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zakázka č. 2016040

Tuhnice, Poštovní

Byt 2+1
cena: 1.250.000,-Kč

zakázka č. 2016043

Šemnice, Sedlečko

Rodinný dům 6+kk
cena: 4.600.000,-Kč

zakázka č. 2016046

K. Vary, Karla Čapka

Byt 3+1
cena: 2.250.000,-Kč

Byt 3+kk
cena: 2.950.000,-Kč

zakázka č. 2016037

Tuhnice, Charkovská
zakázka č. 2016039

K. Vary, Nám Dr. M. Horákové

Byt 1+1
cena: 790.000,-Kč

zakázka č. 2016041

Ostrov, U Nemocnice

Byt 3+1
cena: 1.290.000,-Kč

zakázka č. 2016002

Božíčany

Stavební pozemek
cena: 395.000,-Kč

zakázka č. 2015094

Smolné Pece

Rekreace
cena: 580.000,-Kč

zakázka č. 2016049

Drahovice, Východní

Byt 1+kk
cena: 620.000,-Kč

zakázka č. 2016045

Drahovice, Vítězná

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

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Petra Michlíková

Příjemný a slunný byt s balkonem. 
Kousek do centra i do lázeňských 
lesů. Z oken je otevřený výhled do 

okolí. Plastová okna a nová 
koupelna. UP: 55 m². PENB: C

zakázka č. 2015106

Tuhnice, Charkovská

Byt 2+1
cena: 1.200.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Byt v cihlovém domě, 1. patro, 
ložnice do klidného dvora. Původní, 

avšak pěkný, udržovaný stav. 
Orientace bytu: východ - západ. 

UP 54,6 m², PENB: G

Patrový RD, garáž pro dvě auta, 
zastřešený bazén s protiproudem, 
rozlehlá zahrada. Poslední dům v 

ulici. Kolaudace r. 2015. UP 193 m², 
pozemek 1.020 m². PENB: C 

Moderní byt téměř v centru města. 
1. patro zděného dobového domu. 

Vysoké stropy. Před 3 roky 
provedena kompletní rekonstrukce. 

Vše nové. UP 87 m². PENB: G

Byt s prostornou lodžií, nízkopodlažní 
panelový dům, 3. poslední patro. 

Částečná rekonstrukce před 3 lety 
(jádro, rozvody, podlahy, plastová 

okna. UP 62 m². PENB: C 

Chatka ve výborném stavu,
ihned k užívání, jižní strana, bohatý 

sad ovoce a zeleniny.Septik, studna, 
elektřina. Pozemek  577 m². 

4. patro panelového domu. 
Plastová okna, po rekonstrukci. Cena 

včetně vybavení. Vhodné ihned k 
pronájmu jako investice. UP 20 m², 

PENB: G

Zděná garáž na strategickém místě. 
Vlastní pozemek, plechová vrata, 
betonová podlaha, bez elektřiny. 
Původní stav za příznivou cenu, 

UP 18 m².

Krásný byt po rekonstrukci. Vše nové 
a téměř nepoužívané. 1. patro 
udržovaného čistého domu. 

Jedinečná lokalita v dosahu všech 
služeb. UP 84 m². PENB: G 

Zvýšené přízemí zděného domu. 
Dobrý stav bez rekonstrukce, 

parkety, plastová okna. Kousek do 
centra, les blízko, zastávka MHD. 

UP 36 m². PENB: G

Atypicky upravený na 3+kk, větší 
výměra. 3. patro zděného domu, 

parkety, plastová okna. Dva sklepy. 
Výborná část města, dobrá dostup-

nost služeb.  UP 72 m². PENB: F

Stavební pozemek s platným 
stavebním povolením na menší RD. 
IS: voda, kanalizace, elektřina, plyn. 

Okrajová část obce. 358 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Garáž
cena: 89.000,-Kč

zakázka č. 2016044

Dvory, Kpt. Jaroše

SL
EV

A

SL
EV

A

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 4/2016 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY   
Tváří z titulní strany je Michael Fabrice ze Studia 
Barrandov. Pod jeho rukama vznikla koruna Karla 
IV., vyrobená přímo pro Karlovy Vary jako doplněk 
kostýmu, který bude představitel Karla IV. oblé-
kat při nejrůznějších příležitostech v rámci oslav 
700. výročí narození císaře a krále, zakladatele 
Karlových Varů. Poprvé korunu z Barrandova pone-
se představitel Karla IV. v rámci Zahájení lázeňské 
sezóny 2016. Vedle Michaela Fabrice se na výro-
bě koruny podílely také modistky Renáta Cukrová 
a Monika Plachá, které se postaraly o vnitřní mitru 
tedy textilní část královské koruny. 

05 TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Malé i velké čarodějnice obsadí v sobotu 30. dubna 
Sokolský vrch, kde proběhnou tradiční oslavy filipo-
jakubské noci spojené se stavěním májky a pále-
ním čarodějnic. Nově se město rozhodlo uspořádat 
hlavně pro občany ze Staré Role, Rybářů i širokého 
okolí Stavění máje v předvečer 1. května spojené 
s vítáním jara také ve Volnočasovém areálu Rolava. 

09 ANETA LANGEROVÁ 
v rámci Mezinárodního filmového festivalu vystoupí 
společně s Karlovarským symfonickým orchestrem.

14 EVROPSKÁ ŠLECHTA NA DOSTIZÍCH
se v Karlových Varech představí poslední dubnový 
víkend na svém tradičním setkání.

15 ROK VE ZNAMENÍ KARLA IV.
přinese celou řadu zajímavých akcí, chybět nebude 
ani výstava replik korunovačních klenotů.

26 KARLOVARSKÝ KARNEVAL 
tradičně na první červnový víkend připravuje pořa-
datelská agentura Müller Production ve spolupráci 
s městem Karlovy Vary již  9. ročník oblíbené akce 
Mattoni Karlovarský Karneval.   

28 CENTRUM ZDRAVÍ PŘIPRAVUJE 
na duben celou řadu zajímavých akcí pro děti.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Michal Houdek, tel.: 739 544 444 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL č. 5 je 9. dubna 2016

Vážení čtenáři,
Máte před sebou nové číslo Karlovarských radničních 
listů. Naše společnost MEDIA a.s. obhájila ve veřejné 
soutěži kontrakt na jejich výrobu na další tři roky. 
Z postu šéfredaktora odešel můj dlouholetý přítel, 
kamarád, obětavý a profesionální spolupracovník 
Jaroslav Fikar. Dovolte mi, abych mu touto cestou 
poděkoval za odvedenou práci a popřál mu hodně 
zdraví, spokojenosti a úspěchů v jeho další literární 
tvorbě. 
Na místo šéfredaktora nastoupil Michal Houdek, no-
vinář s dlouholetými zkušenostmi z Deníků Bohemia 
a Mladé fronty dnes. Kontaktovat nás můžete na 
e-mailových adresách radnicnilisty@mediaas.cz 
a také houdek@mediaas.cz.

Budeme se těšit na vaše podněty, připomínky 
i příspěvky.  Věřím, že ve vašich "radničkách" najdete 
mnoho zajímavých informací a inspirace. 

Děkuji, s úctou

Tomáš Komínek 
ředitel společnosti MEDIA a.s.

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY

Kontaktní informace
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 118 111
fax.: 353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web: www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdě-
lena do dvou administrativních budov:
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřo-
vání dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod. 
pátek:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.

Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.
pátek:  8:00 - 12:00 hod.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
pátek:  8:00 - 12:00 hod.
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• STALO SE / STANE SE

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO  ČERVENÉHO KŘÍŽE
Karlovy Vary uspořádal setkání bezpříspěvkových  
dárců krve z regionu. Stříbrnou Jánského medaili 
převzali mimo jiné i dárkyně a dárci z řad Karlovará-
ků Michaela Hrubá, Jitka Matějková, Lukáš Handšuh 
a Marek Kukučka.

M.E.G  CHARITY DAROVALA PŘÍSTROJ
na ortopedické oddělení Karlovarské nemocnice. 
Předání se konalo přímo v karlovarské nemocnici, 
kde nechyběla ani Michaela Mašková, která osobně 
předala přístroj panu Mudr. Františku Smiškovi.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGII NA ÚPRAVU  VODY
spustili  v úpravně vody Březová, jejímž zdrojem je 
nádrž Stanovice. Na této v Karlovarském kraji nej-
větší úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy 
pitné vody o nový stupeň: ultrafiltraci.

PRÁCE NA PŘEMOSTĚNÍ VÝVĚRU  VŘÍDLA
jsou v plném proudu. Vřídlo bude tryskat z nové vázy 
instalované v prostoru před Vřídelní kolonádou. Pro-
stranství prochází celkovou revitalizací, vybudována 
zde budou i pítka, která nabídnou Vřídlo ve třech 
různých teplotách. Vše bude hotovo do letošního za-
hájení lázeňské sezóny začátkem května.

HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ
v areálu KV Areny hostila na konci února prestižní 
turnaj basketbalistek. Ve finálových bojích se utkaly 
čtyři týmy včetně domácí hráček z BA Karlovy Vary. 
Vítězkami Final Four se nakonec staly basketbalistky 
Nymburku.

GOETHOVU VYHLÍDKU A JEJÍ OKOLÍ
čeká revitalizace. Na úpravách a oživení okolí vy-
hlídky bude město spolupracovat s bavorským Ho-
fem, jehož zástupci rozhlednu v březnu navštívili. 
Finanční prostředky budou čerpány z Programu pře-
shraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko. 
Samotný objekt vyhlídky zrekonstruuje město, také 
s využitím dotačních prostředků z fondů EU.

OBELISK SOCHAŘE PAVLA OPOČENSKÉHO
ustoupil Vřídlu. Na jeho místě bude provizorně trys-
kat nejznámější karlovarský pramen po dobu rekon-
strukce Vřídelní kolonády. Na odstranění a odvoz 
obelisku dohlížel na místě sám autor. Podle jeho slov 
bude dílo instalováno v jednom z českých golfových 
areálů.

VELVYSLANEC TUNISKÉ REPUBLIKY 
v České republice Mohamed Selim Hammami
navštívil Karlovy Vary. Společně s dalšími tuniský-
mi hosty diskutoval se zástupci města o lázeňství 
a cestovním ruchu. Karlovarským hostitelům před-
stavili tuniské lázeňské město Korbous, které se 
pyšní sedmi termálními prameny a sedmi podmoř-
skými prameny.

  
NAHRAĎTE VŘÍDELNÍ KOLONÁDU 
kopií litinové. Zástupci nové karlovarské iniciativy 
a zástupci petičního výboru předali magistrátu peti-
ci, jejímž prostřednictvím volají po zbourání stávající 
Vřídelní kolonády a výstavbě repliky litinové stavby 
Fellnera a Helmera. O svých představách diskutovali 
i se zástupci vedení města.
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• TÉMA MĚSÍCE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Sokolák ožije tradičním rejem čarodějnic 

Malé i velké čarodějnice obsadí v sobotu 30. dubna 
Sokolský vrch, kde proběhnou tradiční oslavy filipo-
jakubské noci spojené se stavěním májky a pálením 
čarodějnic. Jejich návštěvníci se mohou na čarodějnic-
ký rej řádně připravit v nedaleké Becherově vile. V této 
interaktivní galerii bude od 15 do 18 hodin otevřena 
Čarodějnická výtvarná dílna, ve které si zájemci mohou 
vyrobit čarodějnické klobouky a jiné kouzelné doplňky.
Program na Sokoláku vypukne v 17 hodin a bude jím 
provázet „čarodějnice“ Kateřina Janstová. Hranice 

bude zapálena, jak už je v Karlových Varech zvykem, 
v čase odpovídajícím letopočtu, tedy přesně ve 20 
hodin a 16 minut. 
Připravena je řada soutěží, včetně soutěže masek, 
Divadlo dětí Libora Baláka zahraje pohádku O vodníku 
Pačískovi.
Večer vyvrcholí koncertem legendárního Karla Kahovce 
se skupinou George & Beatovens.
Nezbytnou výbavou každého účastníka oslav filipoja-
kubské noci je dobrá nálada a vuřty na opékání.

PROGRAM PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
NA SOKOLSKÉM VRCHU

Sokolský vrch
17:00 – 21:00
Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma)
17:00 – 21:00
Malování na dětské tváře (vstupné zdarma)
17:00
Soutěže pro děti 
17:30
Divadlo dětí Libora Baláka 
- pohádka O vodníku Pačískovi. 
18:30
Soutěže masek 
20:16
Zapálení hranice 
20:20
Kahovec George Beethoven (konec 22:00)

Interaktivní galerie Becherova vila
10:00 – 19:00
Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů 
Zemanových (vstupné 20,-)
15:00 – 18:00     
Čarodějnická výtvarná dílna – příchozí zájemci 
si mohou vyrobit  čarodějnické klobouky a jiné 
kouzelné doplňky (vstupné 50,-) 

Mimo již tradičního pálení čarodějnic na Sokol-
ském vrchu se město nově rozhodlo uspořádat 
hlavně pro občany ze Staré Role, Rybářů i širo-
kého okolí Stavění máje v předvečer 1. května 
spojené s vítáním jara také ve Volnočasovém 
areálu Rolava. 
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. 
Stavění máje a starost o oheň budou zajišťovat 
starorolští dobrovolní hasiči. Pro malé návštěvníky 
bude připraveno tematické divadelní představení, 
soutěž o nejlepší masku čarodějnice nebo čaroděje 
s průvodem, kdy se rozloučíme se s Moranou (ztě-
lesněním zimy a smrti) a přivítáme Vesnu (líbeznou 
bohyni jara). Dále bude připraveno malovávání na 
obličej a další soutěže a hry. Celé odpoledne a ve-
čer bude u táboráku zajištěna možnost opékání 
vuřtů (bude možné i zakoupit, zapomenete-li si je 
doma) a další občerstvení. Celým večerem bude 
provázet známá country kapela Albumband. 
Podrobný program akce naleznete ve svých 
schránkách a také na internetových stránkách 
provozovatele areálu Rolava, městské společnosti 
KV City Centrum www.kvcity.cz.

Oslava Máje nově 
také na Rolavě
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Město Karlovy Vary se i v letošním roce 
připojí k ekologické kampani „Den 
Země“, která každoročně připadá na 
22. dubna a upozorňuje na dopady ni-
čení životního prostředí. Město Karlovy 
Vary vyzývá občany, mateřské, základní 
a střední školy a nepodnikající práv-
nické osoby ke spolupráci na sedmém 
ročníku akce „Chceme čisté město“. 
Účastníci akce si mohou vybrat libo-
volnou lokalitu, kterou zbaví nepořádku 
a odpadků. Město poskytne zájemcům úklidové pro-
středky (pytle na odpad, rukavice) a v případě potře-
by po domluvě s odborem technickým zajistí odvoz 
nasbíraného odpadu. Úklidová akce je naplánována 

na termín od 11. do 24. dubna. 
Součástí akce bude také fotografická 
soutěž o nejlepší zdokumentování pro-
vedeného úklidu. Soutěž bude probíhat 
ve čtyřech kategoriích - mateřské školy, 
základní školy, střední školy a nepodni-
katelské právnické osoby (neziskové or-
ganizace, občanská sdružení, společen-
ství vlastníků bytových jednotek apod.). 
Autoři nejlepších prezentací mohou zís-
kat finanční prémii 10 tisíc korun.

Podrobné informace včetně kontaktních údajů 
a formuláře přihlášky najdou zájemci od 1. dub-
na na internetových stránkách magistrátu města 
www.mmkv.cz.  (mm)

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Chceme čisté město, již posedmé

 Ve dnech 8. a 9. dubna proběhne na území města 
dvoudenní mobilní sběr nebezpečného odpadu. Po 
předložení občanského průkazu je možné předat 
následující nebezpečné odpady a vyřazená elek-
trozařízení: lednice, televizory, pračky, autobaterie, 
zářivky, monočlánky, staré barvy, lepidla, oleje, 
olejové filtry, spotřební chemie, postřiky.

