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zakázka č. 2016052

Stará Role, Okružní 

Byt 2+1
cena: 1.150.000,-Kč

zakázka č. 2016053

Karlovy Vary, Svahová

Byt 1+1
cena: 1.350.000,-Kč

zakázka č. 2016033

Tuhnice, Moskevská

Byt 1+kk
cena: 1.250.000,-Kč

Zahradní chatka
cena: 255.000,-Kč

zakázka č. 2016058

Bečov nad Teplou, Krásný Jez
zakázka č. 2016055

Horní Drahovice 

Stavební pozemek
cena: 550,-Kč/m²

POPTÁVKA - HLEDÁME

Byt 2+1 Ostrov
cena do 1.200.000,-Kč

zakázka č. 2016032

Rybáře, Dělnická

Byt 3+1
cena: 1.790.000,-Kč

zakázka č. 2015100

Sadov, Lesov

Rodinný dům 4+kk
cena: 3.999.000,-Kč

zakázka č. 2016054

Horní Drahovice

Zahradní chatka
cena: 345.000,-Kč

zakázka č. 2016050

Drahovice, Mattoniho nábřeží

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Petra Michlíková

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

První patro zatepleného panelového 
domu, původní stav s dobrou 

údržbou, plastová okna, lodžie,
šatna v předsíni. Vybavení možno 

ponechat, UP 61 m², PENB: C

zakázka č. 2016007

Bečov nad Teplou, Krásný Jez

Chalupa 7+kk
cena: 2.200.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková

Dům vhodný k trvalému bydlení 
s velkým rovinatým pozemkem. Klidné 
místo bez sousedů. Dobrý technický 
stav, dům si upravíte na míru. UP 220 
m², pozemek 10.166 m², PENB: G

Byt po úpravách v přízemí v cihlovém 
domě. Kompletní zánovní vybavení
v ceně. Nový elektrokotel. Vysoké 

stropy. Dobrý stav. Dům po 
rekonstrukci. UP 46 m², PENB: G

Třetí patro cihlového domu.
Po rekonstrukci v r. 2015: rozvody, 

povrchy, kuchyňská linka, koupelna. 
Jižní orientace, blízko centra, byt 
nebyl užíván: UP 42 m², PENB: G

Prostorný byt v cihlovém domě v 
blízkosti autobusové zastávky. 

Velmi dobrý stav. Plastová okna 
s venkovními žaluziemi. 

UP 52 m², PENB G

Novostavba nízkoenergetického 
rodinného domu s garáží na hezkém, 
klidném místě. UP 143 m², pozemek 
550 m². PENB: B – velmi úsporná!

Dřevěná udržovaná chatka v zahrád-
kářské kolonii, na vlastním pozemku. 
Krásná udržovaná zahrada s ovocný-

mi stromy a novým skleníkem.
ZP 26 m², pozemek 440 m²

Zajímavý podkrovní byt v cihlovém 
domě na jedinečném místě. Příjemný 
výhled z oken. 4. patro zrekonstruo-

vaného domu s novou střechou.
UP 57 m², PENB: G

Zahrada s výhledem na Krušné hory, 
zahrádkářská kolonie, zděná chatka
v původním stavu, ovocné stromy, 
vodovod, suché WC. Zast. plocha
21 m², UP 18 m², pozemek 444 m²

Rozlehlý pozemek na slunném místě 
v CHKO Slavkovský Les, oblíbená 
lokalita 15 min. od Karlových Varů, 

vodovod, elektřina. 9.290 m² 
(možnost i menší výměry).

Pro klienta hledáme byt velikosti 2+1 
ke koupi ve zděném domě v přízemí 

či v 1. patře v Ostrově. 
Platba v hotovosti.

Modernizovaný byt v zatepleném 
cihlovém domě. Po rekonstrukci: okna, 

inž. sítě, povrchy, koupelna, linka, 
dveře. V ceně částěčné vybavení. 

3 sklepy. UP 67 m², PENB: G

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

Byt 3+kk
cena: 1.280.000,-Kč

zakázka č. 2016042

Karlovy Vary, Svahová

Byt 1+1
cena: 745 000,-Kč
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 5/2016 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ
DISTRIBUCE ZDARMA

05 ROZHOVOR S ALEŠEM HÁMOU
Karlovarský rodák Aleš Háma ztvární hlavní roli 
v nové hře Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti, kterou při-
pravuje Činohra Karlovarského městského divadla.
 
06 REKONSTRUKCE DOMOVA DŮCHODCŮ 
Rozsáhlá rekonstrukce domova důchodce přinese 
kvalitnější podmínky pro seniory i zvýšení počtu lů-
žek.

08 ZMĚNY U PARKOVACÍCH KARET
Motoristé se musí připravit na změny ve vydávání par-
kovacích karet.

15 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Na celou řadu zajímavých akcí se mohou lidé těšit při 
zahájení letošní lázeňské sezony. Kromě tradičního 
průvodu v historických kostýmech nebudou chybět 
ani hudební a divadelní představení a další akce. 

20 POMÁHAJÍ STRÁŽNÍKŮM 
Na klid a pořádek dohlížejí na Dolním nádraží asistenti 
prevence kriminality. 

26 PŮLMARATON SE BLÍŽÍ
Na start čtvrtého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Kar-
lovy Vary se postaví na čtyři tisícovky běžců. Půlma-
ratonská sobota bude spojená s několika nutnými 
dopravními omezeními. 

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. 6 je 9. května 2016

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 rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

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

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

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

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

01

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY 
Tváří z titulní strany je Antonín 

Černý, stavbyvedoucí firmy 
Baustav, která spolu s firmou 

Colas upravuje prostranství před 
Vřídelní kolonádou.
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• STALO SE / STANE SE

GYMNAZISTÉ OVLÁDLI PŮLMARATON
v nevyzpytatelném aprílovém počasí bojovalo v cent-
ru města ve Smetanových sadech o účast v celostát-
ním finále 15 desetičlenných týmů. Na trati dlouhé 
42,195 kilometrů uspěli gymnazisté z Chebu, Ostrova 
a Sokolova.

LEGIOVLAK DORAZÍ NA HORNÍ NÁDRAŹÍ
23. května, legionářské muzeum na kolejích si budou 
moci zájemci prohlédnout až do 5. června. Souprava 
historických vagonů, která vznikla za podpory Minis-
terstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede 
do roku 2020 celou Českou republiku a zavítala už 
i krátce na Slovensko. V současnosti se Legiovlak 
skládá již z 12 zrekonstruovaných vagonů, jakými 
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–
1920. Průjezd kolem světa domů do Československa 
si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bol-
ševiky a vlastní krví.

DESÍTKY OBYVATEL MĚSTA
využily na začátku dubna mobilního sběru nebezpeč-
ného odpadu. Během dvou dnů se podařilo nashro-
máždit přes 200 kilogramů barev a znečištěné obaly.

VELVYSLANEC ALBÁNIE
Riza Poda v březnu navštívil Karlovy Vary. Informoval 
primátora o navázaných mezistátních kontaktech 
mezi Albánií a Českou republikou, mimo jiné o státní 
návštěvě ministra zahraničních věcí Lubomíra Zao-
rálka. Diskuse se následně dotkla také cestovního 
ruchu, pro který Albánie nabízí mnoho zajímavých 
cílů, od albánských hor ve vnitrozemí po starobylá 
města na pobřeží Jaderského moře, jako je například 
Durrës (Drač).

