnu za soutěž pak získali všichni žáci bez 
ohledu na počet nasbíraných razítek.

popletený ptáček 
zaparkoval u policie
V pátečních brzkých ranních hodinách se na stráž-
níky městské policie, kteří prováděli kontrolu 
ve Vítězné ulici, obrátil pracovník soukromé 
bezpečnostní agentury. Pronásledoval do této 
lokality zloděje, který v místním autobazaru odcizil 
vozidlo. Na Čertově ostrově se mu však pachatel i 
s lupem ztratil z dohledu. Hlídka provedla kontrolu 
blízkého okolí a k velkému překvapení vozidlo 
rychle objevila na parkovišti u nedávno otevřené 
budovy obvodního oddělení Policie ČR. Vystrašený 
pachatel se krčil uvnitř ukradeného vozu. Příliš 
pozdě ke své škodě zjistil, že zaparkoval omylem 
přímo mezi služebními vozidly policie. Jeho úmysl 
schovat se na staveništi nevyšel. O ukončení 
rekonstrukce budovy nevěděl, protože si v tu 
dobu odpykával trest ve věznici. Netušil, že se 
do budovy mezitím nastěhovali policisté. Zoufalé-
ho pachatele, který měl soudní zákaz řízení, tak 
strážníci jen vytáhli z vozu a dovedli ke dveřím, 
kde si ho převzali kriminalisté.
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KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-311841/07

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

sC
-3

11
83

5/
10

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-320288/06

 | NA ŠPEJCHARU, PRAHA 7 
Předprodej v síti Ticketstream

www.ticketstream.cz

www.chapiteau-x.cz Jiné místo ve městě
SC-320991/23

www.KlasikaPodHvezdami.cz

open - air opera

PŘ

EDPRODEJ

uvádějí
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Jógacentrum Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Úterý 18,00
Jógacentrum, Chebská 56A, Karlovy Vary

Galerie & Snooker kafé Koule 
Libušina 14
Golf Clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; 
snooker-galerie-koule.snadno.eu

Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h.

Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, 
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované 
na každém fyzicky, a to vše zdarma. 

První hra nebo lekce zdarma pro každého nově příchozího 
hráče.

jóga

Tenisový Klub Lokomotiva Karlovy Vary
Areál TK Lokomotiva K. Vary – Tuhnice
Tel.: 608 344 653 

Letní tenisový kemp
Pro všechny hráče kategorií baby tenis, mladší žáci,  
starší žáci a dorost. Kemp vedou dva profesionální trenéři.

KDE: Na kurtech TK Lokomotivy K. Vary v Tuhnicích.
TERMÍN: KEMP II. 20. - 24. 8. od 9,00 do 17,00 hod.

Program:
Dopoledne: tenisový trénink
Oběd, nápoje, ovoce: zajištěno denně v klubovně TK 
Odpoledne: tenisový trénink, kondiční trénink,  
tréninkové zápasy

CENA: Členové TK Lokomotiva: 2.000 Kč / kemp
Nečlenové TK Lokomotiva: 2.500 Kč / kemp
Platba převodem nebo v hotovosti, nejpozději však  
1 týden před zahájením kempu.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: V kanceláři klubu.  
Tel.: 353 224 771 (608 344 653).

Tenisová školička 2012 PODZIM 30. 8.–28. 9.
Děti budou rozděleny kvalifikovanými trenéry do skupin  
dle věku, výkonnosti a obratnosti.
K přijetí do tenisové školy budou upřednostňovány  
děti ve věku 6 až 9 let.  
Zájemcům je možné zapůjčit tenisové rakety.

Alnitak ORION
Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  
(zastávka U Kapličky, bus 1 a 10)
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl; 
E-mail: bobr@pristavorion.cz 

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří 
by měli zájem o činnost ve skautském vodáckém 
oddíle. 

Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý. 
Scházíme se jednou týdně v klubovně. 
O víkendech jezdíme do přírody, od jara na vodu, pořádáme 
jarní a letní tábory a věnujeme se mnoha dalším aktivitám. 

Scházíme se v klubovně  
(zastávka U Kapličky, bus 1 a 10): 
ve středu od 16:00 do 18:00 hod. – děti do 10 let, 
ve středu od 17:00 do 19:00 hod. – děti od 11 let.

skauti

teNis

sNooker

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
hřiště Dvory
19. 8. 10:30 1.FC K.Vary – FK Kolín
 
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
hřiště Březová
18. 8. 10:00 1. FC K.Vary  – Český Lev – Union Beroun 

ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
hřiště Drahovice
25. 8. 10:00/12:15 1. FC K.Vary – FC Písek 

ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
hřiště Drahovice
18. 8. 10:00/11:45 1. FC K.Vary – FK DUKLA Praha

ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
hřiště Dvory
25. 8. 10:00/11:45 1. FC K.Vary  – FK JUNIOR Děčín

fotbal

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth,  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

4. 8. Borůvkový výlet do lesů mezi Perninkem a Hamry

11. 8. Teplá – návštěva koncertu v klášteře

18. 8. Jedlová u Mariánských Lázní – nejchutnější  
minerálka na světě 

25. 8. Od  Šemnického mostu po levém břehu  
proti proudu Ohře do K. Varů

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.

turistika



REDAKČNÍ SDĚLENÍ

Na přání čtenářů jsme po dvouměsíční odmlce za-
řadili do obsahu tohoto čísla KRL opět seriál. Pod 
názvem Zmizelé domy přinášíme fakta a dobové 
fotografie z demolice původní Chebské ulice a vily 
Mattoni,  na jejichž místě stojí hotelový komplex 
Thermal. Byla to jedna z největších demolic v 
našem městě, kvůli níž bylo z lokality vystěho-
váno na 350 obyvatel. Připraveny máme další 
zmizelé domy jako Svatý Josef, Bílý lev, Blanenský 
a Knollův pavilon, hotel Sanssouci, Elite Rybáře 
nebo celá ulice domů vedle kostela Maří Magda-
leny. Stejně jako u seriálu o městských částech 
žádáme o pomoc a spolupráci sběratele fotografií 
i pohlednic, pamětníky a autory, kteří – podobně 
jako kronikáři čtvrtí – sepisují doma historii své 
ulice nebo domu. Náměty zasílejte mailem na: 
serial.kv@seznam.cz. Zde nadále přijímáme také 

předběžné objednávky na chystanou knížku Karlo-
varská předměstí, která sestaví fotografie a texty 
z minulého 16dílného seriálu.  
(redakce KRL)

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE

Tajenka červencové křížovky byla dokončením 
sloganu: V naší pizzerii Venezia v Zahradní 
ulici… máme denně něco pro gurmány. 
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 
Davida Sochora, Boční 52, Dalovice. 
Odměnou pro výherce bude 
večeře v uvedené pizzerii 
Venezia v Zahradní ulici. 
Přejeme dobrou chuť 
a blahopřejeme.

DOPIS DO LISTÁRNY

Ad Krajský úřad 
je zbytečný
Naprosto souhlasím s názorem vaší čtenářky 
Marie Černé, který jste otiskli v KRL č. 6. pod 
titulkem Krajský úřad je zbytečný. Dodala bych, 
že pro mnohé občany až škodlivý, protože ten 
karlovarský rozhodně nepomáhá, ale spíš škodí. 
Také moje rodina má, stejně jako paní Černá, 
v poslední době dobré zkušenosti s prací úřed-
níků magistrátu a špatné s krajským úřadem. 
Myslím, že tenhle problém nemá jen politický 
rozměr ale i ekonomický a morální. Dočetla jsem 
se, že v některých krajích vzrostlo zadlužení na 
téměř trojnásobek! A přeborníkem je právě náš 
Karlovarský kraj, kde dluh za poslední tři roky 
vzrostl 6,6krát. Chcete pádnější argument o 
škodlivosti kraje? Ten údaj uvedl předseda vlády 
Petr Nečas 16. června 2012 v Ostravě. Podle jed-
noho z kandidátů na nového hejtmana Alexandra 
Haranta zbývá našemu kraji stále méně času na 
řešení a nápravu chyb. Navíc utrácení a neřešení 
problémů pokračuje. Je to prý takový rodinný 
podnik. Myslím, že rezervy a úspory by se měly 
hledat právě v chodu tohoto úřadu. V době škrtů 
a utahování opasků jistě žádného z občanů kraje 
nenadchlo chvástání, že kraj věnoval na raut, 
pořádaný při MFF, 600 tisíc Kč. Byli tam zejména 
funkcionáři ČSSD i z jiných krajů, předseda 
Sobotka a exministr spravedlnosti Němec, který 
právě plýtváním proslul jako ministr s nej-
vyššími účty za mobilní telefon. Pokud budou 
letošní krajské volby referendem o správě věcí 
veřejných v našem kraji, bohužel se to netýká 
úředníků krajského úřadu. Ti budou dál sedět 
za prosklenými dveřmi a přežijí nové vedení, ať 
už bude oranžové, rudé nebo modré. Vaše věrná 
čtenářka, 
Věra, hydepark.kv@ceskydomov.cz

(adresa je v redakci KRL)

NAPSALI JSTE NÁM

jak nás čtete

Karlovarské radniční listy s nákladem 
26 000 výtisků čte každý měsíc v prů-
měru 52 500 čtenářů našeho města. 