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu:
PÁTEK
Rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště Tesco 11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Fordu 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – park. pod hotelem MARTTEL 13.30 až 13.50
Stará Kysibelská  - Úvalská – Východní 14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most u Luny 15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod MMKV 17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
Hůrky

pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45
SOBOTA
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50
Studenská, vedle zastávky MHD 11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER 12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD 13.30 až 13.50
Holečkova x Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopr. hřiště 14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova 15.00 až 15.20
Rosnice
Zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci 16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20
Severní – Konečná, na parkovišti 18.30 až 18.50

Dvoudenní mobilní sběr 
nebezpečného odpadu

Na území města jsou průběžně rozmisťovány 
speciální popelnice a kontejnery na bioodpad. 
Běžně jsou přistavovány nádoby o objemu 
120 litrů. Svoz těchto bionádob bude probíhat 
jednou týdně a bude zdarma.
Občané, kterým nebude stačit přidělená ná-
doba, si mohou na vlastní náklady přiobjednat 
u svozové společnosti AVE CZ další biokontejner 
a jeho vývoz. 

Harmonogram svozu bioodpadu: 
Pondělí:
Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček, Počerny
Úterý:
Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa:
Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, 
obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek:
Sedlec, Rosnice, Tašovice 

Do bioodpadu patří:
• tráva a plevel 
• listí (bez smetků z ulice) 
• dřevní štěpka z větví stromů a keřů 
• spadané ovoce 
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky 

apod.) 
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), 

čajové sáčky 
• skořápky od vajec 
• neznečištěná zemina (bez květináčů) 
• pokojové rostliny 
• květináče z lepenky a rašeliny
 
Do bioodpadu nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
• jedlé oleje 
• maso, kosti, kůže 
• uhelný popel, uliční smetky, kameny
• uhynulá zvířata
• exkrementy masožravých zvířat 
• kočkolit
• znečištěné piliny 
• pytlíky z vysavače, oharky
• všechny další biologicky nerozložitelné 

odpady

Sezóna svozu 
bioodpadu 
začíná

Město umožní podnikatelům odkládat využitelné slož-
ky komunálního odpadu (papír, plast, sklo a nápojový 
karton) do nádob na separaci, které jsou rozmístěny 
na území Karlových Varů.
Novinkou reaguje na četné žádosti a podněty živnost-
níků. Tříděný odpad budou moci do příslušných nádob 

odkládat podnikatelé na základě smlouvy uzavřené 
s Odborem technickým Magistrátu města Karlovy Vary 
a po uhrazení ročního poplatku. Cena za využití systé-
mu sběru a svozu separovaného komunálního odpadu 
pro podnikatele byla stanovena na 2.000 Kč + DPH.
Novinka bude přínosná i pro město i jeho obyvatele. 

Jejím zavedením by mělo dojít ke zvýšení množství 
vyseparovaného odpadu a tím i růstu odměn od auto-
rizované obalové společnosti 
EKO-KOM. a.s. Z těchto odměn pak může město hra-
dit zřizování dalších stanovišť pro nádoby na separaci 
a snižovat tak docházkovou vzdálenost pro obyvatele.

Podnikatelé mohou využít kontejnery na separaci
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Technický odbor  upozorňuje, že i v letošním roce  
bude od dubna do října na území Statutárního města 
Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komu-
nikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně 
nočního mytí komunikací v lázeňském území a v ob-
chodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na 
komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky 
omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že 
součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy 
a chodníky.   
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 
8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod. 
Vozidla bránící provádění blokových čištění budou 
odtažena na parkoviště odtahové služby  na Západní 
ulici. Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován 
na oficiálních webových stránkách Magistrátu města 
Karlovy Vary - www.mmkv.cz a na úřední desce 
magistrátu města Moskevská 21.
Plán blokového čištění města v roce 2016 vypracovala 
společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, 
Karlovy Vary, která bude úklid provádět.
Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší 
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

1.4.  Komunikace: Sedlecká, Krušnohorská, 
Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná

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

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

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

 Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, 
Česká -  parkovací plocha za panelovými domy

 Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní náměstí, Mírové náměstí 
(Festivalový most), Vřídelní, I.P.Pavlova - část 

6.4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská - část

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

 Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, 

Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad 
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – vnitroblok mezi domy

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

8.4.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín

11.4. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, 
Úvalská

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

12.4. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, 
kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod 
Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na Vrchu

 Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní náměstí, Mírové náměstí 
(Festivalový most), Vřídelní, I.P.Pavlova část

13.4. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, 
Spálená, Cihelny 

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

14.4. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana 
Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, 
Jateční 

15.4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova,  

 Baarova, Mánesova
18.4. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, 

Hraniční, Mlýnská 
 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 

18 - 24
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 

mostu ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, 

nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

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

20.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, 
Prašná, Vítězná (úsek od Drahomířina nábřeží 
k Prašné), Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

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

28.4. Komunikace: kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na 
Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa 
Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová

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

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

3.5. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, 
Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, 
Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, 
K Linhartu

4.5. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, 
Bečovská

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

 Parkoviště: Brigádníků č.3 u věžáku
5.5. Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, 

Požární, Mládežnická (u křižovatky 
s Čankovskou), Krušnohorská u domu č.2, 
Čankovská (velké parkoviště u křižovatky s ul. 
U Koupaliště), U Koupaliště (před  Severkou 
vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato 
u Horního nádraží

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

 Parkoviště: Severní - nové parkoviště

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Upozorňujeme motoristy, že dnem 1. 4. 2016 nabylo 
účinnosti Nařízení Statutárního města Karlovy Vary 
č. 1/2016, kterým se stanovují maximální ceny za 
nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené 
odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za 
střežení těchto vozidel na určených parkovištích. 

Nařízením se mimo jiné stanovují nové maximální 
ceny za odtahy vozidel:
za jeden nucený odtah úplný  1 600 Kč      
za jeden nucený odtah neúplný  800 Kč     
za jeden odtah zpětný   3 300 Kč                     
Maximální ceny za střežení jednoho takto odtažené-

ho vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti činí: 
za první den (kalendářní den přitažení) 150 Kč 
za každý další i započatý den 200 Kč
Plné znění nařízení je zveřejněno na internetových 
stránkách magistrátu www.mmkv.cz v sekci Vyhláš-
ky a nařízení.

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY
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Obyvatelé Karlových Varů budou mít i v roce 
2016 možnost zapojit se do diskuse o rozvoji 
města, realizovaných i připravovaných projek-
tech a o problémech, které registrují v okolí své-
ho bydliště. Diskusní setkávání s představiteli 
města, zástupci magistrátu a městských spo-
lečností a organizací odstartuje dubnové celo-
městské fórum, na které ve dvou sériích naváží 
debaty v jednotlivých městských čtvrtích.

Fórum města Karlovy Vary 13.4.
Celoměstské diskusní fórum proběhne ve středu 
13. dubna od 17 hodin v sále Alžbětiných lázní. Účastníci 
budou debatovat mimo jiné o tom, jak se podařilo vyřešit 
takzvaných 10P, tedy deset problémů, které vzešly z loň-
ské celoměstské diskuse a následných anket na inter-
netu a v Karlovarských radničních listech. Také v rámci 
letošního celoměstského fóra bude vytvořen žebříček 
největších problémů města a výsledný seznam 10P bude 
následně opět prověřen anketami na webových strán-
kách magistrátu a v květnovém vydání Karlovarských 
radničních listů.

Součástí celoměstského fóra bude také veřejné projed-
nání dvou strategických dokumentů, které jsou součástí 
procesu nominace Karlových Varů a západočeského lá-
zeňského trojúhelníku na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO (Managment Plan I. a II.).
Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách 
magistrátu města www.mmkv.cz v sekci Projekty města 
a strategické dokumenty.

Diskusní fóra pro městské čtvrti
Ve středu 27. dubna jsou k debatě o svých čtvrtích zváni 
obyvatelé Staré Role a Počeren. Setkání se uskuteční od 
17 hodin v budově ZŠ Truhlářská.
Diskusní fóra v Karlových Varech:
13. 4. Fórum města Karlovy Vary – Alžbětiny lázně
I. série místních fór
27. 4. Stará Role, Počerny - ZŠ Truhlářská 
 4. 5. Bohatice 
11. 5. Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky 
18. 5. Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místa konání 
květnových diskusních fór budou upřesněna v květno-

vém vydání KRL. Místní fóra pro ostatní čtvrti proběhnou 
v rámci II. série v podzimních měsících.

10P roku 2015 – problémy města dle účastníků dis-
kusního fóra 2015
Zaměstnanost
Veřejné otevřené WC
Omezení autodopravy – řešení centra města
Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj
Vysoká škola
Thermal
Koncepce dopravy – řešení centra města
Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí
Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů
Územní plán – řešení centra města 

Startují diskuzní fóra

 V souladu se záměry karlovarského regionu v ob-
lasti terciálního vzdělávání i vzhledem k tomu, že 
Vysoká škola Karlovy Vary ukončuje k 31. 8. 2016 
svoji vzdělávací činnost, otevírá Vysoká škola fi-
nanční a správní 1. září 2016 nové studijní středisko 
v Karlových Varech. Zájemcům 
o studium nabízí celou řadu oborů jak bakalářského, 
tak navazujícího magisterského studia. Přihlášky je 
možné podávat již nyní.  
Poté, co VŠKV oslovila VŠFS a po vzájemné dohodě 
obou institucí a v souladu s § 86, odst. 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném zně-
ní, umožní VŠFS studentům VŠKV pokračovat 
ve studiu za obdobných podmínek. 
Rozhodnutí VŠFS zahájit výuku v Karlových Varech 
významně podpořil vstřícný přístup Karlovarského 
kraje v čele s hejtmanem Martinem Havlem, stejně 
jako podpora města Karlovy Vary a primátora Petra 
Kulhánka. „Bez jejich souhlasu s působením naší 
univerzity bychom podobný krok neučinili. Je tedy 
na místě nejenom oběma institucím a jejich před-
stavitelům poděkovat, ale přislíbit, že se Vysoká 
škola finanční a správní bude podílet na rozvoji ce-
lého regionu. Jsem přesvědčena, že nabídka nava-
zujících magisterských oborů v kraji chyběla a jsem 
ráda, že tuto mezeru na edukačním trhu zaplní prá-
vě Vysoká škola finanční a správní.“ říká Bohuslava 
Šenkýřová, rektorka univerzity.
„Příchod VŠFS do Karlových Varů vítám. Dlouhodobě 
deklarujeme snahu udržet ve městě mladé lidi 
a možnost studia na vysoké škole je jedním z účin-
ných nástrojů. VŠFS může počítat s naší podporou 
i s prostory, které jí za výhodných podmínek poskyt-
neme,“ dodává karlovarský primátor Petr Kulhánek. 
„Jsem rád, že se v Karlových Varech otevírá studijní 
středisko Vysoké školy finanční a správní. Náš regi-

on se dlouhodobě potýká s odlivem mladých vzdě-
laných lidí a tak věřím, že je nabídka vyučovaných 
oborů zaujme a škola přivítá mnoho nových studen-
tů. V této souvislosti bych rád připomněl, 
že Karlovarský kraj již druhým rokem vyplácí vyso-
koškolákům stipendia. Pokud studenti splní poža-
dované podmínky, mohou získat až 24 tisíc korun 
ročně,“ zdůrazňuje hejtman Martin Havel.
Vysoká škola finanční a správní získala akreditace 
oborů VŠKV pro dostudování všech stávajících stu-
dentů VŠKV (týká se to i studentů pražského stu-
dijního střediska). Stávající obory, tak jak je nabízí 
VŠKV budou tedy určeny pouze na dostudování je-
jích stávajících studentů, kteří budou mít zájem pře-
stoupit na VŠFS. Přestup je dobrovolný, VŠFS však 
učinila všechny kroky, které by studentům tuto změ-
nu měly usnadnit. Zachována proto zůstává i výše 
školného ve standardní době studia.
Současně s otevřením Vysoké školy finanční 
a správní v Karlových Varech nabízí všem zájemcům 
o studium tyto obory:

Bezpečnostně právní studia (Bc., NMgr.)
Kriminalisticko právní specializace (Bc., NMgr.)
Marketingová komunikace (Bc.)
Právo v podnikání (Bc., NMgr. pod názvem 
Právní aspekty podnikání)
Právo ve veřejné správě (Bc., NMgr. pod ná-
zvem Právní aspekty ve veřejné správě)
Řízení podniku a podnikové finance (Bc.)
Veřejná správa (Bc., NMgr.)

Již v těchto dnech je možné se každou středu setkat 
v budově Vysoké školy Karlovy Vary, T. G. Masary-
ka 541/3, Karlovy Vary, kde bude VŠFS od 1. září 
2016 působit, se zástupcem naší univerzity. Pravi-
delně také budeme pořádat Dny otevřených dveří. 

Vysokoškoláci mohou dostudovat na VŠFS KRÁTKÉ ZPRÁVY

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ na SV. LINHART
Přírodní lanové centrum Sv. Linhart se připravuje na 
novou sezónu. V té loňské si tři různé okruhy mezi 
stromy vyzkoušelo 12 tisíc návštěvníků, 7 tisíc lidí 
si vyzkoušelo procházku v korunách stromů, jednu 
z novinek loňské sezóny. V té nadcházející, která 
bude zahájena 6. května, otevřou Lázeňské lesy Kar-
lovy Vary novou trasu. Ta tentokrát vedle výstupu do 
korun stromů nabídne i adrenalinovou jízdu. Trasu 
bude tvořit 13 sjezdových lanovek.
S novou sezónou bude v areálu opět otevřen stánek 
s občerstvením, který bude v povozu o víkendech 
a svátcích, o prázdninách pak každý den, vždy  v od-
poledních hodinách. 
Autobusová linka č. 24 na Sv. Linhart
Zvláštní linka MHD k areálu Svatý Linhart vyjede le-
tos poprvé 30. dubna. V provozu bude každou sobotu, 
neděli a ve svátek až do 16. října. Na lince platí tarif 
MHD. První spoj odjíždí od Tržnice ve 12.30, následu-
jící spoje navazují v Doubí na linku č. 6, odjíždějící od 
Tržnice v 13.09, 13.39, 14.09, 14.39, 15.09 a 15.39 
hodin. Zpět z Linhartu odjíždí v 13.18, 13.48, 14.18, 
14.48, 15.18, 15.48 (do Doubí, kde navazuje linka č. 
6) a poslední spoj vyjíždí v 16.30 hodin (až k Tržnici).

MĚSTO ROZMÍSTÍ CHYTRÉ KONTEJNERY
V průběhu roku dojde k rozšíření míst s „chytrými“ 
odpadovými nádobami v obchodně správním cen-
tru města, v ulicích T. G. Masaryka, Zeyerova a Dr. 
Davida Bechera. V každé ulici budou nově osazeny 
trojkombinace, které zahrnují nádoby na směsný od-
pad s lisem (tzv. Bigbelly) a dvě nádoby na separaci 
plastů a papíru (Smartbelly). V Zeyerově ulici bude 
ještě instalována samostatná nádoba na směsný 
odpad s lisem.
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Kouzelný Svět Orchestru. To je název nového „rodin-
ného“ koncertu, jehož premiéru připravil Karlovar-
ský symfonický orchestr na duben. Po velmi úspěš-
ném loňském pořadu „Bavíme všechny generace“ 
tak KSO připravil další koncert pro rodiče, případně 
prarodiče s dětmi. Publiku se orchestr představí 
v dílech klasické hudby, kdy zazní ukázky z tvorby 
například Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadea 
Mozarta či Georgea Bizeta a dalších světových veli-
kánů. Podle ohlasů z loňského programu lze přepo-
kládat, že pro dětské posluchače budou největšími 
„taháky“ filmové melodie z Hvězdných válek, Jur-
ského parku a dalších známých filmů.
Průvodcem programem bude herec Viktor Braunrei-
ter, který je již tradičně s koncerty KSO pro děti 
a mládež spjatý. Mimochodem – za tento školní 
rok provede oblíbený moderátor světem hudby přes 
6.000 dětí z celého Karlovarského kraje. Braunreite-
rovo jméno je zárukou, že nebude nouze o spoustu 
zábavy, do níž budou zapojeni jak hráči orchestru, 
tak diváci. Návštěvníci koncertu se dozví, jaké to 
je, mít plnou hlavu orchestru nebo jaká kouzla umí 
hudba provést s různými životními situacemi – tře-
ba s rande, plánováním dovolené nebo návštěvou 

zoologické zahrady. Orchestr bude řídit dirigent Jan 
Mikoláš, s nímž KSO pravidelně spolupracuje.
Premiéra koncertu Kouzelný Svět Orchestru se 

uskuteční v neděli 10. dubna v Grandhotelu Amba-
ssador Národní dům od 15 hodin.