CENY KŘESADLO
si na slavnostním večeru převzali Milan Hloušek, 
Martina Paboučková, Alena Ženíšková a Miloslav 
Čermák. Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neoby-
čejné věci, se letos udělovaly už po desáté. Oceněné 
dobrovolníky představíme v červnovém čísle Karlo-
varských radničních listů.

ZASTUPITELÉ MÉSTA 
Karlovy Vary se sejdou v květnu. Jednání se uskuteč-
ní 10. května od 8:30 v sále Grandhotelu Ambassador 
Národní dům a je volně přístupné veřejnosti. Průběh 
zasedání bude možné sledovat také on-line na strán-
kách magistrátu www.mmkv.cz.

 

DUB KARLA IV.
poroste v karlovarských lázeňských lesích. Strom 
bude slavnostně zasazen 14. května, tedy přímo  
v den výročí narození českého krále a římského cí-
saře, a to v prostorách někdejší středověké osady 
v lokalitě sv. Linhart. Slavnostnímu ceremoniálu 
bude předcházet průvod zástupců měst Karlo-
vy Vary a Loket, který vyjde v 9 hodin od loketské 
radnice. Sázení stromu začne v čase 13:16, tedy  
v čase, který vychází z roku vladařova narození. 

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
připomene oslava Dne vítězství. Město Karlovy Vary 
ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobo-
du připravuje tradiční pietní vzpomínkovou slavnost. 
Pietní akce se koná v neděli 8. května. První částí 
aktu je uctění památky padlých ruských vojáků bě-
hem 2. světové války na hřbitově v Drahovicích od 
9 hodin ráno. Od 10:30 hodin bude pieta pokračovat 
u památníku obětem všech válek u hotelu Thermal.

NOVÁ LÁVKA PŘES OHŘI
se dočkala působivého osvětlení. V minulých dnech 
bylo dokončeno osvětlení lávky přes Ohři v areálu 
Meandru. Do konstrukce byla instalována LED světla, 
která jsou napojena na okolní veřejné osvětlení. I po 
setmění je přechod nebo přejezd lávky bezpečnější, 
přemostění je zároveň i ve večerních a nočních hodi-
nách atraktivní dominantou lokality.
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• TÉMA MĚSÍCE

Aleš Háma: vždy jsem si přál hrát v karlovarském divadle
Mimořádnou událost připravuje pro publikum Karlo-
varského městského divadla Činohra KMD. K letoš-
ním oslavám 700. výročí narození českého krále Kar-
la IV. uvede premiéru nové hry Karel IV. aneb Strasti 
Otce vlasti, jejímž autorem a režisérem je umělecký 
šéf Činohry KMD Jiří Seydler. Pro mnohé jistě bude 
překvapením, že největšího Čecha bude hrát Aleš 
Háma, známý především jako zpěvák a moderátor. 
Jeho výběr ovšem nebyl náhodný. V rozhovoru nám 
prozradil, jak roli získal.

Zaskočila vás nabídka, abyste vytvořil roli takové 
osobnosti jakou byl Karel IV.?
Vlastně ano, ale paradoxní je, že jsem dostal dvě na-
bídky a obě se týkaly tohoto velikána našich dějin. 
Jedna se vztahovala na veliký multimediální pro-
jekt na Vltavě, který se bude realizovat na podzim 
a s druhou přišel autor a režisér Jirka Seydler. Ptal 
se mne o vánocích, jestli bych někdy byl ochoten 
hostovat ve Varech, což mne potěšilo a já souhlasil. 
O pár dní později už jsem měl v mailu nabídku na roli 
Karla IV., i s textem.
Taková příležitost se jistě nepřihodí každý den. 

Co pro vás osobně znamená? 
Především velikou zodpovědnost, protože hrát ta-
kovou osobnost je vždy zavazující. Ale také velikou 
radost a potěšení, že budu zkoušet a hrát doma, ve 
Varech, se skvělými lidmi a v nádherném divadle.

Pocházíte z Karlových Varů, města s bohatým 
kulturním životem. Měla tato skutečnost nějaký 
význam pro vaši hereckou kariéru?
Určitě mě ovlivnilo to divadelní podhoubí, jednak kar-
lovarského amatérského souboru D3, kde jsem do-
spíval a všichni ti lidé, kteří mne vedli k divadlu jako 
Hanka Franková, Jirka Hlávka, Petr Richter, a hlavně 
Irena Konývková z ostrovského „dramaťáku“.

A máte i nějaké vazby, případně vzpomínky, na 
karlovarské divadlo?
Mezi třináctým a patnáctým rokem mého života jsem 
v tehdejším Divadle Vítězslava Nezvala viděl úplně 
všechno a moc jsem si přál zde hrát. Několikrát jsem 

tady za svůj život hostoval s pražskými divadly, ale 
teprve teď se to přání z dětství naplní zcela.

Jak často se vracíte domů, do Karlových Varů? 
A na co se nejvíce těšíte?

Mám rád Vary jako celek, zdejší atmosféru, přírodu, 
architekturu, lidi, pohodu a klid. Ale hlavně zde mám 
rodiče, takže se setkáváme buď u nich nebo na cha-
lupě u Abertam. 
 (echo)

 Karel IV. 
režie: výprava: Jiří Seydler,  Dana Hávová,

 Jiří Šlupka Svěrák,  Petra Kohutová hudba: dramaturgie:

Osoby a obsazení 
- Aleš Háma nebo Martin Jurajda, - Viktor Braunreiter,  – Tereza Kostková nebo Lucie Domesová, Karel IV. Šašek Eliška

a další...

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary
pořádá v sobotu 14. 5. 2016 od 10 hodin do 18 hodin 
ve Volnočasovém areálu Rolava v Karlových Varech 
Den rodin.
Akce je zaměřena na propagaci poskytovatelů so-
ciálních služeb a podporu náhradní rodinné péče je 
pořádána pod záštitou primátora města Karlovy Vary 
Petra Kulhánka. 
Hlavním hostem je zpěvačka Monika Absolonová. 

Na hlavní scéně vystoupí ZUŠ A. Dvořáka, Holoubátka 
- folklórní soubor Dyleň, Divadlo Mazec ČR, romská 
kapela Gipsy Martin, Abadá Capoeira KV, Taneční 
skupina Rytmus, Druming-TS CATS/MICE, RAPpre-
sent a Kozatay. Programem provází Radim Jehlík - 
Český rozhlas Plzeň.
Ostrůvek pro nejmenší představí Holoubátka - folk-
lórní soubor Dyleň, vystoupí dětí 1. MŠ KV, klaun 
Lukýnko, kouzelník Kamil Burda, ochotnické divadlo 
Ostrov, divadelní společnost M&M, Druming-TS CATS/
MICE, pohádka dětí DDM Nová Role. Chybět nebude 
ani malování na obličej, dětské dílničky a výstava Na 

provázku. Programem provází František Pavlásek.
Plocha pro teenagery nabídne Snowbitch exhibici 
skate a BMX kola-MINIRAMP, grafity tvorbu, Abadá 
Capoeira KV, retro skate, RAPpresent, mobilní čajov-
na, Slackline. Programem provází DJ Silent Cut.
V celém areálu budou informační stánky poskytova-
telů sociálních služeb Karlovarska, Keltoviny, luko-
střelba, práskání bičem, BESIP bugina, Riglet park, 
soutěže dětí, skákací hrad, jízda na koních, výtvarné 
dílničky, ukázky integrovaného záchranného systé-
mu, Mobidik, ukázka výcviku psů či bodyzorbingové 
koule. 