Město vydává svůj zpravodaj od října 1995. 
Původních osm stran se postupně rozšířilo 
na 12 až 16 stran. Od roku 2006 do března 2010 
vycházely KRL ve větším formátu 32 x 23,3 cm, 
než v dubnu 2010 změnily grafiku na 32strán-
kový celobarevný časopis s výrazným červeným 
titulem. Od června 2012 se přizpůsobily KRL 
vizuálnímu stylu nového loga města. „Zvykl jsem 
si na to, že vedle nezbytných úředních sdělení 

a zpráv z magistrátu, rady a zastupitelstva 
města, najdu v radničkách také zajímavé čtivo 
a užitečné informace. Využívám tipy a program 
z kulturního servisu, rád si počtu story o zajíma-
vých lidech a skoro pravidelně luštím křížovku. 
Co bych dal ale rozhodně na první místo v oblibě, 
to je seriál o historických místech a událostech 
našeho města. Vystřihoval jsem si díly o měst-
ských částech a těším se, zda vyjde slibovaná 
knížka,“ píše pravidelný čtenář 

Miroslav Vetelský, Sokolovská 79, 

Karlovy Vary -Rybáře.

Čtenáři podle věku Čtenáři podle vzdělání

Technická data k titulu

Venez i a
ristorante - pizzeria
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co řekla herečka susan sarandonová 6. 7. po příjezdu do karlových varů?

Odpovědi zašlete do 15. 8. 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, 
tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky na kulturní představení.

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

Odbor strategií a dotací
Ing. Tomáš Sýkora
353 118 161, Moskevská 21
t.sykora@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

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

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

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

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

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

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu

kontakty na vedoucí odborů magistrátu města



Co nejrychlejší obnovení běžné činnosti Regionálního operačního 
programu Severozápad, tedy proplácení a rozdělování dotací pro ža-
datele z Ústeckého a Karlovarského kraje. To je podle nového předse-
dy Regionální rady Jaroslava Komínka jednoznačná priorita při řízení 
operačního programu „Zastavení proplácení dostává příjemce dotací 
z ROPu, kteří své projekty úspěšně dokončili, do velmi nepříjemné 
situace. Především menší příjemce, tedy obce a soukromé subjekty, 
které nemají fi nanční rezervy, by dlouhodobé zastavení fi nancování 
mohlo výrazně poškodit. Jsme si toho vědomi a snažíme se o co nej-
rychlejší řešení,“ připomíná Jaroslav Komínek. 
Jednám z kroků, které by měli vést k obnovení proplácení dotací je 
i urychlené řešení problémů s projekty Krajské zdravotní a.s. „Úřad 
Regionální rady zaslal Krajské zdravotní  platební výměr. Na jeho zá-
kladě by měla společnost vrátit dotace pro pět projektů ve stoprocentní 
výši, celkem jde o částku 352 milionů korun. Jsme si vědomi toho, že 
jde o velmi přísné opatření, bohužel zákon nám jiný postup neumož-
ňuje,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Pavel K. Markvart. „Platná 
legislativa dává Krajské zdravotní a.s. možnost se proti rozhodnutí od-
volat naši prostřednictvím k Ministerstvu fi nancí, případně požádat 
o posečkání s platbou, předpokládám, že tyto možnosti zváží,“ dodává 
ředitel úřadu.
Důležitou změnou, směřující k obnovení činnosti ROP Severozápad 
je i úprava systému hodnocení projektů. „Nechceme a nemůžeme ig-
norovat připomínky, které má k třetí fázi hodnocení audit Evropské 
komise i národní orgány. Systém hodnocení se změní tak, aby byla 

posílena jeho transparentnost. Počítáme se změnami ve výběru hod-
notící komise a s jejím odpolitizováním i s účastí zástupců minister-
stev na zasedání hodnotící komise. Dojde také je snížení váhy této 
fáze hodnocení v celkovém hodnocení projektů. Bude rozšířen okruh 
hodnotitelů se specializací pro jednotlivé prioritní osy a měl by být 
veden podrobnější zápis z průběhu hodnocení,“ přibližuje chystané 
změny, které budou připomínkovat ministerstva, předseda Regionál-
ní rady Jaroslav Komínek. 

ROP SEVEROZÁPAD: Prioritou je urychlené obnovení proplácení

Jáchymovské Sanatorium akademika Běhounka může díky podpoře z ROP Severo-
západ nabízet svým klientům kvalitnější služby.

Rekonstruovaná Becherova vila nabízí moderní zázemí pro kulturní i vzdělávací 
aktivity.

V Chodově vzniklo díky podpoře z ROP Severozápad nové sportovní centrum.

Pro obnovu Lesoparku Amerika získaly Františkovy Lázně z ROP Severozápad bezmála 24 milionů korun.

SC-320969



krásy svetové úrovne

na dosah ruky

Vítěz soutěže EDEN 2011 pro Českou republiku

www.kudyznudy.cz/EDEN

Slovácko
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Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-301886/21

SC-311921/07
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