Vlasta Vodičková

Kouzelný Svět Orchestru pro celou rodinu 

Viktor Braunreiter a KSO

Aneta Langerová & Kapela  
& Karlovarský symfonický orchestr
V rámci Mezinárodního filmového festivalu se bude 
opět konat tradiční open air koncert v Letním kině, 
který připravilo město Karlovy Vary ve spolupráci 
s Karlovarským symfonickým orchestrem. Tentokrát 
se mohou diváci těšit na jednu z nejosobitějších 
českých zpěvaček Anetu Langerovou. Její zastávka 
v Karlových Varech proběhne v rámci turné k albu 
NA RADOSTI, s nímž získala v roce 2015 čtyři Anděly 
Akademie populární hudby. Koncert bude jedním ze 

dvou, na nichž zpěvačku doprovodí kromě její kapely 
symfonický orchestr, na hudbě, textech a aranžích 
skladeb pracovala spolu s hudebním skladatelem 
klavíristou a producentem Jakubem Zitkem. Koncert 
bude dirigovat Martin Kumžák, známý mimo jiné jako 
aranžér a kapelník Moondance Orchestra, známé 
z pořadu Stardance. 
Aneta: "Koncert v Karlových Varech bude pro nás 
vyjímečný. Věřím, že si tento letní večer všichni spo-

lečně užijeme. Budeme hrát převážně písně z alba 
Na Radosti, některé z nich jako například Tráva nebo 
Dívka jsou i na albu v orchestrálním aranžmá, pro 
ostatní napsal Jakub Zitko nové aranže, těším se že 
je všechny budeme hrát v živém provedení s Karlo-
varským symfonickým orchestrem."

ANETA LANGEROVÁ & KAPELA  
& KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
NA RADOSTI
6. 7. 2016, od 20.00 Letní kino  Karlovy Vary 
Vstupenky v prodeji od 1. 4. 2016 na vstupenky.kar-
lovyvary.cz, v pobočkách Infocentra a všech běž-
ných předprodejích. Cena vstupenky v předprodeji: 
200 Kč, cena vstupenky na místě před koncertem: 
250 Kč. Děti a mládež do 15 let vstupné na místě 
i v předprodeji 100 Kč.
Účinkují:
Aneta Langerová – zpěv, akustická kytara, klavír, 
aranže
Jakub Zitko – klavír, zpěv, instrumentace a orches-
trální aranžmá 
Jakub Vejnar – baskytara, elektrický kontrabas, Cha-
pman Stick 
Ludvík Kulich – akustická kytara, zpěv
Martin Kopřiva – bicí nástroje, perkuse 
Adam Koller – bicí nástroje, perkuse 
Dorota Barová – violoncello, zpěv 
Veronika Vališová – housle
Vladan Malinjak – viola 
Karlovarský symfonický orchestr 
Dirigent  Martin Kumžák
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Čisté či nečisté praktiky? 
To bylo první, co mne napadlo po přečtení si 
informace v tisku, že Karlovarský kraj byl jedním 
z těch subjektů, který nedodal materiály o objemu 
peněz, které úřady investují do informačních 
a komunikačních technologií -i díky eurodotacím.
Znovu po dvou letech se magazín CIO Business 
World pokusil zmapovat segment informačních 
a komunikačních technologií v českých úřadech 
státní a veřejné správy. Nejdůležitější informace 
o ICT na ministerstvech, krajských úřadech, 
magistrátech největších českých měst a vybraných 
státních organizacích. Bohužel přehled ani 
tentokrát není kompletní, a to přestože úředníkům 
poskytli pro získání dat a reakcí téměř měsíční 
lhůtu. 
Cituji:
„INFORMAČNÍ ABSENTÉŘI
Metodika použitá pro tvorbu tohoto článku (myšleno 
pro magazín CIO Business World) vycházela ze 
sady sedmi otázek, které jsme rozeslali na čtrnáct 

ministerstev, Úřad vlády, třináct krajských úřadů, 
Magistrát hlavního města Prahy, deset největších 
měst v Česku a čtrnáct vybraných organizací 
zajišťujících „veřejnoprávní“ servis pro jiné úřady 
či firmy a občany. Odpovědi nedodaly: Úřad vlády, 
ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních 
věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu, 
ministerstvo zdravotnictví, Středočeský kraj, 
Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, 
Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem, Pražský hrad, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Národní 
knihovna, Český hydrometeorologický ústav, 
Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, 
Ředitelství silnic a dálnic.“
Nevím, nevím, ale pokud jednám férově a poctivě, 
nemohu mít problém sdělit takovouto informaci 
o oběhu státních finančních prostředků. Zajímalo 
by mne, proč tyto informace z našeho kraje nebyly 
poskytnuty?

A mohu pokračovat s městem Karlovy Vary. I zde 

se mi nelíbí praktiky, které Rada města dělá. Proč 
odbory magistrátu a jeho příspěvkové organizace 
musí již několik let dělat výběrová, případně 
nabídková řízení doslova na každou „blbost“ 
začínající cenou 10.000 Kč a vedení si klidně 
zadá výjimku na celou řadu akcí. Poslední za cca 
tři čtvrtě miliónu mi vzala dech – vyhneme se 
soutěži, protože firma spolupracuje na územním 
plánu města? No, to je opravdu důvod! Takže 
přeloženo do lidštiny – od teď se v Karlových 
Varech nebudou soutěžit studie za milióny, protože 
pokud budou vypracovány firmou Hangár, jsou 
nejlepší!! Souhlasím s JUDr. Zemanovou, kdyby 
byla vyhlášena soutěž, mohla ji legálním způsobem 
za nejnižší nabídku vyhrát právě zmíněná firma 
a nemuseli by kolem toho vyvstávat otázky typu – 
kdo za tím vězí?
Čisté či nečisté praktiky?
                Věra Bartůňková,
       zastupitelka města Karlovy Vary
         a Karlovarského kraje

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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V noci ze 13. na 14. březena zesnula v klidu, v kruhu 
své rodiny, ve věku 96 let, paní Anna Fidlerová. Bez 
nadsázky lze říci, že byla doyenem karlovarských 
novinářů. Občané znali její   články z nejrůznějších 
novin a časopisů, věnovala se ale také kultuře a to 
v nejširším slova smyslu.
Často jsme se potkávali v divadle, na koncertech, 
na nejrůznějších vernisážích. Byla vždy tam, kde se 
v místní kultuře něco dělo. Její práci velmi oceňovala 
také Židovská obec.
Bojovala proti zrušení profesionálního divadelního 
souboru v městském divadle, pravidelně měla 
příspěvky na Historickém semináři Karla Nejdla, 
byla autorkou knihy „Údolí živé vody“, věnované 
Jáchymovu. Při slavnostním zahájení lázeňské sezony 
v roce 1998 převzala z rukou primátora vysoké 
ocenění – Cenu města Karlovy Vary. Dlouholeté 
aktivní člence Klubu přátel Karlových Varů bylo v roce 
2000 uděleno čestné členství tohoto Klubu. 
Paní Anička Fidlerová byla posedlá démonem každého 
pravého novináře. Bude nám chybět.
Čest její památce! 

PhDr. Zdeněk Musil
jménem výboru Klubu přátel Karlových Varů

VZPOMÍNKA
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Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila na 
konci února paní Anežka Fořtová. Narodila se 
v Doupově do rodiny četníka, vyrůstala v Kamenici 
na Domažlicku. Na Chodsku si také našla manže-
la, se kterým se rozhodli zapustit kořeny v Karlo-
vých Varech. Přestěhovali se sem po válce, pak se 
ale museli z rodinných důvodů vrátit do Kamenice. 
Natrvalo se pak v našem městě usadili na začátku 
50. let. Manžel si v Tuhnicích otevřel obchod, paní 
Anežka v něm prodávala. A nejen tam. Společně 
vychovali dvě dcery, postupem času do rodiny 
Fořtových přibyla dvě vnoučata, pět pravnoučat 
a dvě prapravnoučata. Mezi nejoblíbenější cíle 
častých pocházek paní Fořtové patřily karlovarské 

kolonády a vyhlídky, zejména Jelení skok. Paní 
Anežka také ráda tančila a velmi ráda a hodně 
pletla. „Opletla celou rodinu, i sousedy,“ prozra-
zují na svou maminku její dcery Alena a Milena. 
„Vždycky měla a dodnes má největší autoritu v ro-
dině a dokáže si nás pěkně srovnat. Prostě dcera 
četníka,“ se smíchem dodávají Alena s Milenou, 
které o maminku pečují. Paní Anežka tráví dny 
nejraděj ve společnosti TV Šlágr, sleduje i zprávy, 
ale ty ji prý spíš rozčilují. Proto jí přejeme hodně 
pozitivních zpráv. Ale zejména přejeme oslaven-
kyni pevné zdraví, hodně radosti a dlouhotrvající 
milý úsměv, který jí během naší návštěvy nezmizel 
z tváře.

Anežka Fořtová slavila s rodinou

 V polovině února oslavila své krásné deva-
desátiny paní Marie Pracnová. Narodila se ve 
slovenských Košicích, v Karlových Varech žije 
od svých dvaceti let. „Měla jsem tu kamarád-
ku. Přijela jsem za ní na návštěvu, abych si 
prohlédla slavné město. A v jedné kavárně na 
kolonádě jsem potkala Josefa, svého budoucího 
manžela,“ odhaluje tajemství svého přesídlení 
z východu Slovenska na západ Čech. Manžel 
byl sládkem v místním pivovaru a s vařením 
piva spojila svůj profesní život i paní Marie. 
„Pracovala jsem v pivovaru na filtraci a vydr-
žela jsem tam 41 let,“ chlubí se. Na pivo nedá 

dopustit, nejraději měla černé a skleničkou pě-
nivého moku nepohrdne ani dnes. „Pivo je dob-
ré a zdravé, ale musí se pít s mírou,“ říká osla-
venkyně, která se těšila, že si dá skleničku i na 
oslavu svého jubilea. Tu si užila ve společnosti 
svých spolubydlících a personálu Domova pro 
seniory ve Staré Roli, kde žije již 10 let a další 
léta plánuje. „Přemýšlím, že budu žít i sto let,“ 
prozradila nám paní Pracnová. A my jí přejeme 
ještě dlouhé roky plné pohody podpořené pev-
ným zdravím. S gratulací, květinou a darem se 
ke gratulantům připojili také náměstci primáto-
ra města Michal Riško a Čestmír Bruštík.

Pracnovou necháme

 Životní jubileum oslavila v březnu paní Marie 
Kočovská. Devadesáti let se dožila v neuvěřitelné 
fyzické a duševní kondici, kterou by jí mohli závi-
dět o generace mladší lidé. Čtyřhodinová túra po 
alpských kopcích ve výšce dva tisíce metrů nad 

mořem je pro oslavenkyni ideálním způsobem 
trávení dovolené. 
Rodištěm paní Marie je obec Žerovice na jižním 
Plzeňsku, Karlovy Vary se jejím bydlištěm staly 
v roce 1964, kdy se sem spolu se svým man-

želem Zdeňkem a dvěma dcerami přistěhovala. 
Svůj profesní život spojila s drahovickým interná-
tem, kde 30 let působila jako vychovatelka a do-
dnes je s některými svými svěřenci ve spojení. 
Mezi koníčky paní Kočovské patřilo divadlo, ta-
nec, chalupaření a zahradničení na Vysoké Štole 
u Nejdku, ale největší vášní paní Marie byly, a do-
dnes jsou, procházky. Stejně jako zamlada, i dnes 
si ráda zajde na Tři kříže, miluje horské túry. Pěšky 
z Drahovic vyráží i na nákupy a návštěvy. „Vezmu 
batoh na záda a zajdu si nakoupit do Rybář nebo 
za dcerou do Jenišova,“ udivuje paní Marie. Také 
vás zajímá, v čem tkví obdivuhodná kondice osla-
venkyně. Vedle pravidelného pohybu na čerstvém 
vzduchu je to bezpochyby i střídmá strava. „Ne-
přejídám se, jím hodně ovoce a zeleniny, denně si 
dám salát a miluju kuře s nádivkou, ale jen s mrk-
ví, žádné brambory,“ dává nahlédnout do svého 
jídelníčku paní Marie. Sama ale recept na dlouhý 
a aktivní život vidí v rodině. „Ani si neuvědomu-
ji svůj věk a myslím, že je to díky rodině.  Měla 
jsem krásné manželství, které trvalo 62 let. Dcery 
se o mě tak hezky starají,“ vyznává se s dojetím. 
Proto paní Marii vedle nezbytného zdraví a štěstí 
přejeme, kouzlo rodinné pohody, pro ni tak blaho-
dárné, nikdy nevyprchalo.

Marii Kočovskou potěšil rodokmen
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Oslavu úctyhodných devadesátých narozenin 
si užila také paní Zdena Semerádová. Své ko-
řeny má v Roštíně u Kroměříže. Do Karlových 
Varů přišla s manželem a žije zde již přes 60 
let. Celý život pracovala v administrativě, mimo 
jiné i ve Státních lázních. Ve volném čase ráda 
tančila, věnovala se zahradničení a cestovala. 
Díky sestře, která se provdala do Francie, viděla 
poprvé Eiffelovu věž, když jí ještě nebylo ani tři-
cet let. Do Francie ráda jezdila nejen na výlety, 
ale později i částečně pracovně. „Kvůli švagrovi 
jsem se naučila francouzsky, tak jsem pak jez-
dila po světě jako tlumočnice s dechovým or-
chestrem ze Štětí,“ vypráví paní Semerádová. 
Záliba v cestování ji neopustila ani dnes. Jen 
už zajímavá místa poznává prostřednictvím te-
levizní obrazovky: „Moc ráda sleduji Cestománii 
a podobné pořady.“ Ráda také vyráží na krátké 
procházky a masáže. Šarmantní a usměvavá 
dáma oslavila své jubileum v klubovně karlovar-
ského Svazu důchodců. Ve společnosti dalších 
členek se dobře pobavila. My paní Semerádové 
přejeme stálou pohodu, zdraví a spokojenost do 
dalších let.

Zdena Semerádová miluje cestování

Mezi devadesátileté občany Kalových Varů 
vstoupil v březnu pan Miroslav Štecura. Narodil 
se ve Štěpánově u Olomouce, vystudoval strojní 
průmyslovou školu ve Zlíně a profese strojního 
projektanta a konstruktéra ho zavedla do růz-
ných koutů republiky – do Litvínova, Jáchymo-
va a nakonec do Vřesové. Tam se stal jedním 
z prvních konstruktérů a pracovníků vůbec 
a vydržel zde až do důchodu. Při vzpomínkách 
na své mládí zmiňuje pan Štecura dva milníky. 
„V pětačtyřicátém jsme jeli s kamarádem na 
kolech do Prahy. Chtěli jsme vidět, jak probí-
há osvobozování hlavního města. A U Hybernů 
jsem jen těsně unikl kulometné dávce. To jsem 
se podruhé narodil,“ líčí pan Miroslav. Druhým 
významným momentem se stala vojna. „V roce 

1948 jsem narukoval do Mariánských Lázní 
a oženil se tam.“ S manželkou se pak přestěho-
vali do Karlových Varů a vychovali tři syny. Dnes 
je pan Štecura také pětinásobným dědečkem 
a pradědečkem. Býval aktivním sportovcem, 
jeho doménou byl volejbal, který hrál až do 75 
let. Mezi další koníčky oslavence patřil tanec 
a také procházky po městě a okolí. „Říkají mi 
švihák lázeňský. Hodně jsem tančíval, v Národ-
ním domě i jinde. Ještě nedávno jsem si to štrá-
doval na Dianu nebo na Linhart,“ chlubí se pan 
Miroslav. Protože ho ale poslední dobou trochu 
potrápilo zdraví, přejeme panu Štecurovi brzké 
uzdravení a návrat do formy a kondice „šviháka 
lázeňského.“ S pomocí rodiny a přítelkyně Jiřiny  
to jistě zvládne.