Den rodin 
na Rolavě 

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary 
pořádá

NÁHRADNÍM 
RODINÁM, o.p.s.

Vstup 
zdarma

Akce zaměřena na propagaci poskytovatelů sociálních služeb 
a podporu náhradní rodinné péče je pořádána pod záštitou 
primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka

 Hlavní host programu zpěvačka Monika Absolonová

Těšit se můžete na program v celém areálu Rolavy

Hlavní scéna 
Zahájení, úvodní slovo, ZUŠ A. Dvořáka, Holoubátka – folklórní soubor 
Dyleň, Divadlo Mazec ČR, romská kapela Gipsy Martin, Abadá Capoeira KV, 
slovo představitelů města, Taneční skupina Rytmus, Druming-TS CATS/MICE, 
zpěvačka Monika Absolonová, RAPpresent, Kozatay
• Programem provází Radim Jehlík – Český rozhlas Plzeň

Ostrůvek pro nejmenší 
Holoubátka – folklórní soubor Dyleň, vystoupení dětí 1. MŠ KV,  
klaun Lukýnko, kouzelník Kamil Burda, ochotnické divadlo Ostrov, divadelní 
společnost M&M, Druming-TS CATS/MICE, pohádka dětí DDM Nová Role, 
malování na obličej, dětské dílničky a výstava Na provázku
• Programem provází František Pavlásek

Plocha pro teenagery 
Snowbitch exhibice skate a BMX kola-MINIRAMP, grafity tvorba,  
Abadá Capoeira KV, retro skate, RAPpresent, mobilní čajovna, Slackline
• Programem provází DJ Silent Cut

V celém areálu 
Informační stánky poskytovatelů sociálních služeb Karlovarska, Keltoviny-
lukostřelba, práskání bičem, BESIP bugina, Riglet park, soutěže dětí, skákací 
hrad, jízda na koních, výtvarné dílničky, ukázky integrovaného záchranného 
systému, Mobidik, ukázka výcviku psů, bodyzorbingové koule

www.nahradnimrodinam.cz

Den
Sobota 14. 5. 2016 od 10 hodin do 18 hodin

Volnočasový areál Rolava v Karlových Varech

RODIN
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Domov důchodců ve Staré Roli čeká rozsáhlá 
modernizace. Za asi 50 milionů korun nechá 
město postavit zcela nové severní křídlo. Tím se 
výrazně, téměř třikrát, zvýší  celková kapacita 
domova. Z 21 na 61 lůžek. 
Senioři budou mít po dokončení rekonstrukce 
k dispozici navíc 18 dvoulůžkových a čtyři jed-
nolůžkové pokoje. 
Město už vybralo projekt, se stavbou by se mělo 
začít už na podzim letošního roku. Hotovo by 
mělo být na přelomu let 2017 a 2018. 
Každý pokoj bude mít vlastní sociální zázemí 
včetně sprchy, toalety a umyvadla, oddělené 
stavebně od pobytové místnosti. Stávající budo-
va domova  bude dotčena provozní přístavbou 
v zadní části, pro potřeby zázemí kuchyně a pro-
vozu zařízení. Současnou budovu čeká zateplení, 
změní se výtah. 
Přístavba urbanizuje levou část areálu domova 
důchodců, zatím co pravá zůstává nezastavěná 
pro potřeby klidového parku. Kapacita stáva-
jícího objektu zůstává nezměněna. Přístavba 
nového objektu severního křídla dispozičně (bez-
bariérově) navazuje na stávající objekt, který si 
v areálu zachová své architektonicky dominantní 
postavení. 
Úpravy stávající budovy budou zacíleny k opti-
malizaci provozu zařízení pro seniory a k opti-
málnímu vyvážení energetické náročnosti budo-
vy. U přístavby budou prověřeny podmínky pro 
nízkoenergetický standard s tím, že v provozu se 

předpokládá přirozené větrání.
Venkovní úpravy se dotknou komunikací a chod-
níků v areálu, drobných objektů, venkovního 
osvětlení, odvodnění venkovních prostor a oplo-
cení. Počítá se s úpravou a dosadbou zeleně. 
V jižní a východní části pozemku bude doplněno 
parkoviště pro zaměstnance a návštěvy. Bude 

zajištěn vhodný příjezd pro sanitky. 
Samostatným objektem stavby bude protipo-
vodňové opatření, jakožto vodní dílo, řešené na 
základě stanoviska Povodí Ohře. Domov, ale také 
také sousední ohrožené nemovitosti by pak měly 
odolat stoleté vodě.
 (mm)

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Domov důchodců čeká rekonstrukce
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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 
komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch 
včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území 
a v obchodně 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 h., začátky nočního mytí na 20:00 h. 
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. 

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
9.5.  Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 

Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), 
Spojovací

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

10.5. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora 
Huga, Čechova, Chodská, Kollárova

11.5. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického 
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

 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

12.5. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská, Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, 
Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za 
kostelem

13.5. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
16.5.  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 

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

18.5. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova, 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

19.5. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část 

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

 Parkoviště: kpt. Nálepky (bývalé dětské hřiště)
23.5. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 

Škroupova, Divadelní, Moravská 
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 

mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

24.5. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova, Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná

25.5. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná

 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

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

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

30.5. 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, U Spořitelny 

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

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

 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

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Vážení občané, 
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny 

problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse 
s občany našeho města konané 13. dubna 2016.

Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za 
nejzávažnější a které by dle Vašeho názoru měly mít 

v řešení přednost před ostatními.

10 PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA
UŽ VÍME, JAKÉ JSOU... SOUHLASÍTE S NIMI?

Dotazník je uveřejněn k vyplnění na webové stránce Magistrátu města 
Karlovy Vary www.mmkv.cz Vyplněný dotazník je možné zaslat e-mailem 
na adresu v.sekyrova@mmkv.cz. Rovněž ho můžete odevzdat v Infocentru 
na třídě TGM nebo na informačním pultu magistrátu  města, Moskevská 21, 
nejpozději do 13. 5. 2016. S výsledky budete seznámeni v Karlovarských 
radničních listech a na webových stránkách  magistrátu města.

Pokud máte zájem podílet se na dalším rozvoji města, chcete být informováni 
a zváni na projednávání problémů ve městě, uveďte prosím své kontaktní údaje:
Jméno a příjmení:  ..........................................................................................
Bydliště:  .........................................................................................................
Email: .............................................................................................................

 

O ČEM SNÍ ŽENY A O ČEM SNÍ MUŽI

Zveme Vás na výjimečnou přednášku psychologa, spisovate-
le, muzikanta a divadelníka Pjéra la Šé´ze, která Vám umožní 
zajímavý vhled do partnerských i jiných vztahů.