Miroslav Štecura má přezdívku švihák   

 
 

 Daňové poradenství  
 DPH  
 Kontrolní hlášení 

Tel.: 721 347 222 E-mail: mgmfinance@volny.cz 

 Nabízíme poradenství speciálně zaměřené na DPH 
a kontrolní hlášení. K poradenským službám 
sjednaným do konce května 2016 expertní daňové 
analýzy DPH do konce roku  ZDARMA. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ
telefon: 777 193 779

karlovy.vary@mediaas.cz

ZAVOLAT

AŽ DO DOMU 
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
HOTOVOST

•  MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177 
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000  KÈ

•  
•  

STAÈÍ
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• SPOLEČNOST / INZERCE

Poslední dubnový víkend si Karlovy Vary pro své 
tradiční setkání vybrali potomci evropských i zá-
mořských šlechtických rodů společně s význam-
nými osobnostmi vědy, kultury a obchodu z celé 
Evropy. 
Bude se zde konat jubilejní 20.  Karlovarský ví-
kend – setkání evropské šlechty. 
Účastníci setkání jsou rozpoznatelní na první po-
hled. Jejich elegantní oblečení, u dam nádher-
né barevné klobouky, rozesmáté tváře – vždyť 
se přece přijeli bavit – a velmi milé a zdvořilé 
chování přináší na karlovarské kolonády závan 
starých dob, kdy etiketa byla základem výchovy 
v rodinách i ve školách.
Organizátoři setkání připravili pro své hosty tra-
diční třídenní program, plný tance a zábavy. La-
hůdkou letos jistě bude dostihový den na závo-
dišti ve Dvorech. V sobotu 30. 4. 2014 od 10:00 
hodin zde proběhne dostihový den, na který se 
již těší všichni hosté.
Pro pobavení  přítomných dam je připravena 
soutěž o nejkrásnější klobouk a všechny dámy 
berou svou účast v soutěži velmi vážně – je-
jich modistky pracují naplno již několik měsíců.  
Mladí muži pak trénují na dostih dřevěných koní, 
kdy každý z deseti mužů - závodníků obdrží do 
rukou dřevěného koně a s ním závodí na dosti-
hové dráze.
A samozřejmě na návštěvníky čeká sedm re-

gulerních  rovinových dostihů, z nichž jeden je 
netradičně na 3 000 m.
A jako třešničku na dortu pořadatelé připravili 
dostih poníků s maximální výškou 136 cm, je-
jichž žokejové nesmějí přesáhnout věk 13 let.
Pořadatelé setkání Karlovarský víkend 2016 

srdečně zvou všechny občany Karlových Varů 
v sobotu 30. 4. 2016 od 10,00 hodin na společné 
sledování letošních prvních dostihů na dostihové 
dráze v Karlových Varech -  Dvorech.   
Na tomto dostihovém dni nebude vybíráno 
vstupné a všichni občaně města jsou vřele vítáni.

Evropská šlechta na dostizích v Karlových Varech 

一䄀嘀态吀䤀嘀吀䔀 一섀匀
䬀愀爀氀漀瘀礀 嘀愀爀礀 
嘀يح爀漀戀渀 稀瘀漀搀 伀琀漀瘀椀挀攀 ⴀ 䠀爀漀稀渀ᬁ琀渀猀欀 㠀㌀Ⰰ ㌀㘀　 　 伀琀漀瘀椀挀攀ꀀ
嘀يح爀漀戀渀 稀瘀漀搀 䐀愀氀漀瘀椀挀攀ꀀⴀ 䈀漀琀愀渀椀挀欀 ㈀㔀㈀⼀㘀Ⰰ ㌀㘀㈀ 㘀㌀ 䐀愀氀漀瘀椀挀攀

倀爀愀栀愀 
漀戀挀栀漀搀渀 欀愀渀挀攀氀夁  眀眀眀⸀欀愀氀椀戀爀愀⸀挀稀
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Kostel sv. Linharta
V bývalé královské lovecké oboře stával již od 13. 
století románský kostel. V době, kdy v lesích kolem 
obory lovil Karel IV. jeleny, patřilo toto místo k loket-
skému farnímu kostelu sv. Václava. Následkem roz-
růstání Karlových Varů však ztratila blízká ves zvaná 
Obora postupně svůj význam a společně s kostelem 
nepřežila 15. století. Dnes na místě kostelíka stojí 
rozvaliny původního zdiva, ale také malebná kap-
lička Sv. Linharta, která připomíná dějiny, které tudy 
kráčely.

Vřídlo
Tam, kde dnes stojí moderní železobetonová ko-
lonáda, rostly v době Karla IV. pouze hluboké lesy 
plné rozeklaných skal a strží, do kterých Karel IV. 
s oblibou jezdil na lov. Legenda o objevení pramenů 
vypráví, že pes, který při lovu pronásledoval jelena, 

nešťastnou náhodou spadl do horkého lesního pra-
mene. Když k němu družina přispěchala, zjistila, že 
pes není opařen, ale že se mu naopak zahojily rány, 
které při lovu utržil. Císař , kterého v posledních 
letech často trápila dna, na vlastní kůži vyzkoušel, 
jako sílu mají zdejší prameny a nechal okolí prame-
nů upravit, obydlet a používat k lázeňským účelům.

Tržní kolonáda a pramen Karla IV.
Tam, kde si prý Karel IV. ve 14. století léčil nemoc-
né končetiny, stávaly nejstarší královské  lázně ve 
městě. Kromě lázní tu také bývalo historické tržiš-
tě, které zanechalo místu svůj název. Dnes tu stojí 
vyřezávaná dřevěná kolonáda ve švýcarském stylu, 
kterou navrhli vídeňští architekti Ferdinand Fellner 
a Hermann Helmer. 

Jelení skok
Podle legendy o založení města císařem Karlem IV. 
z této skály skočil jelen, díky kterému pak lovci na-
šli první horké prameny. Jelen to musel být pořádný, 
protože k nejbližšímu prameni to je vzdušnou čarou 
více než sto metrů. Ale takové už jsou legendy. Dnes 
je na tomto místě nejstarší vyhlídková stavba Karlo-
vých Varů, která se podle svého stavebníka nazývá 
také Mayerův gloriet.

Vyhlídka Karla IV..
Na pseudogotickou rozhlednu Vyhlídka Karla IV. sice 
králova noha nikdy nevstoupila a rozhledna původ-
ně také nesla jméno úplně jiného císaře - Františka 
Josefa. Dnes se vsak honosí jménem zakladatele 
města a je nejstarší karlovarskou rozhlednou. Popr-
vé byla zpřístupněna v lázeňské sezoně 1877.

Socha 
V Karlových Varech se během staletí léčil nespočet 
pacientů, vděčících za své uzdravení Karlu IV., který 
ve své moudrosti nechal město založit. Také ape-
lační rada von Schuppig, který se tu úspěšně léčil 
kolem roku 1739, obdivoval prozíravost našeho pa-
novníka a jako poděkování daroval městu barokní 
sochu Karla IV. Prohlédnout si ji můžete na průčelí 
Městské knihovny. Socha zachycuje císaře se dvě-
ma knihami, které symbolizují právní a statutární 
založení města. 

• OSLAVY NAROZENÍ KARLA IV.

Rok ve znamení Karla IV. 
Jen málokterý panovník se zapsal do historie 
nejen české země tak výrazně jako Karel IV. V le-
tošním roce si připomínáme 700 let od narození 
českého krále a římského císaře. Sedm století 
je už pořádný důvod k oslavám a Karlovy Vary, 
město kterému Karel IV. dal jméno, nemůže mezi 
gratulanty rozhodně chybět.
Letos se lidé mohou těšit na celou řadu vý-
znamných akcí, které budou připomínat známé 
i méně známé historické události i významná 
místa s Karlem IV. spojené.

Karel IV. a Karlovy Vary 
Český král a německo-římský císař Karel IV. za-
ložil Karlovy Vary a byl současně i jejich prvním 

a jedním z nejslavnějších návštěvníků. Dne 14. 
8. 1370 udělil panovník v Norimberku svým věr-
ným poddaným v Karlových Varech privilegium 
loketského městského práva, tj. povýšil obec 
u Vřídla de facto na královské město. Tím položil 
základ k dalšímu zdárnému rozvoji již zhruba od 
roku 1349 existujících lázní. Z Norimberka císař 
později odcestoval přes Cheb do Lokte, kam do-

razil 10. října 1370. Po několikadenním zdržení 
v Lokti přijel do Karlových Varů a pobyl v nich 
prokazatelně 3 dny - 16., 17. a 18. října 1370. 
Druhá návštěva Otce vlasti v Karlových Varech 
je doložena v roce 1374. Poslední, nejvýznam-
nější a nejdelší pobyt Karla IV. u Vřídla spadá do 
roku 1376. Na samém konci roku 1375 se císař 
odebral z Prahy do Norimberka, kde setrval jen 
krátce, neboť již 4. 1. 1376 přijel s početnou 
družinou urozených hostů do Karlových Varů.  
V Karlově doprovodu byl i jeho syn, budoucí čes-
ký král Václav IV. V posledních letech života trpěl 
Karel IV. bolestivými záchvaty dny. Je tedy prav-
děpodobné, že při svých karlovarských pobytech 
užíval koupele v termální vodě.

Významná místa spojená s Karlem IV. ve městě 
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•  OSLAVY NAROZENÍ KARLA IV. 

6. - 8. 5
Zahájení Karlovy lázeňské sezóny
Začátek oslav – nejvýznamnější akce sezóny. 
3 denní program, v rámci kterého oslavuje-
me přírodní léčivé zdroje a děkujeme Karlovi IV. 
za založení města. V rámci celého města bude 
probíhat bohatý kulturní program, jehož vyvr-
cholením bude průvod družiny Karla IV. měs-
tem. Oproti každoroční aktivitě bude rozšířeno  
o řemeslný trh, půjčovnu gotických kostýmů, a další 
aktivity. 

3. 6. – 5. 6. 
Karlovarský karneval
Hlavním tématem 9. ročníku karnevalu je 700 let 
výročí od narození Karla IV. Mottem je Karneval 
králů - setkání králů různých odvětví – historie, 
současnosti, sportu, kultury. 

2. – 3. 9.  
Festival světelných instalací 
– Královská cesta Karla IV. 
V rámci dnů evropského dědictví (3. – 4. 9.) budou 
vytipována místa, která mají výraznou spojitost 
s Karlem IV. Zároveň o tomto víkendu Karlovy Vary 
rozsvítí svou jedinečnou architekturu světelnými 
efekty v centru města. 

27. 10. 
Pocta Karlovi IV.
Jeden z nejstarších symfonických orchestrů v Evro-
pě – Karlovarský symfonický orchestr v rámci kon-
certu u příležitosti založení republiky uvede speci-
ální koncert, jehož součástí bude nově složené dílo.

14.5.  
Dub Karla IV.
Vysazení dubu Karla IV. v prostorách tvrze – obora 
Linhart

14.5.  
Karel IV., aneb strasti otce vlasti - Divadelní hra
Premiéra nové hry činohry Karlovarského městského 
divadla vytvořená speciálně pro KMD a rok 2016, kte-
rou napsal režisér Jiří Seydler. Publikum se ocitne na 
královském hradě v Lokti a také u zázračných karlo-
varských pramenů. Jenže k nim není zrovna snadné 
českého krále dostat. Karel IV. totiž raději holduje vínu. 
Ale nakonec se to jeho lékaři s pomocí malé lsti po-
daří...

Jiřímu Seydlerovi se podařilo napsat nejen velmi vtip-
nou komedii, ale také získat  pro hlavní role  výtečné 
herce, kteří posílí domácí herce. Otce vlasti bude hrát 
karlovarský rodák Aleš Háma (alternuje Martin Ju-
rajda) a jeho matku Elišku Přemyslovnu  Tereza Kost-
ková (alternuje Lucie Domesová).  V roli Karlovy man-
želky Anny Svídnické se představí Alexandra Ptáčková, 
králova lékaře Baiera vytvoří František Špaček.   Dů-
ležitou postavu Šaška bude mít na starosti populární 
karlovarský komik Viktor Braunreiter.   Autorem hudby 
je Jiří Šlupka Svěrák, výpravu navrhla Dana Hávová. 
Slavnostní premiéra je připravena na sobotu 14. květ-
na, tedy přesně v den narozenin Karla IV. Na snímku 
návrh kostýmu Karla IV. od Dany Hávové.

Kulturní a společenské akce v rámci oslav narození Karla IV. 
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• PROGRAM OSLAV

25.6. 
Den s Karlem
Červnové odpoledne určené dětem s tématikou Kar-
la IV a jeho doby. Soutěžní aktivity budou doplněny 
o kulturní složku.

Srpen  
Hudba u pramenů
Hudebně poznávací program po karlovarských ko-
lonádách, kdy průvodcem bude samotný zakladatel 
města.

Září 
Honba za pokladem Karla IV
Akce určená dětem v Karlových Varech - všichni 
účastníci se během putování setkají se samotným 
císařem a jeho dvorním šaškem, děti si zasoutěží 
a budou moci vyzkoušet lanovou atrakci, jízdu na 
koních a podobně.

8.5., 7.8. 
Po stopách Karla IV – KV – Loket
V rámci projektu Walking Vary podporují-
cí Nordic walking aktivitu v lázeňských lesích 
bude realizován pochod z KV do Lokte či zpět.  
V cílovém místě bude navázáno na kulturní aktivity 
ve městě

6.5. – 31.7 
Výstava – Noc na Karlštejně
Město Karlovy Vary je již neoddělitelně spjato jak 
s osobností Karla IV. tak i s filmem prostřednictvím 
Mezinárodního filmového festivalu. Proto byla zvole-
na jako připomínka výročí 700let od narození Karla 
IV. i filmová výstava dochovaných originálů kostýmů 
z kultovního filmu „Noc na Karlštejně“. Jedná se 
o připomenutí jednoho z nejznámějších ztvárnění této 
osobnosti v českém filmu. Cílem projektu je v rámci 
možností nechat návštěvníkovi co nejvíce nahlédnout 
do zákulisí jeho realizace a současně titul připome-
nou prostřednictvím dochovaných originálů kostýmů 
a případně rekvizit.  V případě, že se některé docho-

vané kostýmy, které jsou pro projekt stěžejní, jako 
originály nedochovaly, tak jsou v expozici prezento-
vány formou stylizací vybraných kostýmů z barran-
dovského Fundusu.  Pro autentičnost titulů a zvýšení 
atraktivity pro návštěvníky jsou v rámci možností 
zvoleny vybrané známé scény a tyto přiblíženy pro-
střednictvím stylizovaných dekorací inventáře rekvi-
zit a nábytku. Součástí každé naší expozice je vždy 
interaktivní část – např.  formou velkoplošných puzzlí 
skládání vybraných scén zvoleného titulu, skládání 
chronologických dějových záběrů apod.
INFOCENTRUM, LÁZEŇSKÁ 14, KV.

16. 9. – 31.10. 
Výstava 
České korunovační klenoty na dosah
Jedinečná putovní výstava mistrovských replik Čes-
kých korunovačních klenotů, mnoha dalších exponá-
tů a tematických zajímavostí ze středověku a doby 
Karla IV. Návštěvníci dostanou možnost dokonale 
poznat největší český poklad bez mnohahodinových 
front. Navíc se zde dozví i mnoho zajímavostí, to vše 
ve velmi návštěvnicky atraktivním a moderním zpra-
cování a pojetí. 
ALŽBĚTINY LÁZNĚ, KV 

15.4. - 31. 8. 
Výstava 
Karlovarská obloha v době Karla IV.
Výstava týkající se světelného znečištění, které se 
v naší době stalo nežádoucí součástí životního pro-
středí. Seznamme se s oblohou z dob Karla IV.
VÝSTAVA V PROSTORÁCH HVĚZDÁRNY

Květen - září 
Pískové sochy v KV
Velké pískové sochy ozdobí centrum města v prů-
běhu roku 2016. Při zahájení lázeňské sezóny se 
návštěvníci mohou těšit na tvorbu sochy Karla IV. 
u Mlýnské kolonády, v červenci pak sochu Zámecké 
věže u Tržní kolonády a v srpnu sochu Korunovač-
ních klenot u Alžbětiných lázní.

6.5. , 18. 6.,  8. 7.,  13.8. ,7. 10.       
Karlovo město – hrané prohlídky
Hrané prohlídky ve spolupráci s Pouličním divadlem 
V. Braunreitera – po stopách Karla IV. (5x). Průvodce 
provází Karla IV. městem a představuje mu vše 
zajímavé, co se událo od dob, kdy dle legendy skolil 
jelena u Vřídla.

14. 5., 3. 9. 
Obora – jak to bylo doopravdy – hrané prohlídky
Zpracování příběhů o tom, co se dělo v obci Obora 
v časech před založením města Karlovy Vary a od-
stěhováním obyvatel k horkým pramenům
Prohlídky města –tradiční
Příznivcům historie budou k dispozici i tradiční pro-
hlídky města, které se v roce 2016 budou výrazně 
věnovat Karlu IV. a jeho době. Každý měsíc budou 
vypsány prohlídky pro veřejnost v určitém termínu, 
avšak bude možné je i objednat.

Zapojit se do oslav na počest Karla IV. 
mohou lidé v kostýmech z Barrandova

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech se v le-
tošním roce ponese ve znamení Karla IV. a odstartuje 
sérii akcí, kterými bude město vzdávat hold svému 
zakladateli.
Do oslav 700. narození Karla IV. se může zapojit i ši-
roká veřejnost, a to v historických kostýmech. Od 
4. do 8. května bude v Alžbětiných lázních otevřena 
půjčovna Fundusu Barrandov Studia, kde si budou 
moci zájemci vypůjčit kostým do tradičního průvodu 
družiny Karla IV. a na další akce konané během zahá-
jení lázeňské sezóny. V půjčovně bude k dispozici cca 
300 kostýmů různých typů a společenských vrstev, 
od pážecích, vojenských, měšťanských, šlechtických 
přes řemeslnické až po chudinské a kejklířské kos-
týmy včetně doplňků. Zajištěn bude široký sortiment 
dámských, pánských i dětských kostýmů různých ve-
likostí. Výběr kostýmů a poradenství na místě zajistí 
zkušené barrandovské kostymérky.  
Město Karlovy Vary věnuje každému zájemci balíček 
upomínkových předmětů k výročí 700 let od narození 
Karla IV. a jedinečnou pamětní minci vyraženou k vý-
ročí a zajistí fotodokumentaci účasti v průvodu.  
Kostýmy bude možné vyzkoušet a vypůjčit od 4. do 
7.  května v budově Alžbětiných lázní. 

Ceny půjčovného: 
jeden kostým
1.000 Kč (vratná záloha 5.000 Kč) 

rodinné půjčovné pro 2 dospělé a 1-2 děti
2.500 Kč (vratná záloha 10.000 Kč)

Kulturní a společenské akce v rámci oslav narození Karla IV. 

Více o roku Karla IV.
na stránkách

700.karlovyvary.cz
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•  OSLAVY NAROZENÍ KARLA IV. 

8. duben – 31. srpen 2016 | Hvězdárna
Karlovarská obloha v době Karla IV.
Výstava týkající se světelného znečištění, které se v naší době stalo 
nežádoucí součástí životního prostředí.

6. – 8. květen 2016
Zahájení lázeňské sezóny                                                  
Letos žije Karlem IV. celé město! Bohatý královský program 
pro celou rodinu je připraven pro návštěvníky u příležitosti 
zahájení lázeňské sezóny. 

6. květen, 18. červen, 8. červenec ,13. srpen, 7. říjen 2016 | 
Šibeniční Vrch, altán Bellevue
Karel ve Varech
Hrané prohlídky ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora 
Braunreitera – po stopách Karla IV.  

6. květen – 31. červenec 2016 | Infocentrum, Lázeňská 14
Noc na Karlštejně
Filmová výstava dochovaných originálů kostýmů z kultovního fi lmu 
„Noc na Karlštejně“. 

8. květen 2016 | Loket, náměstí
Po stopách Karla IV – Loket – K. Vary
Nordic Walking pochod z Lokte do Karlových Varů. 

květen – září 2016
Pískové sochy                                                      
Pískové sochy ozdobí centrum města.

14. květen 2016 | Linhart
Dub Karla IV.
Slavnostní vysazení stromu na počest Karla IV.  v místech bývalé 
Obory (Linhart).

14. květen 2016 | Linhart
Příběhy z Obory  – jak to bylo doopravdy               
Hrané prohlídky. 

14. květen 2016 | Karlovarské městské divadlo
Karel IV. aneb strasti otce vlasti 
Premiéra nové hry činohry Karlovarského městského divadla 
vytvořená speciálně pro KMD a rok 2016. 

3. – 5. červen 2016
Karlovarský karneval
Karneval králů – setkání králů různých odvětví. Nenechte si ujít 
pestrobarevnou podívanou v poutavých kulisách královského města. 

25. červen 2016 | Volnočasový areál Rolava
Den s Karlem IV.
Soutěžní odpoledne pro malé i velké plné zábavy a her. 

7. srpen 2016 | autobusová zastávka Doubí
Po stopách Karla IV – K. Vary – Loket
Nordic Walking pochod z Karlových Varů do Lokte.

2. – 3. září 2016 
Festival světelných instalací
Staňte se svědky audiovizuální show Královská cesta Karla IV. – 
700 let s námi. 

3. – 4. září 2016
Dny evropského dědictví
Zveme vás objevit neobjevené v Oboře Linhart, do míst, kudy 
stopy Karla IV. skutečně vedly (Zámecká věž a Tržní kolonáda),  
prohlídnout si budete moci i Vyhlídku Karla IV., a vydáte se 
i na vycházku za památkou Karla IV.  po městě. 

3. září 2016 | Linhart
Příběhy z Obory  – jak to bylo doopravdy 
Hrané prohlídky. 

16. září – 30. říjen 2016 | Alžbětiny lázně
České korunovační klenoty na dosah
Výstava replik. 

září 2016 | Meandr Ohře
Honba za pokladem Karla IV.
Akce určená dětem – putování za samotným císařem.

říjen 2016 
Pocta Karlovi IV.
Zažijte pravou symfonii tónů Karlovarského 
symfonického orchestru.  

DO VARU
vás přivede Karel IV.

700.karlovyvary.cz

U
V.

kompletní přehled akcí na 700.karlovyvary.cz
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• ALŽBĚTINY LÁZNĚ / INZERCE

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  včetně 
soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce
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» Laboratorní rozbory

» Projektování a výstavba

KINO THERMAL
PROgRAM | Malý sál | 17.00 a 20.00

Duben – květen 2016

SPA HOTEL THERMAL««««

17:00 hod.  20:00 hod.
so 2. 4. Steve Jobs Brooklyn

út 5. 4. Rodinný film Trabantem  
do posledního dechu

so 9. 4. Šílený Max: Zběsilá cesta REVENANT  Zmrtvýchvstání
út 12. 4. Ave, Caesar! Steve Jobs

so 16. 4. Trabantem  
do posledního dechu Rodinný film 

út 19. 4. Brooklyn Indiana Jones  
a dobyvatelé ztracené archy

so 23. 4. Anomalista Ave Caesar!

út 26. 4. REVENANT  Zmrtvýchvstání Šílený Max: Zběsilá cesta 
(20:15)

so 30. 4. Indiana Jones  
a dobyvatelé ztracené archy Anomalista

čt 5. 5. Osm hrozných Já, Olga Hepnarová (20:15)
so 7. 5. Chlapec a svět Divočina
út 10. 5. Já, Olga Hepnarová Spotlight 
so 14. 5. Divočina Osm hrozných 
po 16. 5. Spotlight  Už je tady zas

VSTUPNÉ: 99 Kč www.thermal.cz

Vstupenky je možné zakoupit na hotelové recepci.

Odkup zemědělských pozemků 
a restitučních nároků 

Karlovarsko a Tachovsko
Začínající zemědělec má zájem o odkup ze-

mědělských pozemků a restitučních nároků na 
Karlovarsku a v okolí Tachova. Garantuji vysokou 

cenu. Veškerý právní servis zajistím.

V případě zájmu volejte 224 106 366

POVINNÉ RUČENÍ
•  kalkulace pojištění na míru  •

•  87 % kalkulací levněji  •
•  zelená karta obratem na e-mail  •

e-mail: martin.kule@email.cz
tel: 602 110 657

NOVĚ PŘIPRAVOVANÝ PARKHOTEL****  
3KM OD CENTRA KARLOVÝCH VARŮ 

NABÍZÍ K PROVOZOVÁNÍ TYTO PROSTORY:
RESTAURACE (bez příslušenství)...

FITNESS CENTRUM (bez příslušenství)...
KOSMETICKÝ SALON (s příslušenstvím)...

MASÁŽNÍ SALON (s příslušenstvím)
sekretariat@carlsbadinn.cz, 602 157 101

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

Přestože město informovalo o zahájení koncesního 
řízení, ve kterém hledá pro poslední městský lá-
zeňský dům investora a budoucího provozovatele, 

neznamená to, že by se snad letos Alžbětiny lázně 
uzavíraly. V obvyklém provozu budou nerušeně po-
kračovat, dokud výběrové řízení neskončí, nebudou 

zpracovány projekty a nezačnou stavební práce. To 
se má stát nejdříve v roce 2018. O dalších podrob-
nostech budou radniční listy včas informovat.

Alžbětiny Lázně zůstávají v provozu minimálně do roku 2018
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Strážníci řešili volavku
Nejednalo se pochopitelně o žádnou návnadu, ale 
o zraněného ptáka, kterého našel na zahradě ob-
čan Karlových Varů a obrátil se na městkou policii. 
Strážníci volavku opatrně odchytili a na základě 
smlouvy s DDM ve Staré Roli umístili do zdejšího 
útulku, kde se jí dostane potřebné péče, než bude 
opět vypuštěna do přírody. Škála činností městské 
policie je široká a zvířata v ní často hrají svoji roli, 
mnohdy i tu hlavní.  

Odchyty zvířat
 Strážníci MP v loňském roce realizovali 222 re-
kordních odchytů a ustájení volně pobíhajících 
psů, přičemž nejvíce napilno měli v červnu, kdy 
jich bylo 32. Rekordmanem mezi strážníky je Jan 
Vávra, který jich realizoval hned 55, což je dáno 
i tím, že tuto službu zajišťuje v případě potřeby nad 
rámec pracovní doby, tedy z volna. Zajímavostí je, 

že za posledních 14 let pouze v roce 2006 strážníci 
odchytili více psů než loni a to 228. Nezodpovědní 
majitelé zřejmě přibývají. Kromě psů, strážníci řeší 
velmi často také odchyt koček, divočáků a jiných 
zvířat, která buď končí zpět ve volné přírodě nebo 
v minizoo.  

Skládky a nebezpečný odpad
Přistihnout přestupce při odkládání odpadu mimo 
místa k tomu určená, čímž zakládá nepovolenou 
skládku, je spíše dílem náhody. Občas pomohou 
všímaví občané a přestupce se pak bez povinnos-
ti místo uklidit a blokové pokuty určitě neobejde. 
Důležitý je rovněž monitoring veřejného pořádku 
a v případě zjištění skládky zajištění jejího od-
stranění, neboť vzniklý nepořádek přitahuje další 
"odkladače". V roce 2015 takto městská policie 
předala technickému odboru 697 skládek a 171 
oznámení k nebezpečnému odpadu. V obou po-
ložkách každoročně dominuje městská část Stará 
Role. 
Úzká dlouholetá spolupráce strážníků a úředníků 
technického odboru vede k rychlému odstranění 
zjištěných závad, k čemuž se využívají i veřejně 
prospěšné práce. Další působnost městské poli-
cie při zajišťování veřejného pořádku lze spatřit ve 
využívání obecně prospěšných prací ve prospěch 
obce. Soudem potrestaní takto v loňském roce od-
pracovali bezplatně přes 5.000 hodin. O spolupráci 
s Armádou spásy se pak zmiňoval prosincový pří-
spěvek k bezdomovectví.

Podomní prodej? Volejte strážníky!
Obtěžuje vás podomní prodej? Neváhejte a ob-
raťte se na strážníky městské policie. Podomní 
prodej je v Karlových Varech zakázán obecně zá-
vazným předpisem města a včasné kontaktování 
strážníků tak pomůže k sankcionování přestupců. 
Zástupci energetické společnosti v poslední době 
opět nabízí výhodné tarify a přemlouvají oslovené 
k podpisu tzv. mezi dveřmi, smlouvu vám však 
neponechají k prostudování. Okamžitě takové lidi 
odmítněte.  Buďte ostražití, nevíte koho si pouštíte 
do bytu, může to být podvodník a jeho cílem je 
vás okrást. Podobný případ v minulosti strážníci již 
úspěšně řešili na Sokolovské ulici. Včasné upozor-
nění od sousedů se tehdy poškozené vyplatilo. 
V současné době městská policie řeší podezření 
na podomní prodej v Bohaticích. Pozdní oznámení 
poškozené však značně situace velmi ztížilo. 
Naopak včerejší případ z Drahovic, kdy oznamo-
vatelka okamžitě kontaktovala strážníky, skončil 
uložením blokové pokuty.
Nedávno jsme vás informovali o postihu 
podomního prodejce, který se snažil o sepsání 
"výhodných" smluv v Drahovicích. Strážníkům 
karlovarské MP se podařilo dotáhnout i druhý 
případ z Bohatic a to přesto, že byl oznámen až 
dodatečně. Díky svědecké výpovědi, dokladům 
a spolupracující energetické společnosti, která 
bezodkladně reagovala na výzvu přestupkového 
oddělení MP, byl přestupce podnikající na živnos-
tenský list postoupen ke správnímu orgánu.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie bilancuje
Karlovarská městská policie bilancuje rok 2015. Po-
čet zaměstnanců stoupá, po poslední změně organi-
začního řádu 1.12.2015, disponuje 93 tabulkovými 
místy. Počet strážníků se však mnoho let nezměnil. 
Jestliže ještě v roce 2012 tvořilo 74 strážníků 95% 
všech zaměstnanců (78), tak aktuálně je to 80% 
všech zaměstnanců (93). Rozhodující podíl mají 
pozice asistentů prevence kriminality, kterých má 
městská policie k dispozici hned 13.
Městská policie se stejně jako její obdoby potýká 
s nedostatkem strážníků. Deficit 4 míst není nijak 
dramatický, ale v dlouhodobém měřítku a v kom-
binaci s dlouhodobým růstem průměrného věku 
strážníků, který generuje delší pracovní neschop-
nost, je to problém. Přestože 64% zaměstnanců ne-
marodilo ani den, 13% naopak marodilo déle než 30 
dní. Připočítáme-li k těmto dvěma faktorů ještě třetí, 
požadavky na nové a časově náročné úkoly, nelze 
se divit, že počet přesčasových hodin překročil hra-
nici 9 tis. Velkou výhodou byla podpora vzdělávání, 
jež historicky deklarovalo, jak vedení MP, tak i ve-
dení města. Zákonné podmínky organizace plnila již 
s dvouletým předstihem a nemusela tak na konci 
roku nikoho propouštět pro nesplnění podmínky do-
saženého vzdělání.   
Další část textu se již bude týkat převážně činnosti 
MP. Největší podíl v téměř 46 tisících událostí má 

tradičně kontrolní činnost zaměřená na místní zá-
ležitosti veřejného pořádku a bezpečnost a ochranu 
majetku. Do této kategorie patří například pravi-
delný dohled na přechodech u škol, který byl navíc 
časově rozšířen. Dále kontrola historického majetku 
města, problémových lokalit s výskytem závadových 
osob a bezdomovců či míst definovaných občany 
jako přechodně problémových. V přestupkové ob-
lasti dominuje dlouhodobě doprava a to i přes, že 
došlo k výraznému poklesu použití TPZOV (tzv. bo-
tička). Trend, který nastavili zákonodárci a občané, 
jež se právě na městskou policii velmi často s pod-
něty v dopravě obrací. Stačí nahlédnout do závad 

na webu města, jako 
jednoho zdroje podnětů 
občana směrem k MP. 
Strážníci v uplynulém roce vyřešili přes 18,3 tis. 
přestupků a na pokutách udělili sankce za více jak 
3,6 mil. Kč.
Městská policie pochopitelně zajišťuje velkou spous-
tu dalších činností, doručování písemností správním 
orgánům obce, střežení majetku města na pultu 
centrální ochrany, převozy osob na protialkoholní 
záchytnou stanici, asistence a součinností opatření 
se složkami IZS. Spolupracuje na vyhledávání a li-
kvidaci skládek a nebezpečného odpadu, odchytává 
psy, podílí se na potírání trestné činnosti. V oblasti 
prevence spolupracuje na provozu mobilního i staci-
onárního nízkoprahu a zajišťuje komplexní program 
prevence na všech stupních škol od mateřinek až po 
střední. Věnuje se rovněž seniorům.       
V posledních letech se MP více orientuje na využí-
vání moderních technologií, o čemž průběžně infor-
muje prostřednictvím médií. Rozšíření MKDS a jeho 
modernizace za využití optických tras. Zapojení 
školských zařízení do MKDS v podprojektu "Bezpeč-
ná škola". Instalace mobilních nouzových tlačítek na 
základní školy. Přechod na nový informační systém 
s mobilní aplikací a postupnou implementací pod-
půrných technologií.   (mp)

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y

Počty řešených přestupků za období 
2004 - 2015
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• INZERCE

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.