Kdy:  11. května 2016 v 18 hodin
Kde:  Alžbetiny Lázně (Lázně V) Karlovy Vary
Vstupné: 250 Kč

tel.:  606 818 860
Rezervace vstupenek na webu
www.prednasky-psychologie.cz
E-mail:  prednasky-psychologie@seznam.cz
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Fórum města Karlovy Vary přineslo zajímavou diskusi o problémech města 
a jejich řešení. Do Alžbětiných lázní dorazilo 13. dubna 60 občanů a odborníků. 
Úvodním tématem setkání byla bilance problémů definovaných při loňském 
Fóru města a informace o průběhu a stavu řešení loňských „10P“. Z diskuse 
účastníků pak vzešla patnáctka problémů města. Ty nyní předkládáme vám, 
čtenářům, k prověření formou ankety. Budeme rádi, když se do ní zapojíte vy-
plněním zveřejněného anketního lístku nebo hlasováním na internetu na www.
mmkv.cz. Za vaše hlasy a názory předem děkujeme.
Na celoměstské fórum naváží dvě série debat o rozvoji jednotlivých městských 
čtvrtí. První byla zahájena v dubnu a pokračuje v tomto měsíci, druhá proběhne 
na podzim.
Termíny místních fór
 4. 5. 2016 - Bohatice 
11. 5. 2016 – Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky 
18. 5. 2016 – Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místa konání červnových diskusních fór 
budou upřesněna v červnovém vydání KRL.
Místní fóra pro ostatní čtvrti proběhnou v rámci II. série v podzimních měsících.

Vřídlo znovu 
vytryskne 5. května

Diskusní fóra míří 
do městských čtvrtí

Od 1. května město zpoplatní parkovací karty na mís-
ta, kde je možné stát pouze s povolením Magistrátu 
města Karlovy Vary.
Jedná se o tyto lokality:
- Krále Jiřího ulice (úsek od ul. Dr. D. Bechera k ul. 

Svahová),
- Moskevská ulice (úsek od budovy soudu po objekt 

Moskevská č.o. 20),
- Svahová ulice,
- Varšavská ulice (úsek podél prodejních stánků),
- Jugoslávská,
- Bulharská,
- Horova (pravá část komunikace u Městské tržnice),
- I. P. Pavlova (úsek od objektu I. P. Pavlova č.o. 38 po 

objekt Bezručova č.o. 6),
- Mariánskolázeňská ulice a úsek podél budovy Lázní 

I (podél řeky Teplé),
- Poděbradská ulice (záliv pro parkování naproti objek-

tu Poděbradská č.o. 1),
- Hybešova ulice,
- nábřeží Jana Palacha,
- Karla Čapka,
- Foersterova.

Parkovací karty jsou vydávány odborem dopravy 
v úředních dnech, kterými jsou pondělí a středa vždy 
v čase od 08.00  do 12.00 a od 13.00 do 17.00 h. 
Ceny parkovacích karet pro rezidenty začínají na část-
ce 480 Kč za rok (240 Kč za pololetí), pro abonenty 
je základní cena 2 400 Kč za rok (1 200 Kč za polo-
letí). Jedná se o ceny za 1. vozidlo. Kompletní ceník 
a podmínky pro vydávání parkovacích karet najdete na 
internetových stránkách magistrátu www.mmkv.cz na 
stránce odboru dopravy.

Nové podmínky 
pro vydávání 
parkovacích karet

Jeden ze symbolů Karlových Varů, Vřídlo, znovu za-
čne naplno tryskat z náhradního místa v předvečer 
slavnostního zahájení nové lázeňské sezony. 
Převedení horkého pramene si vyžádal havarijní 
stav kupole Vřídelní kolonády.
Nejznámější karlovarský pramen zkušebně vytryskl 
v pátek 15. dubna. Nyní pokračují práce a výsad-

ba zeleně v okolí nové fontány. Ta vznikla z betonu 
v nedalekém Vintířově, váží bezmála 20 tun. 
Po přesunutí výtrysku čeká město ještě na podzim 
stěhování krenotechnologie pod Vřídelní kolonádou 
a v příštím roce začne rekonstrukce Vřídelní kolo-
nády. Ta by měla podle současných odhadů stát 30 
až 40 milionů korun. 

 Bezbariérovost
 Centrum inovace
 Koncepce dopravy - řešení centra města
 Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj
 Omezení autodopravy v centru, R6, cyklodoprava
 Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí
 Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů
 Thermal
 Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory
 Územní plán - řešení centra města
 Veřejné otevřené WC
 Vysoká škola
 Využití letního kina
 Zaměstnanost
 Další problém…………………………………

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem!
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Neuvěřitelným počtem svých koncertních sezon se 
řadí KSO mezi nejstarší orchestry světa. Do kon-
ce stávající 181. koncertní sezony Karlovarského 
symfonického orchestru zbývá už jen několik po-
sledních koncertů v květnu a červnu. Již nyní si 
mohou předplatitelé a noví zájemci zajistit sezonu 
příští.
Dramaturgie sezony 2016/2017 přináší oproti 
předchozím letům dvě změny. První je rozdělení 
sezony do čtyř abonentních řad. Úplnou novinkou 
je pak zavedení řady K, což je řada čtyř klavírních 
recitálů. Řady A a B nabízejí po jedenácti symfonic-
kých koncertech, řada C umožňuje zájemcům volný 
výběr jedenácti abonentních koncertů.
Předplatné si mohou zájemci zakoupit ve 
dnech 15. až 19. května, každý den vždy mezi 
10. a 18. hodinou ve vstupní hale Grandhotelu 
Ambassador Národní dům. Mimo tento termín je 
pak možné zakoupit abonmá v hlavní pokladně 
KSO v Lázních III. Podrobné informace o cenách 
a slevách poskytne zájemcům vedoucí koncertního 
oddělení Andrea Bräunerová na čísle 777 744 893, 
rovněž je možné je vyhledat na www.kso.cz.

KSO zahajuje prodej abonmá na 182. sezonu

KSO se šéfdirigentem Janem Kučerou

Velikonoční Stabat Mater v Karlových Varech
 Vracím se k nádhernému zážitku z velikonočního 
Zeleného čtvrtku 24. března, a to k monumentální-
mu provedení oratoria Antonína Dvořáka Stabat Ma-
ter, které zaujímá světově významné místo v oblasti 
duchovní tvorby. Slavnostní sál Grandhotelu Pupp 
s překrásnými varhanami, které dominují jeho čelu, 
byl zaplněn doslova do posledního místečka. Myšlen-
ka provedení tohoto projektu se zrodila asi před ro-
kem během pobytu paní Eleny Lokshiny v Karlových 
Varech. Paní Elena z moskevského pěveckého sboru 
Polyphonic Choir Inspiratum (sbormistr Oleg Kuzně-
cov) se obrátila na Karlovarský symfonický orchestr 
s nabídkou provedení oratoria, které má již několik let 
sbor nastudováno. Ruské pěvecké sbory jsou známy 
svou výbornou úrovní a hojností zastoupení mužských 
hlasů, kterých se v našich pěveckých sborech bohužel 

většinou nedostává. Sboristé pojali cestu jako týdenní 
soukromý výlet, během kterého si zazpívají své milo-
vané Stabat Mater. Samozřejmostí pak bylo, že k nim 
se ještě připojil Karlovarský pěvecký sbor (sbormistr 
Jan Rezek), který má toto dílo již několik desetiletí 
v repertoáru, a přizváno bylo i několik pěvců ze sboru 
Pražští pěvci se sbormistrem Stanislavem Mistrem. 
Sóla byla svěřena mladým interpretům Kristýně Vylí-
čilové, Štěpánce Pučálkové, Richardu Samkovi a Da-
vidu Nyklovi. Karlovarský symfonický orchestr odvedl 
vynikající výkon. Sál svou akustikou umožnil opět plně 
vyniknout kvalitě orchestru. Celé výsledné realizace se 
ujal jeho nynější čestný dirigent Martin Lebel (Francie). 
Největším oceněním byl neutuchající potlesk publika 
s nadšenými čestnými hosty koncertu, generálním 
konzulem Ruské federace Mikhailem Nikolaevichem 