TANČÍME
s Honzou Onderem a Luckou 

9.4. 15-17 hod.

WWW.OC-FONTANA.CZ

Vyhlášení soutěže
MŠ o nej zajíce
Doprovodný
program

Chebská 370, Karlovy Vary
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• KULTURNÍ SERVIS

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

1. 4.  19:30 EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné 
kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. Od tuláckého 
dětství přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě show-businessu 
zachycuje její osudové lásky i souboj s alkoholem, drogami a zá-
keřnou chorobou, které nakonec předčasně podlehla. V tanečním 
muzikálu, divadelní formě v českém divadle nové a unikátní, 
zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony Edith Piaf ve strhujícím 
podání Radky Fišarové, světově nejmladší představitelky titulní role 
muzikálu Evita.
Účinkují: Radka Fišarová, Zuzana Hradilová, Ondřej Izdný, Martina 
Diblíková, Jarmila Dycková, Martina Drbušková, Jarmila Dycková/ 
Martina Drbušková, Miroslav Hradil/ Petr Hos, Petr Brettschneider/ 
Jiří Žalud, Martin Šinták, Pavel Tručka/ Richard Ševčík, Zuzana 
Pokorná/ Michaela Musilová a další

3. 4.  15:00 NEVĚSTA PRO HASTRMANA
ČKMD
Jestlipak hastrman přebere Toníkovi nevěstu? A kde sežene housle, 
na které by ukrutně rád hrál? Také 
o tom je náš příběh, určený pro nejmenší diváky. I čarovat se v něm 
bude. Protože každý vodník je maličko podvodník. A zpívat se bude 
taky. Protože o lásce se přece nejlépe mluví v tónech! Muziku nám 
jako vždy složil Jiří Šlupka Svěrák a režisér Karol Skladan ovládá 
naše herce přímo pohádkově. Přijďte se podívat na nejnovější 
pohádku o tajemství lásky – na pohádku Nevěsta pro hastrmana. 
Hrají: Radek Bár, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř. 
Režie: Karol Skladan

4. 4. 19:30 SLEPICE
Činohra Karlovarského městského divadla
V divadle řádí Slepice – sousto pro vaše bránice! Neobyčejně 
vtipná gogolovská komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož 
patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky 
řečených pánů, rovněž umělkyně. Na herecké ubytovně v nekřes-
ťansky časnou hodinu proběhnou životně důležité konflikty o to, 
kdo koho miluje více, kdo slouží Paní Thálii kvalitněji, kdo přináší na 
oltář Umění a Lásky větší oběti – a kdo kde mohl být, kdyby... Tomu 
všemu vévodí otázka nejzásadnější – kdo je tady vlastně slepice? 
Umělci se perou a masky padají!
Hrají: Kateřina Seidlová-Hrušková, Lucie Domesová, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek
Režie: Jiří Seydler

5. 4.  19:30 KLEC BLÁZNŮ
Divadlo Radka Brzobohatého
Majitel nočního podniku v Saint-Tropez Georges žije dlouhá 
léta s Albínem, hvězdou travesty show. Georges má z prvního 
manželství syna. Ten se nyní chce zasnoubit  s dcerou poslance, 
který svou kariéru postavil na hlásání řádu a morálky a pro kterého 
rozhodně není tento model rodinného života přijatelný... Klec 
bláznů, v sedmdesátých letech nejúspěšnější francouzská divadelní 
komedie, byla zfilmována a film, známý i u nás, byl pak ve třech 
kategoriích nominován na Oscara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden          
z hlavních představitelů získal Césara a Donatellovu cenu.
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Vojtěch Hájek, Petr Oliva, 
Hana Gregorová, Kateřina Velebová, Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, 
Tomáš Slavíček/ Přemysl Pálek, Michal Roneš, Pavlína Mourková, 
Miloslav Nejedlý
Režie: Robert Bellan

8. 4.  19:30 AFRICKÁ KRÁLOVNA
Divadlo Palace
Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva. On, ostřílený 
lodník, už prožil na své lodi Africká královna kdeco a jediné, po čem 
touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý 
svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny 
netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, 
samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva 
se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc 
v obklíčení nepřítele…
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
Režie: Viktorie Čermáková

10. 4.  15:00 BROUK PYTLÍK
Docela velké divadlo 
Pokračování příběhů z palouku. Do jezírka, kde bydlí statečný 
a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou 

Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda Mravenec a jeho 
kamarádi - Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor Policajt, Luční Koník 
a samozřejmě Brouk Pytlík – se společně snaží palouček zachránit. 
A pozor, děti – objeví se i Beruška a Housenka Pepina. 
Zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Režie: Jurij Galin

11. 4. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců 
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební 
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje 
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna 
Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala 
a dalších a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet 
slavných umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kon-
trabasistou, uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa. 
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

13. 4.  19:30 JÁ, FRANCOIS VILLON
Divadlo Na Jezerce
Komorní muzikál, emotivní výpověď o hrdém a nekompromis-
ním básníkovi. „Já u pramene jsem – a žízní hynu…“ Jubilejní 
pětadvacátá inscenace Divadla na Jezerce je postavena na hudbě 
Ondřeje Brzobohatého, textech Pavla Vrby a fascinujícím hereckém 
výkonu Martina Písaříka. Nechte se strhnout tempem, mladistvým 
nábojem i hloubkou muzikálu – a také humorem, který ho příjemně 
koření. 
Hrají: Martin Písařík, Petr Vacek, Petr Kostka, Tomáš Petřík, Jana 
Malá, Petra Vraspírová, Ondřej Černý, Petr Strenáčik, Tomáš Vaněk
Režie: Radek Balaš

14. 4.  19:30 BOSÉ  NOHY V PARKU 
Agentura Harlekýn
Komedie o tom, jak důležité je procházet se bosýma nohama 
v parku, když chceme s tím druhým projít celým životem. Líbánky 
skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají na dlou-
hou trať každodenní manželské rutiny. Jak přežít první společnou 
noc v nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu, 
kde není ani postel a kam zatéká a fičí a kde nefunguje topení? 
Po nedorozuměních a neshodách, ovlivněných i rozdílností povah, 
nakonec řeší, jak vůbec přežít vztah a život ve dvou...
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf 
Hrušínský
Režie: Kateřina Iváková

15. 4. 10:00 SLEPICE – představení pro školy

17. 4.  15:00 SAXANA DĚTEM
Pořad Petry Černocké, v němž za doprovodu kytaristy Jiřího 
Pracného zpívá písničky, které si pro děti zkomponovala. Pásmo 
písniček a soutěží počítá s účastí malých diváků na jevišti, kde se 
mohou představit třeba jako malíři nebo zpěváci.
Hraje a zpívá: Petra Černocká a Jiří Pracný

19. 4. 19:30 GLENN MILLER STORY
Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionálních 
hudebníků karlovarského regionu 
a jeho základním repertoárem jsou skladby mistrů swingové hudby 
Glenna Millera, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Good-
manna, George Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté 
vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.                                              
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

20. 4. 19:30  UŽ NIKDY SÁM!
Divadlo Kalich
Německá komedie o osamělosti lidí ve velkoměstech. O poněkud 
bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu 
opuštěnosti a najít si někoho, s kým by mohli sdílet svůj život. Při-
rozeným způsobem to nejde, a tak toho musí docílit promyšleným 
plánem, dokonce za hranicí zákona… „Téma té hry je, myslím, 
naprosto trvalé, lidské a obecné snad pro všechny věky věků,“ říká 
hvězdný představitel jedné z hlavních rolí Pavel Liška a dodává: 
„Naše hra je osobitá, dojemná a snad i vtipná.“ Takže nezůstávejte 
sami. Přijďte se samotě zasmát!  
Hrají: Zuzana Bydžovská, Pavel Liška, Josef Polášek
Režie: Petr Novotný

22. 4. 19:30 PETRA JANŮ SE SKUPINOU AMSTERDAM
Koncert Petry Janů s novou doprovodnou kapelou Amsterdam. 
Nová rocková úprava největších hitů 
i zcela nové písně. Několik skladeb je zaranžováno i v akustické 
("unplugged") verzi. Do repertoáru Petry Janů patří mnoho písní, 

které takřka zlidověly, např. Motorest, Je mi líto, S láskou má svět 
naději, Jedeme dál, Není nám už sedmnáct, A pak že je to hřích, 
Všední dny, Moje malá premiéra, A víc mě nečekej, Vzpomínky, 
Jámy, Nelituj, Říkej mi, Exploduj, Už nejsem volná, Pár slov, Má 
pouť a další. 

25. 4. 19:30 HVĚZDNÉ MANÝRY
Divadelní společnost Háta
Bláznivá fraška, za kterou by se nemusel stydět ani mistr tohoto 
žánru Georges Feydeau. Odehrává se v elegantním hotelu v Palm 
Beach v roce 1942, kde se má uskutečnit benefiční koncert na 
podporu amerických válečných výdajů. Organizátoři se neobejdou 
bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály 
a pokladny. Jenže to má háček. Zmíněné umělkyně se nesnášejí 
a potkají-li se na jevišti, neváhají použít fyzické násilí. Jak je 
ubytovat, aby se nepotkaly? Jak to udělat, když obě hvězdy 
nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá? Nešťastnou náhodou 
tedy skončí každá v jedné z jeho ložnic – a strašlivý výbuch je jen 
otázkou času…
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Mahulena Bočanová/ Kami-
la Špráchalová, Ivana Andrlová/ Pavla Rychlá, Marcela Nohýnková/ 
Vlasta Peterková/ Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová/ Olga Želenská, 
Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka, Filip Tomsa, Barbara Chybová/ 
Radka Pavlovčinová
Režie: Roman Štolpa

27. 4.  19:30 CAVEMAN  
POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o roz-
dílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale 
hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Hraje: Jan Holík
Režie: Patrik Hartl

29. 4.  19:30 LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních titulů. 
Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. 
I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala 
vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu. Dílo získalo 
svou nesmrtelnost také díky původním dochovaným choreogra-
fickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Od jejich časů 
představuje Labutí jezero pro každou novou generaci sólistů a pro 
celé soubory vzrušující výzvu            k prezentaci vrcholné taneční 
virtuozity. V rolích Odetty-Odilie a Prince vystoupí sólisté baletu 
Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí nad 
Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas

30. 4.  16:00 TANEC, TANEC 2016 – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Za finanční podpory Města Karlovy Vary a finančního přispění Mi-
nisterstva kultury ČR srdečně zveme všechny příznivce tanečního 
umění na IX. ROČNÍK KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY SCÉNIC-
KÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH. Neprofesionální taneční 
soubory scénického tance z Karlovarského a Plzeňského kraje 
představí divákům choreografie, ucházející se o postup do celostát-
ního kola. Jako host přehlídky se v letošním roce představí soubor 
Nota Plzeň a Velký soubor ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Choreografie 
100 + ŽENA a OKAMŽIK PROMĚN vznikly pod vedením tanečního 
souboru NANOHACH Praha (Michal Záhora, Lea Švejdová a Marta 
Trpišovská) v rámci představení DIALOGY.
 

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

1. 4. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
KONCERT ABSOLVENTŮ VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU HUDEBNÍ 
ŠKOLOU V CURYCHU
CARL REINECKE: Koncert pro flétnu a orchestr D dur
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 
Es dur
SERGEJ RACHMANINOV: Rapsodie na téma od Paganiniho a moll 
pro klavír a orchestr
Polina Charnetckaia (Rusko)- klavír
Constantin Macherel (Švýcarsko)- violoncello
Tomomi Matsuo (Japonsko) - flétna
Vedoucí projektu Marc Kissoczy 

7. 4.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům

KMD karlovarské městské divadlo
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• KULTURNÍ SERVIS

ONDŘEJ BROUSEK: Paradox 
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncertantní symfonie pro 
housle a violu Es dur
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“ 
Martina Bačová – housle
Věra Binarová – viola
Dirigent Jan Kučera 

10. 4. 15:00 Grandhotel Ambassador Národní dům
KOUZELNÝ SVĚT ORCHESTRU
Nový rodinný koncert
Viktor Braunreiter – průvodce koncertem
Dirigent Jan Mikoláš

14 .4. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
OTOMAR KVĚCH: R.U.R. – Passacaglia na námět hry Karla Čapka
CARL MARIA VON WEBER: Koncert pro klarinet č.1 f moll
MAX BRUCH: Suita na ruské lidové písně
MAURICE RAVEL: Bolero
Ludmila Peterková - klarinet
Dirigent Jan Kučera
  
21. 4. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
EDWARD ELGAR: Serenáda pro smyčce
GIOACCHINO ROSSINI: Variace pro klarinet a orchestr
JOSEPH HAYDN: Symfonie č. 45 fis moll  „Na odchodnou“
Umělecký vedoucí Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO

28. 4. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ARVO PÄRT: Kdyby Bach choval včely 
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 21 C dur
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“
Lukáš Klánský – klavír
Dirigent Jan Kučera

DIVADLO HUSOVKA

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

1. 4.  19.30  Horana a syn 
Akustické nadžánrové duo matky a syna, talentovaného 13 
letého kytaristy ze slovenských hor. Ve své tvorbě spojují náročné 
texty, intuitivní muzicírování, alternativní přístup k folkloru 
a ovlivnění folkem, rockem, blues i různými druhy metalu. 
Koncert obohatí jako host hráč na přírodní buben dob.
3. 4.  15.00  Vlastimil Peška: Měla babka čtyři jabka…   
… a v každém ze čtyř jablíček jedna pohádku - O koblížkovi, 
O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze, O veliké řepě. Uslyšíte 
melodické, notoricky známé dětské písně a uvidíte velké loutky 
zvířátek. Pohádka je určena pro děti od 2 let.
3. 4.  19.30 Jiří Hlávka: Co vyprávěl Sepp Jörgen
Volně na motivy novely Viktora Dyka Krysař. - O rybáři Seppu 
Jörgenovi říkají, že je jednoduchý. Ale on vidí svět kolem sebe. 
Vidí, jak mezi krysařem a Agnes zahoří láska. Vidí radní, kteří 
slibují krysaři mzdu za vyčištění města od krys. A vidí osudový 
konec celého příběhu... V rámci festivalu Karlovarský Harlekýn 
hraje DS Vojan Libice nad Cidlinou. V hlavní roli bývalý člen 
Déčka Jiří Hlávka.
6. 4. 19.30 Petr Linhart & Josef Štěpánek
Takzvaný „landscapefolk“, tři vydaná sólová alba, láska k zá-
padním Sudetům a péče o poutní kostel ve Skokách k bývalému 
členovy kapely Majerovy brzdové tabulky Petrovi Linhartovi ne-
domyslitelně patří. Tentokrát se představí ve dvojici se skvělým 
kytaristou Josefem Štěpánkem, který má za sebou spolupráci 
s Radůzou, Michalem Horáčkem, Wabi Daňkem a dalšími.
8. 4. 19.30 Vltava – Já čekám v Čechách Tour
Hurá, písničky! Kapitán pejsek a další songy alternativního 
mainstreamu v podání legendární pražské skupiny.
10. 4.  15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém 
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech 
lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja 
ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí 
šípem sedmdesát sedm let spící. Indiánské verze nejdobrodruž-
nějších příběhů pro děti od 4 do 104 let, také roztodivná zvířena, 
nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance. 
Účinkují Indiáni z karlovarského Déčka. Režie: Petr Richter.
15. 4.  19.30 Lenka Nová
Koncert, na kterém zpěvačka kapely Laura a její tygři představí 
některé nové písně ze své  připravované desky "40". Doprovodí 
jí Matej Benko na piano, Jan Tengler na kontrabas a Bady Zbořil 
na bicí.
17. 4. 19.30 Stefan Canev - Druhá smrt Johanky z Arku 

(v hlavní roli Vilma Cibulková)
Potřebujeme hrdinství pro náš život a za jakoukoliv cenu? Zdá 
se, že ano. Posuďte sami v legendě s tragikomickými prvky 
o „netradiční repríze“ posledních hodin před upálením slavné 
hrdinky Johanky. Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička, 
Stanislav Lehký.  
20. 4.  19:30 Lenka Dusilová – narozeninové turné
Držitelka mnoha ocenění jak odborných tak i diváckých, baro-
mantička, karlovarská rodačka a novopečená maminka Lenka 
Dusilová přijede představit svojí nejnovější tvorbu u příležitosti 
svého životního jubilea.  
22. 4. 19.30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu    
Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch 
druhých. The Best of the Death. Mezi hamburgery tančí Jiří Hni-
lička, Pavlína Ratajská, Petr Johanovský, Lucie Krajčová, Lucie 
Miškovská, Eva Šollová, Jaromír Knechtl, Martin Cirkl a Petr 
Richter. Režie: Anna Ratajská. Pozor - předposlední představení 
na Husovce!!! .
24. 4.  15.00 Čučudejské pohádky   
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém 
provedení. Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti 
od 4 do 104 let.
26. 4.  19.30 Jitka Malczyk & Vojtěch Jindra (současná 
irská hudba)
Setkáním dvou muzikantů se propojují a vzájemně rezonují 
dva hudební světy. V komorní sestavě, které nechybí nasazení 
a radost ze hry, vyniká zvuk obou nástrojů, tedy kytary a houslí 
a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba.  
29. 4.  19.30 Divadlo Madlo - Mejdlo – divadelní impro-
vizace 
...no ono to není až tak divadlo, jako improvizační show... - náš 
osud je ve Vašich rukou! ImproShow MEJDLO, aneb zábavný 
večer plný divadelní improvizace.  

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 4. 19:30 Možná přijde i Tonda Blaník
2. 4. 14:30 Řachanda
 17:00 Dvojníci
 19:30 Teorie tygra
3. 4.  14:30 Kung Fu Panda 3
 17:00 Lída Baarová
 19:30  Teorie tygra
4. 4. 19:30 OSCAR 2016 Room
5. 4. 17:00 OSCAR 2016 Dánská dívka
 19:30 Totem vlka
6. 4. 17:00 Teorie tygra
 19:30 Zkáza krásou
7. 4.   17:00  Trabantem do posledního dechu
 19:30  Mrzout (Filmový klub)
8. 4.   17:00   Já, Olga Hepnarová
 19:30 Zbrusu Nový zákon 
9. 4. 14:30 Kung Fu Panda 3
 17:00 Nikdy nejsme sami
 19:30 Teorie tygra
10. 4. 14:30 Pat a Mat ve filmu
 17:00 Totem vlka
 19:30 Polednice
11. 4. 19:30 Nikdy nejsme sami
12. 4. 19:30 OSCAR 2016 Revenant Zmrtvýchvstání
13. 4. 19:30 Teorie tygra
14. 4. 19:30 Líza, liščí víla (Filmový klub)
15. 4. 19:30 Jak básníci čekají na zázrak
16. 4. 14:30 Pat a Mat ve filmu
 17:00 Příběh lesa
 19:30 Jak básníci čekají na zázrak
17. 4.  14:30 Kung Fu Panda 3
 17:00 Jak básníci čekají na zázrak
 19:30  Lída Baarová
18. 4. 19:30 Teorie tygra
19. 4. 19:30  Příběh lesa
20. 4. 19:30 Jak básníci čekají na zázrak
21. 4. 18:00  Galerie, Jazz and Poezie
  O. Mikulášek – Sólo pro jeden dech
 19:30 Zbrusu nový zákon (Filmový klub)
22. 4.  17:00 Kniha džunglí 
 19:30 OSCAR 2016 Carol
23. 4. 14:30 Kniha džunglí
 17:00 Carol
 19:30  Kniha džunglí
24. 4. 14:30 Pat a Mat ve filmu
 17:00 Kniha džunglí
 19:30 Carol

25. 4. 19:30 Polednice
26. 4.  17:00  Projekce pro seniory Zkáza krásou
 19:30 Nikdy nejsme sami
27. 4. 19:30   OSCAR 2016  Saulův syn
28. 4.  19:30  Dánská dívka (Filmový klub)
29. 4. 19:30 Boj
30. 4. 14:30 Kniha džunglí 
 17:00 Jak se zbavit nevěsty
 19:30 OSCAR 2016 Carol
1. 5. 14:30 Kniha džunglí
 17:00 Jak se zbavit nevěsty
 19:30 Jak se zbavit nevěsty

GALERIE UMĚNÍ

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

VÝSTAVY:
do 10. 4.  Jiří John – malba, grafika, kresba
Průřez celoživotní tvorbou Jiřího Johna (1923-1972), člena 
skupiny UB 12, významného malíře, kreslíře a grafika, „básníka 
přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, hmota 
a světlo.

21. 4. - 22. 5. V+V Machoninovi 60'/70' 
(vernisáž 21. 4. 17:00)
Výstava přibližující architektonickou tvorbu manželů Věry 
a Vladimíra Machoninových z 60. a 70. letech představí jejich 
nejvýznamnější realizace (např. hotel Thermal, OD Kotva) pro-
střednictvím posterů, modelů, originálů výkresů i mobiliáře.

Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého 
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. 
Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. 
Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. 
Skála, J. Róna aj.  

DALŠÍ AKCE:
10. 4.  15:00 Výtvarná dílna k výstavě Jiřího Johna pro 
rodiče s dětmi 
Dílna inspirovaná přírodní tematikou obrazů, grafik a kreseb 
Jiřího Johna určená dětem od 6 let i jejich rodičům (prarodičům) 
přiblíží hravou formou a několika jednoduchými tvůrčími činnost-
mi našeho věhlasného „básníka přírody“.
19. 4. 19:30 Zdenìk Bína – Acoustic Project
Frontman bývalé skupiny -123 minut, excelentní kytarista a zpě-
vák Zdeněk Bína se svým sólovým akustickým projektem střídá 
jazz s latinou, flamenco s blues i cikánské melodie s arabskými. 
Zazní písničky z aktuálního alba Bird, inspirované jazzovou 
a soulovou hudbou.
20. 4. 19:00 Jarní koncert sboru Collegium Vocale 
Jiřího Štrunce
Koncert ženského pěveckého sboru, sbormistr Jarmila 
Štruncová, hosté Veronika Vaníčková (flétna), Timur Sibgatullin 
(kytara).

GALERIE DRAHOMÍRA

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

3. 3. - 29. 5. DANIELA A KAREL BENEŠOVI – GRAFIKA
Výstava představuje výběr z grafického díla manželů Benešo-
vých.
21. 4. 18:00 POEZIE & JAZZ: Oldřich Mikulášek - Sólo pro 
jeden dech přítomného času
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z díla významného českého 
básníka Oldřicha Mikuláška (1910 – 1985). Jeho poezie je 
přemýšlivá a reflexivní, zdůrazňuje rozdíl mezi životem a smrtí, 
aby se nakonec dobral ke smyslu lidského bytí.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
pondělí-čtvrtek 15:00- 18:00
www.zsazus.cz

6. 4.  17:00 Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí ze 
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školní družiny ZŠ a ZUŠ
Výstava potrvá do 28. 4. 2016
13. 4.  17:00 Literární večer literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Dvořáka, třídy jiřiny Rottové

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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

VÝSTAVY:
pokračuje
Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových
Výběr plastik, masek a dalších rituálních předmětů z tvorby téměř 
padesátky černošských kmenů především západní subsaharské 
Afriky. Nejen znalce nadchnou kolekce soch Dogonů, lidu Baga 
nebo vzácně se vyskytující Ambete.
(potrvá do 15. 5. 2016)

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

DALŠÍ AKCE:
12. 4. 16:00 Bambusová chřestítka, bubínky a šperky
Drobné dekorativní předměty vyrobené z bambusu a zdobené 
korálky, kùží, provázky a kresbou tuší. Výtvarná dílna pro rodiče 
s dětmi, které bude předcházet společná prohlídka výstavy Domo-
rodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových. 

19. 4. 16:00 Šperky inspirované folklórem
Obsahem výtvarné dílny Zdeňky Bílkové je návrat jemně vypracova-
ných pletených, háčkovaných a vyšívaných detailů do oblasti módy 
a šperkařství.  Dospělí i děti od 10 let si zhotoví prstýnek nebo brož 
vycházející z folklórních motivů.

26. 4. 10:00 - 17:00 Den s galerijním pedagogem ve 
výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného 
přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem. 

30. 4. 15:00 - 18:00 Čarodějnická výtvarná dílna
Příchozí zájemci si mohou průběžně mezi 15 a 18 hodinou vyrobit 
čarodějnické klobouky a jiné kouzelné doplňky. 

úterý – pátek 14:00 - 16:00 
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)

duben: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 
928 844)

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní.Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00 
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
Dobrovolnické centrum Vlaštovka
Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary
tel.: 606 581 369, 353 230 847

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO        9:00 - 17:00 
ÚT         9:00 - 17:00
STŘ      9:00 - 14:00
ČT        9:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 17:00 
SO      9:00 - 12:00   pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ      12:00 – 15:00
PÁ      12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
 Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
STŘ     ZAVŘENO
PÁ      12:00 – 16:00

5. 4.   17:00   Vernisáž výstavy vtipů ostrovské 
výtvarnice ANEER v půjčovně pro dospělé, 1. p.
Trvání výstavy do 29. 4. 

19. 4. 17:00  PĚŠKY ZA NEOBVYKLOSTMI SEVEROZÁ-
PADNÍCH ČECH. 
Turistická přednáška RNDr. Jana Křivance s promítáním
26. 4. 17:00  BARBORA ŠŤASTNÁ 
Beseda a autorské čtení české spisovatelky
Můj Karel IV.

Výstava všech soutěžních prací v prostorách knihovny I. P. 
Pavlova 7

Každé úterý SENIOR KLUB
posezení nad knihou pro seniory od 13:30 hod.
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY 
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:15 hod.

Každé úterý od 15:30 do 16:10  HRAJEME SI POHYBEM 
– pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je 
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: 
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

Každý čtvrtek od 16:00 hod. ČTENÁŘSKÝ KLUB 
– určeno pro děti 2. – 5. tříd. Informace na tel. č. 353 221 365/21, 
Bc. Ludmila Křivancová.

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

VÝSTAVY
Pobočka Lidická
4. 4. – 29. 4.  HLEDÁNÍ
Výstava výtvarných prací studentů 1. a 2. ročníku SPGŠ, G a VOŠ.

Půjčovna pro dospělé Dvory 
11. - 30. 4.  TORBEN PETERSEN
Výstava výtvarné performance dánského výtvarníka.

Kavárna Dvory 
2.3. – 28. 4.  NA HRANĚ FOTOGRAFIE
Výstava abstraktních/výtvarných fotografií Elišky Pýchové. Vernisáž 
2. 3. 2016 od 17:00 hodin – kavárna Dvory
Abstraktní/výtvarná fotografie hrající si s různými úhly pohledu 
na konkrétní objekt, ze kterého vznikne nakonec objekt/záběr až 
nekonkrétní pohrávající si s představivostí diváka.

Centrální hala Dvory
31. 3. – 27. 4.  FOTOGRAFIE

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 
Vary, oboru fotografie.

A-klub
1.4. – 31. 5.  HRAČKÁŘOVO OHLÉDNUTÍ
Výstava 3D objektů Miloše Nováčka.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Sál Dvory
5. 4. 16:30-18:30  OD PLOTNY DO PARLAMENTU aneb 
ŽENA V PRŮBĚHU STALETÍ
Téma: Ženy, které dobyly svět....
Podívejme se na ženy z různých oborů, bez jejichž práce a obětí 
bychom dnes neměli spoustu důležitých vynálezů. Čeho se musely 
vzdát? Kdo je podporoval? Co stálo v jejich cestě na vrchol? Jaké 
byly tyto ženy v soukromí? 

Vzdělávací centrum – počítačová učebna
6. 4. 16:30-18:30 BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
Téma: KUCHYŇ A JÍDELNA.
Kuchyně je bezesporu srdcem každého domova. Slouží k ukládání 
nakoupených potravin, přípravě jídla pro naše blízké a často je 
také místem společného stolování a setkávání s přáteli a známými. 
Také je do ní potřeba zakomponovat spousty spotřebičů, které 
nám usnadňují život a činí jej příjemnějším a účelnějším tak, aby 
nepřekážely a sloužily svému účelu co nejlépe. V našem kurzu za-
měřeném na tuto důležitou místnost si povíme o efektivním řešení 
kuchyní, o výběru materiálů, skříněk a spotřebičů a vytvoříme si 
plán, podle kterého si jistě zvládnete zařídit právě tu Vaši „kuchyň 
snů“.

5. 4.  15:30 - 19:00  PRÁCE S TABLETEM /základní Os 
Android/
Kurz určený pro začátečníky
Výuka probíhá na tabletech, které jsou k dispozici na místě v počí-
tačové učebně (možnost vzít si vlastní tablet s sebou).
lektor: Jaroslava Zieglerová

12., 19. 4.   15:30 - 19:00   Jak si vytvořit svou fotoknihu
Určeno pro mírně pokročilé - nutná alespoň základní znalost práce 
s počítačem
Výuka probíhá na OS Windows 7 nebo na OS Windows 8.
Práce s programem pro tvorbu fotoknihy (SW stažitelný z internetu 
např. CEWE), základní orientace
v programu, tvorba pozadí, formátování fotografií, vkládání 
fotografií, popisků,
klipartů a odeslání knihy k tisku.
Lektor: Jaroslava Zieglerová

26. 4.   15:30 - 19:00 Jak si nastavit svůj PC
Určeno pro mírně pokročilé (alespoň základní znalost práce 
s počítačem)
Individuální kurz pro majitele notebooků – s OS Windows 7 nebo 
Windows 8 (i Windows 10)
Základní nastavení Vašeho počítače, možnost propojení s chytrým 
telefonem, tabletem,
nastavení uživatelských účtů atd. Podmínkou je přinést si svůj 
vlastní PC, který se
během výuky naučíte konfigurovat
lektor: Jaroslava Zieglerová
cena kurzu: 300 Kč

700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV.
Sál Dvory

14. 4.  17:00  ŽIVOT CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV. 
Přednáška mapuje život Karla IV. od dětství přes vzdělání v Paříži 
a bojové zkušenosti v Itálii po získání císařské koruny v roce 1355. 
Jde o nejdůležitější události v jeho životě a přiblížení jeho rodiny 
(rodiče, sourozenci, manželky a děti). 
Přednášející: Bohumil Vurm a Ing. Zuzana Fořtová

Zajímavá osobnost v knihovně

A-klub Dvory

4. 4. CESTA JE CÍL aneb CYKLOTOULKY SEVERNÍ EVROPOU
Martinka „Tinka“ Kollerová 
KEŇA – země protikladů
17:00  - 19:00 hodin
Pořádáno v rámci pořadu Živá kniha.

HLASITÉ ČTENÍ
Pobočka Lidická:
6. 4. 18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Hany 
Lundiakové „IMAGO. Ty trubko!“, čte Petra Kohutová
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vstup zdarma
6. 4.    17:00  ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
George Orwell – Farma zvířat
vstup zdarma
17. 4.  14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení NEJEN pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text.
Nejúspěšnější povídky z posledních 9. ročníku Literární soutěže 
Krajské knihovny Karlovy Vary
čtou Michaela Čápová a Vladimír Kalný
vstup zdarma
20. 4.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
čte Marcela Hadravová
vstup zdarma
20. 4.   17:00  ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Sofokles - Antigona

Oddělení pro děti:
5. 4.   16:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednic-
tvím četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými 
večerníčky. 
Tentokrát Maková panenka a motýl Emanuel. Pro děti od 5 let.
8., 15., 22., 29. 4.   13:00   ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami a vyhrát si 
tak odměnu. Pro děti od 7 let.
19. 4.  15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"V říši fantasy" - seznamuje děti s různými literárními žánry a jejich 
autory. Pro děti od 10 let.

Herní klub
A-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 4.   15:00   HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není 
stanovena

Pro seniory
Pobočka Lidická:
14. 4.   10:00  LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
28. 4.   10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Téma: Návrat do školních lavic. Oscar Wilde „Obraz Doriana 
Graye“, čte Míša Čápová
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

O. S. PRO INTEGRACI LIDÍ S POSTIŽENÍM

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením „Dveře dokořán“
vás srdečně zve na KYTIČKOVÝ BÁL
Taneční zábava a milé posezení
Restaurace „ U Kaštanu“ v Karlových Varech – Rosnicích
23. dubna 2016 od 14.30 hod.
Pozvání je i pro rodiče a přátele. Vstup dobrovolný.
Doprava autobusem od Tržnice /odjezd ve 14.02 hod./ linka 9
Možnost zajištění hromadné dopravy v Karlových Varech
Kontakt a informace: Bohumil Svoboda – tel. 603107099 

FARMÁŘSKÉ TRHY

Pořádá KV City Centrum, Moskevská 21, Kar. Vary, www.kvcity.cz

15. 4.  11:00 DUBNOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Po zimě opět nabídnou trhovci před Městskou tržnicí své výpěstky 
a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti lety, se 
těší velké oblibě. Další termíny famářských trhů:  20.5., 17.6., 
15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. a 16.12. 2016.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Hvězdárna Františka Krejčího, K letišti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz

Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně od 
13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595.