Ledenevem, ing. Edmundem Janischem, členem Rady 
Karlovarského kraje, Mgr. Jiřím Klsákem, náměstkem 
primátora města Karlovy Vary, několika karlovarskými 
zastupiteli a dalšími významnými návštěvníky kon-
certu. Výborné výkony účinkujících umocnilo i místo, 
které je v Karlových Varech pro tak významnou událost 
vskutku reprezentativní.. Zdálo se mi to až pohádkově 
neuvěřitelné - Dvořákovo Stabat se spojenými sbory 
opět v karlovarském Puppu. Dirigent Josef Hercl měl 
k tomuto monumentálnímu dílu vřelý vztah, provedl jej 
během svého života nesčetněkrát. V Karlových Varech 
velmi často s ještě rozsáhlejším komparsem účinkují-
cích. Poděkování patří všem, kteří tento krásný kon-
cert připravili a zrealizovali.
 Lucie Kábelová, 
 předsedkyně Společnosti Josefa Hercla
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Čisté či nečisté praktiky? 
Karlovy Vary jsou největším a nejslavnějším 
lázeňským městem České republiky. Jejich historie 
sahá až do 2. poloviny 14. století, kdy se v místních 
lesích proháněl Karel IV. na koni a jeho družina díky 
náhodě objevila horký pramen. Tomuto zázračnému 
léčivému prameni přiřkl císař léčivou moc a nechal 
kolem něho vystavět město, které dodnes díky 
zřídlům vzkvétá a těší se slávě daleko za hranicemi 
naší země. Lázně Karlovy Vary se proslavily také 
díky návštěvám slavných osobností. (Dovolila jsem 
si citovat text ze serveru spa.cz) a nyní mi dovolte 
navázat.
Alžbětiny lázně v Karlových Varech pro každého. Bylo 
by dobré zde dopsat pro každého, kdo si za veškeré 
služby zaplatí. Pokud totiž dostanete poukaz na 
léčebnou kůru od lékaře tzv. na pojišťovnu – narazíte. 
A dost tvrdě! Sice jsou na velmi strategickém 
a dostupném místě, mají kompletní nabídku cca 
60 léčebných procedur, ovšem znovu zdůrazňuji, 
že pouze pro platící. Na posledním zastupitelstvu 
jsem navrhovala, aby byli lépe finančně ohodnoceni 
zaměstnanci – fyzioterapeuti, protože mi bylo řečeno, 
že žádní v současnosti v Alžbětinkách nejsou. 
A ejhle, z jiného zdroje se dozvím, že to ani tak není 
o nedostupnosti personálu, i když si nedělám iluze 
o jejich příjmech, ale jde o platby od pojišťoven. Jsou 
prý na tak nízké úrovni, že se vlastně nevyplácí tyto 
služby dělat, kvůli roční ztrátě cca 2,5 miliónu korun. 
Ještě věříte heslu „Alžbětiny lázně v Karlových 
Varech pro každého“. Já tedy ne.
Sama jsem se přesvědčila, když mně lékař napsal 
poukaz na masáže. Skoro mi propadl, protože jsem 
těžko sháněla zařízení v lázeňském městě, které by 
požadované služby poskytovalo. Nemocnice a její 
rehabilitační oddělení má plně vytíženou kapacitu, 
ordinace MUDr. Klímové je také již zaplněná a tak 
nezbývá než rehabilitace paní Kalbáčové ve Dvorech 
a to je trochu z ruky. 
Navrhovala jsem na výše zmíněném zastupitelstvu, 
aby se místo do hokeje dali peníze na zaplacení 
fyzioterapeutů, ale lázně očividně zastupitele 
nezajímají. V lázeňském městě má hokej přednost.
   Věra Bartůňková,
   zastupitelka města Karlovy Vary
    a Karlovarského kraje

Smutné 40 výročí Thermalu
Prvního dubna to bude 40 let, co se otevřel plavecký 
bazén Thermalu a rok a půl, co se nadobro zavřel. 
Vloni mohl díky extrémně horkému létu vydělat ne-

malé peníze. Předseda představenstva Thermalu 
říká, že bazén i hotel jsou v katastrofálním stavu 
a že nutně potřebuje 300 mil.kč z kapes danových 
poplatníků. Přitom si hotel i bazén ještě né tak dávno 
vydělali jak na vlastní provoz, tak na postupné in-
vestice. 200 mil.kč. za 6 let z vlastních prostředků 
i z úvěrů (50-50). Banky úvěry poskytovaly ochotně, 
tržby rostly meziročně o více než 10 mil.kč a hotel 
po dlouhých letech nebyl ztrátový. Současné vedení 
hotelové společnosti mluví o katastrofě a tak provádí 
katastrofické kroky. Je třeba ořezat náklady! Namís-
to aktivní obchodní politiky začal hotel hledat "rychlý 
prachy" prodejem bazénu a když to nevyšlo, propus-
til 30 zaměstnaců. Ale technická katastrofa celého 
objektu je velmi diskutabilní, troufám si ji nazvat po-
plašnou zprávou!
Například "Stavebně historický průzkum hotelu a bé-
zenu", vypracovaný týmem odborníků z fakulty ar-
chitektury CVUT Praha na začátku roku 2014 na žá-
dost Památkového úřadu v Lokti, havarijní stav hotelu 
ani bazénu nezjistil. Pouze říká, že některé tachnolo-
gie jsou zastaralé, ale plně funkční.Další dokument 
zpracovaný odborníky pro Hasičský záchraný sbor 
K.k. "Posouzení požírního nebezpečí hotelu Thermal" 
stanoví, jaké zjištěné nedostatky se musí odstranit 
do roku 2025! např. vybudovat další požární únikové 
schodiště za cca 1 mil.kč, dále ve stávající výtahové 
šachtě instalovat nový evakuační výtah cca 4 mil.kč 
a další drobnější závady. To vše může hotel postupně 
zvládnout ve vlastní režii. Má na to ještě 9 let!
Stamiliony z kapes danových poplatníků ještě ne-
jsou, ale už je uzavřená smlouva na projektovou 
dokumentaci oprav za cca 25 mil.kč. Ceho se tato 
veřejná zakázka týká? Zateplení? Vzduchotechniky-
?Oken?Střechy? To jsou přeci věci které se vrátí zpět 
v provozních nákladech. Jestli má něco podpořit stát 
z veřejných peněz, měla by to být především obnova 
veřejných prostor či prostranství.
Snaha vyvolat účelovou technickou katastrofu je prů-
hledná. Je to jen kouřová clona nad katastrofálními 
hospodářskými výsledky.

 JUDr. Josef Pavel
 
Probírka nebo masivní těžba?
Mám psy a mám ráda dlouhé procházky, takže jsem 
v lese každý den a musím říct, že poslední roky to 
nejsou procházky hezké a radostné. Vždy jsem se 
domnívala, že místní lesy mají sloužit především 
k rekreačnímu a relaxačnímu účelu. Posledních pár 
let to ale opravdu neplatí. V lesích se masivně těží, 
pokud se zeptáte dělníků, řeknou, že dělají probírku. 

Nepřipadá mi, že probírka je vykácení pruhů lesa, 
kdy se po jejich krajích klidně nechají suché a různě 
pokroucené stromy, naopak se vytěží vysoké 
a vzrostlé, nejlépe přímo vedle cest. Stromy se tahají 
těžkou technikou, takže les je téměř neprůchodný 
mimo asfaltek. 
Ostatně jako výsměch působí naučné tabule/
propagační letáčky, jak by se měli návštěvníci chovat 
- je třeba nerušit klid a ticho, neznečišťovat les 
odpadky, nekouřit a nerozdělávat ohně, nenarušovat 
vodní režim, netábořit, nejezdit na kole mimo lesní 
cesty, neprovádět terénní úpravy, nepoškozovat 
stromy a keře, nesbírat lesní plody způsobem, který 
poškozuje les, a nejezdit, popřípadě nestát v lese 
s motorovými vozidly… etc. 
Nabádají návštěvníky k ohleduplnosti a ochraně lesa, 
ale lesů páni se v nich chovají stylem po nás potopa. 
Takže–nerušte ticho a klid–neustálým ježděním 
a těžbou, neznečišťujte, nekuřte a neodhazujte 
odpadky - jak vypadá les po opuštění dělníky – petky, 
vajgly, plechovky od barev, olej na loužích, zbytky 
lan… etc. Nenarušujte vodní režim - např. tím, že 
traktorem taháte kmeny přes, do té doby pěkný, 
potůček. Po tomhle zásahu už není potůček, ale „též 
moc pěkná“ bažinka. 
Lesů páni si své počínání odůvodní nutností údržby, 
obnovou, zaštítí se nějakými normami či kvótami, 
odůvodní nutnost hospodaření… Nikdo mi ale 
nevysvětlí, proč to jinde jde mnohem šetrněji – viz 
loketské nebo nejdecké lesy. I tam se těží, ale tam 
se opravdu probírají jednotlivé stromy, občas se 
udělá malá, OSÁZENÁ, paseka, cesty se po odtěžení 
uvedou téměř do původního stavu. Proč se ve Varech 
rozjezdí opěrné zídky, lavičky, lesní pěšiny. Opět 
určitě dostanu odpověď, že se opravují – ano např. 
na Jungmannově stezce se na několika místech zídka 
opravila, ale jinde – zejména na straně k Březové 
nebo za Puppem zídky a pěšiny téměř uhlodal zub 
času. A popadané větve, kameny a kmeny obrůstající 
mechem svědčí o pravidelné údržbě. Síť lázeňských 
stezek je dar, kterého si nevážíme. Jako skoro u všeho 
jsou peníze až na prvním místě, ale pokud budou 
lesů páni takhle pokračovat, budeme do smrti chodit 
pasekami, maximálně mlázím, za našeho života už 
les nenaroste. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký 
plán těžby (tedy mimo toho „urvi, co můžeš“) a jestli 
se někdo zajímá o hospodaření v městských lesích? 

Mgr. Gabriela Bártová 
P.S. Nedávno jsem dostala do ruky fotky Varů cca 
z 60. let minulého století – horizonty jsou jednolitě 
„chlupaté“ – rozhlédněte se po nich teď…

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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NEVÍTE CO PODNIKNOUT V DOBĚ VOLNA?
Pokud nevíte co podniknout v době volna a při 
začínajícím jarním počasí, doporučujeme vám 
navštívit některou z hornických památek, které 
jsou součástí nominace Hornické kulturní 
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam 
světového dědictví UNESCO a jež byly v 
nedávné době zpřístupněny veřejnosti. Unikát-
ní komory obřích rozměrů, z nichž největší má 
rozměry 60 x 20 metrů, si může prohlédnout 
každý, kdo se vydá do podzemí štoly Johannes 
na Zlatém Kopci u Božího Daru. Největší cínový 
důl v českém Krušnohoří, středověký důl 
Mauritius, pak můžete prozkoumat, když 
zavítáte na Hřebečnou nedaleko městečka 
Abertamy. V obou případech si návštěvníci 
mohou vypůjčit potřebné vybavení pro 
podzemní prohlídku přímo na místě. Tyto 
podzemní štoly je možné od 1. května opětov-
ně navštívit. Po návštěvě vrcholových partií 
Krušných hor, můžete navštívit i podhůří a to 

konkrétně město Jáchymov. Zde by vaší 
pozornosti určitě neměla uniknout národní 
kulturní památka, budova Královské mincovny, 
kde v současné době sídlí pobočka Muzea 
Karlovy Vary s expozicí nerostného bohatství, 
dolování stříbra a jáchymovské ražby mincí. Po 
návštěvě muzea stojí určitě za prohlídku i Štola 
č. 1, což je pobočka Muzea Sokolov, kde v roce 
2015 bylo vybudováno z prostředků EU, 
programu ROP Severozápad, nové zázemí pro 
návštěvníky vč. stavby oplocení bývalého 
areálu tábora Svornost, Mathausenských 
schodů a strážních věží. Určitě i tato připomín-
ka na způsob dobývání nerostů v minulém 
století, ale i utrpení politických vězňů, kteří byli 
nuceni v těchto podmínkách pracovat, stojí za 
zhlédnutí. Po návštěvě podzemí Krušných hor 
se můžete vydat na prohlídku další národní 
kulturní památky související s důlní činností a 
to do Slavkovského lesa do cínového dolu 

Jeroným v Čisté u Rovné (poblíž Krásna). Zde 
taktéž v roce 2015 byla ukončena z prostředků 
EU, programu ROP Severozápad, stavba zázemí 
tohoto dolu pro návštěvníky, kteří si zde v 
moderních prostorách můžou zapůjčit povinné 
vybavení a poté s průvodcem navštívit tento 
jedinečný důl, kde můžeme vidět stopy po 
ruční práci želízkem a mlátkem a po žárovém 
dobývání tzv. „sázení ohněm“.  Všechny výše 
zmíněné pobočky jsou již od 1. května opět 
otevřeny pro všechny návštěvníky. Po prohlídce 
tohoto dolu můžete navštívit nedalekou 
krásenskou rozhlednu, která má speci�čnost v 
tom, že je zde vnější spirálovité schodiště. Svoji 
pouť můžete následně zakončit v Hornickém 
muzeu v Krásně, kde můžete obdivovat těžní 
parní stroje, expozici uhelného a rudného 
hornictví, hornické modely, ale i různou důlní 
techniku v měřítku 1:1. 

www.zivykraj.cz
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Když byl tento všestranný muzikant a zpěvák 
v rámci půlročního angažmá kapely Karla Gotta 
v Las Vegas, dostal nabídku angažmá od nejslav-
nějšího světově proslulého jazzového zpěváka 
Franka Sinatry do jeho bandu. Kdoví jak by se byla 

odvíjela jeho hudební kariéra, kdyby tenkrát na 
nečekanou nabídku přikývl. Tento a další zážitky 
z Gondolánova hudebního životopisu, včetně před-
nesu vlastních skladeb i světových standardů si 
budete mít možnost vychutnat přímo v jeho podání 
při SINATROVSKÝCH SLAVNOSTECH 2016 v areálu 
u Sv. Linharta (Sovova stezka) v neděli 8.května od 
17h zcela zdarma! Tento swingový koncert totiž za-
končuje letošní bohatý program Zahájení lázeňské 
sezóny v Karlových Varech, který objednává Statu-
tární město Karlovy Vary.
Při Gondolánově vystoupení budou vydatně pomá-
hat domácí zpěvačka Petra Brabencová, zpěvák 
Jan Jirmásek, Vocal Band Quartet (VB Q), Karlovar-
ský Repre Band (KRB) pod vedením Milana Krajíce 
a Henry Band (HB) J. Henry Volfa. Vždy usměvavý 
hlavní protagonista po loňském prvním úspěšném 
společném koncertu s VB Q a HB navrhl svou spo-
lupráci s karlovarskými jazzmany v dalších projek-
tech a tak si budete mít možnost vyslechnout nejen 
jeho hity v osobitém pěveckém projevu, ale i někte-
ré vybrané swingující kousky, neboť tento můzami 
políbený hudebník je vyhlášeným multiinstrumen-
talistou. 