6., 13., 20. a 27.4  15:00 – 20:00 
2., 9., 16., 23. a 30. 4  16:00 – 20:00
3., 10., 17. a 24. 4  15:00 – 18:00  

180 MINUT ASTRONOMIE
Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné 
oblohy. Od 18.4. je k dispozici veřejnosti také
výukový Simulátor průletu sluneční soustavou a nové programy 
v rámci projektu Sáhni si na vesmír. Začátky programů vždy v celou 
hodinu, poslední vstup hodinu před koncem otvírací doby
 
ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy 
také pozorování
od 8. 4.  TEMNÁ OBLOHA JAKO ZA KARLA IV.
Výstava s problematikou světelného znečištění je pro veřejnost 
přístupná v rámci programu 180 minut astronomie.
8. 4. 20:00 Uvidí naši potomci ještě temnou hvězd-
nou oblohu?
9. 4. 15:00  Počítejme spolu hvězdy ve městě a na 
horách. Proč jich ve městě vidíme míň?
Lektor obou akcí Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
18. – 21. 4.   13. INTEGRAL/BART Workshop (IBWS 2016)
Hvězdárna Karlovy Vary je již posedmé spolupořadatelem mezi-
národní konference IBWS, věnované vysoké
energetické astrofyzice a podpůrným experimentům pozemním, 
např. robotickým teleskopům.

RADIOKLUB OK1KVK  

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

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež 
(v sídle radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA 

Waldorfská základní škola a mateřská škola
Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz

9. 4. 9:00 Ateliér Archa  pletení košíků, 
lektor Nikolas Petr (tř. uč. 4.tř.), přihlášky na tolarova@wlastovka.
cz nebo 777 724 869.

13. 4.  17:00  Nultý ročník škola pro rodiče budoucích 
prvňáčků, tento termín je otevřen i všem dalším zájemcům, 
kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak se u nás učí. Budeme 
hovořit o výuce v 1. třídě waldorfské školy.

24. 4.  16:00  Koncert pro Wlaštovku, benefiční koncert 
v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Vystoupí žáci 
WZŠMŠW a hosté.

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00

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

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
AKCE: MANŽELSKÉ VEČERY 2016

Druhý ročník večerů, které budou probíhat formou přednášek
s prezentací, vždy  v pátek od 18:30. Přednáší kazatel BJB Nick 
Lica.
Kurz je zdarma a má jakémukoli manželskému páru pomoci 
k upevnění vzájemných vztahů. K zahájení kurzu je zapotřebí 
přihlášení nejméně čtyř manželských párů do 31. ledna 2016
na e-mail: bjbkvary@gmail.com nebo tel: 605 734 701
Program:
1. Umění komunikace - 12.2.
2. Konflikty a odpuštění - 19.2.
3. Pět jazyků lásky - 26.2.
4. Deset top potřeb - 4.3.
5. Asertivita v manželství – 11.3.
6. Čtyři období manželství – 18.3.
Pořadatel a místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů,
Závodu míru 42/112, Stará Role, MHD konečná 3 a 15.

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program od 
14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium Bible: 
středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30

Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677

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

Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00

Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00

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

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Naše dubnové trasy
2. 4.
Planetární stezka Horní Slavkov
9. 4.
Karlovy Vary - Jarní setkání na Dianě
15. 4.
Korsika – pěší turistika  (16. - 22. dubna)
30. 4.
Jáchymov – Naučná stezka Montánní krajina

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.

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

TURISTIKA

 Tradičně na první červnový víkend připravuje pořa-
datelská agentura Müller Production ve spolupráci 
s městem Karlovy Vary již  9. ročník akce Mattoni 
Karlovarský Karneval. Novinkou letošního Karnevalu 
je prodloužení konání celého projektu na 3 dny.  Od 
3. - 5. června se v centru Karlových Varů uskuteční 
největší Karneval ve střední Evropě s podtextem 
Karneval Králů. Hlavním tématem je pak 700. výročí 

narození českého krále Karla IV. 
Celý program odstartuje v pátek 3. června již tra-
dičně populární Dronte Romantická noční plavba. 
Novinkou bude prodloužení trasy plavby na říčce 
Teplé, trasa tedy bude měřit cca 5 km.
Největší novinkou letošního Karnevalu bude sobotní 
Karnevalový bál v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům. Večerem provede Těžkej Pokondr, hlavní 

hvězdou večera bude pak český král karnevalů 
Daniel Nekonečný. Podmínkou vstupu na bál bude 
karnevalový kostým! 
V neděli proběhne mimo jiné oblíbený Vodní festival 
netradičních plavidel. 
Zájemci o účast na plavbě se mohou přihlásit na 
webové stránce www.karlovarskykarneval.cz.   
Vrcholem třídenního karnevalového veselí bude 
karnevalový průvod městem. Novinkou je vyhlášení 
soutěže o nejzajímavější masku pro střední školy 
Karlovarska.  Hlavní cenou bude maturitní ples 
zdarma, který věnoval hlavní partner GH Pupp 
Karlovy Vary. Podmínkou pro získání výhry je účast 
skupiny minimálně 10 studentů. Hlavní cenou pro 
Krále karnevalu bude pak zájezd na karneval do 
Benátek 2017. 
Hudebním vrcholem Karnevalu bude vystoupení 
kapely Mandrage a jejich světelná show.

Blíží se tradiční karneval
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Další běžecká aplikace? Zdaleka ne. Umí toho mnohem víc. 
Díky ní se můžete zapojit do nového projektu Mattoni FreeRun 
a vyzkoušet si pětikilometrové trasy po celé České republice. 
A samozřejmě nechybí ani v Karlových Varech – zdejší trať se 
nachází v meandru Ohře.
Kromě toho, že můžete kdykoliv vyrazit na certifikovanou 
pětikilometrovou trať, se dozvíte všechny informace i novin-
ky z běžeckého světa RunCzech. Budete mít rovněž přehled 
o svých výsledcích, akcích, které se chystají, můžete vytvářet 
vlastní běžecké skupiny či komunity nebo se připojit do některé 

stávající.
 Aplikace je zdarma, takže nezbývá než si ji stáhnout, obout 
běžecké boty a vyzkoušet všechny její funkce!

Popis trati:
Trasa začíná kolečkem okolo Meandru. Dále pokračuje přes 
most, který posléze podběhneme a vydáme se podél řeky Ohře 
směrem k Chebskému mostu. Ten přeběhneme a zpátky se 
dáme po druhé straně řeky. Konečně navážeme na cestu, po 
které jsme už jednou běželi. Po ní doběhneme do cíle.

Mattoni FreeRun s mobilní aplikací 
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Centrum zdraví chystá zajímavé akce

Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků 
mateřských, základních a středních škol a to 
vždy od 8 do 12 hodin. Probíhají zde zdarma tyto 
programy:
Svět zdraví
Svět bezpečí
Svět ohně
Svět rizik
Mimořádné události
Dopravní výchova

Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý 
všední den a v sobotu vždy od 12 do 16 hodin 
(v zimním období).
V rámci této provozní doby můžete využít moderní 
dopravní hřiště se semafory, nebo se jen tak projít 
po areálu a dozvědět se celou řadu zajímavých 
informací. V brzké budoucnosti pro Vás pak chys-
táme dětské hřiště, záchranářskou stezku plnou 
úkolů a řadu dalších zábavných aktivit včetně 
vzdělávacích programů.
VSTUPNÉ: 
Dospělí:  30 Kč
Děti do 18 let v doprovodu dospělé osoby:  10 Kč
Půjčovné kolo/odrážedlo:  20 Kč
Půjčovné helma: 10 Kč
Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku 

Vzdělávacích programů "na klíč", kde je nutné se 
předem domluvit na podmínkách programu dle 
jeho personální a materiální náročnosti.

DALŠÍ AKCE NA MĚSÍC DUBEN: 
4. 4. 2016, 19:30 - 21:00
KURZ -  Sebeobrana pro muže a ženy
6. 4. 2016, 14:00 - 17:00 
Senior akademie – Prevence majetkové kriminality
13. 4. 2016, 14:00 - 17:00 
Senior akademie – Prevence násilné kriminality
16. 4. 2016, 13:00 - 17:00
VELKÁ AKCE! – 11. narozeniny Asociace Záchran-
ný kruh ve Světě záchranářů
20. 4. 2016, 08:00 - 13:00
 Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

20. 4. 2016, 14:00 - 17:00
Senior akademie – Psychologie vztahů
27. 4. 2016, 14:00 – 17:00
 Senior akademie – Finanční a ekonomická 
gramotnost

Přihlášky na kurzy a další podrobnosti jsou uvede-
ny na našich stránkách www.svetzachranaru.cz
Máte-li jakýkoli dotaz, pak se neváhejte na nás 
obrátit na telefonních číslech: 608 953 862, 777 
572 576, případně na email: info@zachranny-
kruh.cz. Jsme rovněž na facebooku jako „Svět 
záchranářů“.
KDE NÁS NAJDETE: Areál Svět záchranářů se na-
chází za KV Arenou hned vedle nové míčové haly, 
Západní ulice 1822, Karlovy Vary.
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Společnost Luxury Home zahájila výstavbu byto-
vého domu nedaleko centra města. Byty budou 
v nadstandardním provedení, s exkluzivní koupel-
nou, kvalitní podlahou, dveřmi, terasou, parkem 
a dětským hřištěm. Každý majitel bytu si může 
koupit buď garážové stání nebo parkovací místo. 
Protože se jedná o rezidenční bydlení, celý areál je 
oplocen pod uzamčením. Ve vnitrobloku nalezne-
te již zmiňovaný park, promenádu a malé dětské 
hřiště. Příjezd do rezidence bude zdobit repre-
zentativní cedule se jménem rezidence a svítící 
fontána. „Byty stavíme pro místní klientelu a cena 
bytu za 1 m2 začíná již na částce 28.000,- bez 
DPH,“ tvrdí developer Václav Rumlena. Byty budou 
mít kvalitní plovoucí podlahy, designovou dlažbu, 
masážní vany nebo masážní rohové vany, či pro-
storné masážní sprchové kouty. Developer dotuje 
padesáti procenty kuchyňkou linku v hodnotě 120 
000 až 250 000 Kč. V domě se nachází více dru-
hů bytů od 1kk po 4kk s více balkóny, prostornou 
terasou či zasklenou lodžií. „V Karlových Varech 
se podobné byty za tuto cenu nikdy nepostavily 
a jsme přesvědčeni, že uspokojíme potřeby celé 
řadě klientů, a to vše za příjemnou cenu,“ dodává 
Rumlena. Společnost Luxury Home se řadí mezi 
přední mimopražské developerské společnos-
ti, má za sebou více realitních a developerských 
projektů. Vystavené projekty naleznete například 

v Karlových Varech, Ostrově, Mariánských Lázních 
a Tachově. Luxury home dále připravuje výstavbu 
270 bytů v centru Pardubic či výstavbu nákupní-
ho centra a rodinných domů ve Velkých Přílepech 

a exkluzivní rezidenční byty v Mariánských Láz-
ních pod Miramonte.
Více informací o bytech nebo o této společnosti 
naleznete na stránkách www.luxury-home.info. 

Dostupné nové byty na Mattoniho nábřeží

16091 UPC New Builds inzerce KVradnicniListy 188x130 pankac v02.indd   1 09.03.16   9:39
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Když jej v první polovině 13. století vyrobili na zakázku pro benediktýnský klášter v belgickém Florennes, dalo se tušit, že jednou bude velmi vzácným. Co se však nedalo předpokládat, byla 
jeho pohnutá pouť staletími. Po francouzské revoluci, kdy byl klášter ve Florennes zrušen, se jako částečně poškozený ocitl mezi starým nábytkem v sakristii spřáteleného farního kostela. 
V roce 1838 jej pak od církevní rady odkoupil Alfred de Beaufort-Spontin a o několik let později jej nechal za tři tisíce franků zrestaurovat. V roce 1889 ho Beaufort přemístil do Karlovarské-
ho kraje, kde vlastnil zámek. Po 2. světové válce, když Beaufortové museli, kvůli kolaboraci s nacisty, opustit zemi, se však po něm doslova slehla země. Na dlouhých 40 let. 
Jeho novodobá historie se píše od roku 1984, kdy americký obchodník Danny Douglas začal na zastupitelském úřadu ve Vídni vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neur-
čené historické památky. Podle obchodníka, který za ni nabízel 250 tisíc dolarů, měla být zakopána asi 100 km od Norimberku. K tomuto jednání byli přizváni také kriminalisté, kteří dostali 
za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Díky několika indiciím se jim to podařilo a 4. 11. 1985 začali prohledávat bývalý Beaufortův zámek. O den později učinili v zásypu hradní 
kaple možná nejvýznamnější objev 20. století v Československu. Nalezli poklad... 
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20 let

Špičková péče Asklepion
v Karlových Varech za akční ceny

tvArování tělA přístrojem
Bodyter s kosmetikou phytomer
Bodyformingový přístroj Bodyter účinně zpevňuje 
svalstvo, redukuje podkožní tuk, odstraňuje 
celulitidu a vypíná ochablou pokožku. 
100% přírodní mořská kosmetika Phytomer 
dokonale omladí a projasní pleť. 
Ošetření zahrnuje očištění pleti, peeling,
oční masáž a masku dle typu pleti.
Původní cena 1 980 Kč
Akční cena za obě ošetření 990 kč 

terApie přístrojem omnilux
Lampou Omnilux se spouští přirozené omlazování 
kůže, stimuluje vznik nových elastinových vláken. 
Omnilux odstraňuje vybledlá a zhnědlá místa, 
červené plochy cévek i tmavé stařecké skvrny. 
Velmi účinný je v boji s akné. 
Původní cena 570 Kč/20 min. ošetření   
Akční cena 300 kč/20 min. ošetření

gAstroenterologické A 
sonogrAfické oŠetření s Bonusem 
K jakémukoliv výkonu na oddělení 
gastroenterologie anebo sonografie získáte 
slevu 50 % na libovolné kosmetické ošetření 
v Asklepionu, v hotelu Bristol.
Nevyhledávanější zákroky: léčba žaludečních 
vředů, zažívacích problémů, střevních polypů, 
hemoroidů a nádorů, hubnutí metodou 
BIB systém a další. 
slevA 50 % na kosmetiku

dentální hygienA A Bělení zuBů
pro dokonAlý úsměv
Dobře provedená dentální hygiena vás ochrání 
před zubním kazem, parodontitidou nebo ztrátou 
zubu. Během 60 minut pak naprosto bezpečnými 
metodami vybělíme váš chrup do požadovaného 
odstínu.
Akční cena za obě ošetření 5 900 kč

Asklepion - laser and Asthetic medicine, www.asklepion.cz
Hotel Bristol +420 353 344 557-8 | Hotel Dvořák +420 777 796 144
Savoy Westend +420 359 018 863 | Hotel Thermal +420 725 948 777

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2016-03-kovohh-188x130-01.pdf   1   14.3.2016   12:10:49



M
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

Prostranst ví  Před sklárnou Moser v  karlových varech,  dvorech

moser, a.s., kPt. Jaroše 46/19, 360 06 karlovy vary - dvory, t: 800 166 737, +420 353 416 242, e: custoMerservice@Moser-glass.coM

H U D e B N Í  s K U P I N Y ,  a N I m a č N Í  t ý m  s  P Í s N I č K a m I 
I  s o U t Ě Ž e m I  P r o  D Ě t I ,  L o s o V Á N Í  o  C e N Y

 Prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii a výrobě křišťálu 
 Prohlídka sklářské hutě s odborným výkladem (poslední prohlídka ve 14:30) 

 Prezentace mistra rytce, ručního zlacení křišťálu, brusičská expozice 
 Prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny 

 Bohatý zábavný program pro děti i dospělé 
 Občerstvení a parkování zajištěno  

www.moser-glass.com

sklárny mOser

DeN 
oteVřeNýCH 

DVeřÍ
14. 5. 2O16

8:00 - 15:00 hodin