 Za produkci Forte JVst

• KULTURA

V květnu odstartuje již druhý ročník Meziná-
rodního varhanního festivalu J. C. F. Fischera. 
Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury 
Mgr. Daniel Herman, náměstek primátora města 
Karlovy Vary Mgr. Jiří Klsák a plzeňští biskupové 
Mons. Tomáš Holub a Mgr. Filip Michael Štojdl. 
V kostele sv. Petra a Pavla církve Českosloven-
ské husitské se varhany rozezní 29. 5. 2016 
v 17 hod. Na koncertě s názvem Varhany a čas 
se představí pan Alfred Strejček a varhanice 
Michaela Káčerková, kteří společně posluchače 
provedou hudbou, texty a úvahami napříč sta-
letími.
Vstupné: 150,- / 80,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit v Infocentru Kar-
lovy Vary, informace a rezervace: info@ioff.cz.

Karlovarští jazzmani hostí 
Antonína Gondolána

33. ročník západočeské divadelní přehlídky vyspělých 
amatérských souborů v Horažďovicích proběhl, ales-
poň ve své soutěžní sekci, mezi čtvrtkem 10. a nedělí 
13. března 2016. Zúčastnilo se devět inscenací dílem 
z Karlovarského, dílem z Plzeňského kraje a poro-
ta pracovala ve složení dramatik, režisér a divadelní 
pedagog František Zborník, režisér Martin Vokoun 
a dramaturgyně Kristýna Čepková. Divadelní studio 
D3 soutěžilo v sobotu 12. března ve 13.30 hod. Uvedlo 
Smíření, scénické čtení tragikomedie Tomáše Vůjtka. 
Na plakátě bylo uvedeno: "Letem světem odsunem. Je 
to jenom vzpomínka, velká ne, spíš malinká, na ty časy 
revoluční. Nebojte se, budem struční. Ztráta majetku - 
ztráta domova - ztráta důstojnosti - ztráta života. Ach 
Čechy krásné, Čechy mé..." Pro horažďovickou reprízu 
bylo zvoleno netradiční uspořádání prostoru - diváci 
byli usazeni spolu s herci na jeviště za zataženou opo-
nu, měli tedy účinkující na dva roky od sebe a mohli 
tak vnímat sdělované téma i herecké výkony s větší 
intenzitou. Představení trvalo hodinu a přes svou ná-
ročnost bylo přijato s nadšením. Porota v následné de-
batě ocenila odvahu souboru uvést kontroverzní téma, 
promyšlenost konceptu i herecké výkony. Nakonec si 
Déčko odvezlo dvě ceny herecké - pro Martina Cirkla 
za roli Vojáka a Petra Richtera za Funkcionáře -, cenu 
za dramaturgický počin, cenu za režii pro Petru Kohu-
tovou, hlavní cenu přehlídky a nominaci na celostátní 
festival Divadelní Piknik Volyně 2016. Zároveň bylo 
souboru předáno pozvání do pražského profesionál-
ního Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Pro tvůrčí 
tým i účinkující ve scénickém čtení Smíření je to velká 
satisfakce, protože dosavadním reprízám na Husovce 
nebylo v Karlových Varech věnováno příliš pozornosti. 
S mírnou nadsázkou se dá říct, že Déčko má ve svém 
repertoáru nejlepší západočeskou inscenaci...

Karlovarské Déčko 
vyhrálo přehlídku 
v Horažďovicích

Mezinárodní 
varhanní festival 
J. C. F. Fischera
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VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz/karlovyvary

Vysoká škola finanční a správní, 
univerzita s více než 16letou tradi-
cí, nikdy nepodceňovala význam 
a potřebu regionálního vzdělává-
ní. Od svého vzniku v roce 1999 
usilovala o svoje rozšíření mimo 
Prahu. Již v počátcích tak vzniklo 
studijní středisko v Mostě,  
které dodnes úspěšně pokračuje, 
a od září tohoto roku bude mít 
VŠFS svojí pobočku i v Karlových 
Varech, de facto přímo v centru 
města, na třídě T. G. Masaryka. 

Rozhodnutí otevřít v Karlových 
Varech pobočku a nejenom pře-
vzít štafetu vysokého školství, ale 
také rozšířit nabídku pro studenty 
o navazující magisterské obory, 
nebylo snadné. V první řadě závi-
selo na vstřícném přístupu karlo-
varského magistrátu i Krajského 
úřadu. „Bez jejich souhlasu  
s působením naší univerzity 
bychom podobný krok neučinili. 
Je tedy na místě nejenom oběma 
institucím a jejich představitelům 

poděkovat, ale přislíbit, že se  
Vysoká škola finanční a správní bude 
podílet na rozvoji celého regionu. 

Magistra lze získat 
i v Karlových Varech

Jsem přesvědčena, že nabídka navazujících 
magisterských oborů v kraji chyběla a jsem ráda, 
že tuto mezeru na edukačním trhu zaplní právě 
Vysoká škola finanční a správní,“ uvedla k tématu 
Bohuslava Šenkýřová, rektorka univerzity.
V karlovarském studijním středisku VŠFS bude 
možné studovat následující 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 
 názvem Právní aspekty ve veřejné správě),
• Řízení podniku a podnikové finance (Bc.),
• Veřejná správa (Bc., NMgr.).

Jednou z největších výhod, kterou univerzita 
nabízí, je její mezinárodní charakter. Vždyť 
téměř čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. 
Odpovídají tomu nároky kladené na pedagogy, 
široké kontakty s celou řadou světových univerzit 
(v současnosti spolupracuje univerzita s více než 
40 vysokými školami z více než 30 zemí) i rozsáhlá 
podpora studentských a pedagogických mobilit. 
Získat zahraniční zkušenost nejen prostřednictvím 
programu ERASMUS+ tak na VŠFS může každý 
student. 
Přijďte se přesvědčit 19. 5. a 9. 6.  
na dny otevřených dveří, T. G. Masaryka 
541/3 od 14,00 hod. 

Ing./Mgr.Bc.

Vysoká škola 
v Karlových 

Varech?

S navazujícím 
magisterským 

studiem?
Žádný problém! 

16 000 absolventů, 

4 000 

studentů …

Až dva 

semestry 

v zahraničí …

7 různých 
oborů. Tam si 

vyberu i já!

S touhle 
univerzitou se 

nespletete!

Inzerce_Karlovy_Vary_PR.indd   1 19.4.2016   15:13:17
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Zahájení lázeňské sezony 

Karlovy Vary zahájí novou lázeňskou sezónu ve 
dnech 6. – 8. května třídenními celoměstskými 
slavnostmi, které budou oslavou 700. výročí na-
rození Karla IV. Jedná se o první z celé řady akcí, 
kterými Karlovy Vary v průběhu roku vzdají hold 
svému zakladateli a „Otci vlasti“.

Samotným oslavám bude tradičně předcházet 
pálení čarodějnic se stavěním májky v sobotu 30. 
dubna. Rituály filipojakubské noci se letos budou 
odehrávat nejen na Sokolském vrchu, ale také na 
Rolavě. 

Program Zahájení lázeňské sezóny 2016 bude 

na počet českého krále a římského císaře vel-
kolepější. Městem projde dvousetčlenný průvod 
družiny Karla IV., ve Smetanových sadech vznik-
ne královský dvůr a historické ležení, vyroste zde 
dobové tržiště s historickým kolotočem. Mezi 
novinkami v programu je mimo jiné instalace 
pískové sochy Karla IV. v nadživotní velikosti před 
Mlýnskou kolonádou.
K hlavním událostem víkendu bude patřit Slav-
nostní večer s předáváním cen města a čestné-
ho občanství za účasti významných hostů z řad 
velvyslanců, členů Vlády ČR a obou komor Par-

lamentu ČR a zástupců partnerských měst. Tra-
dičního žehnání pramenům se ujme Monsignore 
Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius.
Již počtvrté se mezi největší hity víkendu zařadí 
videomapping. Audiovizuální show se tentokrát 
odehraje na fasádě Alžbětiných lázní. Chybět ne-
bude Food Festival Karlovy Vary, tradiční svátek 
vyznavačů kvalitní gastronomie. Na různých mís-
tech bude znít hudba všech žánrů, hudební hvěz-
dou bude zpěvačka Dasha, která v doprovodu 
kapely Pajky Pajk a Karlovarského symfonického 
orchestru představí projekt „Dasha Symphony“.
Nedělní odpoledne je určeno zejména rodinám 
s dětmi. Zábavu se soutěžemi najdou na Dvoře 
Karla IV. před hotelem Thermal. V programu je 
také vystoupení jedné z nejpopulárnějších čes-
kých skupin současnosti, skupiny Slza.
Činohra Karlovarského městského divadla na-
bídne v předpremiéře ukázky ze zbrusu nového 
kusu „Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti“ z autor-
ské dílny režiséra Jiřího Seydlera.

Město nechalo u příležitosti tematického zahájení 
lázeňské sezóny vyrobit pamětní mince s portré-
tem Karla IV. a logem Karlových Varů. Mince ob-
drží významní hosté a partneři slavností, budou 
také v prodeji v pobočkách Infocentra města. Au-
torem mincí z mosazi i raznice potřebné na jejich 
výrobu je kovář Jaroslav Veselý. Za pomocí této 
raznice si budou moci lidé vlastnoručně vyrobit 
stejné mince z hliníku na řemeslném jarmarku 
ve Smetanových sadech. U zhruba 40 stánků 
budou k vidění ukázky historických řemesel, na 
děti čekají dětské tvořivé dílny, kde si děti vyrobí 
např. loutky, ozdoby pro princezny nebo králov-
ské koruny.
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Hlavní události programu Zahájení lázeňské sezony 2016 
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
6. 5. - Grandhotel Ambassador Národní dům 
Slavnostní večer s předáváním cen města a čest-
ného občanství se v letošním roce opět uskuteční 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům. Večerem 
provedou Petr Čimpera a Iva Kubelková, vystoupí 
Karlovarský symfonický orchestr. Celým večerem 
se bude prolínat téma Karla IV., a to zejména díky 
skladbám, které budou přímo pro tento večer 
zkomponovány Martinem Kumžákem, Milanem 
Krajícem a Jindřichem Volfem jr. Karlovarský sym-
fonický orchestr a MK Collective doprovodí Petru 
Brabencovou, Miroslava "Dědka" Zábranského, 
dětský pěvecký sbor ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova nebo 
Vocal Band Quartet. 

ŘEMESLNÝ JARMARK
6. – 8. 5. - Smetanovy sady 
U zhruba 40 stánků budou k vidění ukázky nejrůz-
nějších řemesel – řezbářství, kovářství, šperkařství 
apod. Mezi řemeslníky bude i kovář Jaroslav 
Veselý, který pro letošní oslavy vyrobil raznici na 
výrobu pamětních mincí. Návštěvníci jarmarku si 
budou moci sami vyrazit minci s motivem Karla IV. 
a logem města. V prodeji budou polodrahokamy, 
výrobky z kůže, keramiky, foukaného skla, chybět 
nebudou domácí koláče, perníčky, ovoce v čokolá-
dě, medovina nebo víno. Součástí jarmarku bude 
i historická krčma. 

KAREL VE VARECH – HRANÁ PROHLÍDKA 
MĚSTA
6. 5. - Šibeniční vrch, altán Bellevue
Infocentrum města Karlovy Vary připravilo ve spo-
lupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera 
nové hrané prohlídky města. Viktor Braunreiter 
účastníky povede po stopách Karla IV. a bude 
vyprávět, co se událo od dob, kdy dle legendy 
Karel IV. skolil jelena u Vřídla. Start prohlídky je na 
Šibeničním vrchu u altánu Bellevue. (Další termíny 
hraných prohlídek 18. 6., 8. 7., 13. 8. a 7. 10.) 

VIDEOMAPPING KAREL IV. – BUDOVATEL
6. a 7. 5. Alžbětiny lázně
Unikátní audiovizuální show nechybí ani v letoš-
ním roce v programu Zahájení lázeňské sezóny 
v Karlových Varech. Po budově Karlovarského 

městského divadla (v letech 2013 a 2014) 
a Grandhotelu Ambassador Národní dům (v roce 
2015) se tentokrát audiovizuální projekte odehraje 

na fasádě Alžbětiných lázní. Hlavním motivem 
show je Karel IV., diváky čeká téměř šestiminutová 
hra světel a také pomyslná cesta do minulosti. 
Projekci připravuje společnost Borovka Event 
z Českých Budějovic. Videomapping na fasádu 
Alžbětiných bude přístupný veřejnosti ZDARMA 
v pátek a v sobotu 6. a 7. května ve čtvrthodino-
vých intervalech od 22:00 do 24:00 hodin. 

OTEVŘENÍ NOVÉ TRASY - PŘÍRODNÍ LANOVÉ 
CENTRUM SV. LINHART
6. 5. – Sv. Linhart
Lázeňské lesy Karlovy Vary rozšiřují Přírodní 

lanové centrum Sv. Linhart. Ke stávajícím třem 
okruhům různé obtížnosti a procházce v korunách 
stromů přibude v nové sezóně nová trasa. Ta vedle 
výstupu do korun stromů nabídne i adrenalinovou 
jízdu - trasu bude tvořit 13 sjezdových lanovek. 

PRŮVOD KARLA IV.
7. 5. – Letní kino – Smetanovy sady

Do průvodu Karla IV. se zapojí zhruba 200 osob 
a 10 koní. Průvod se vydá na cestu městem od 
Letního kina, na Mlýnské kolonádě se druži-
na Karla IV. setká s primátorem města a svou 
pouť zakončí ve Smetanových sadech. Karel 
IV. (v podání herce Jiřího Kadeřábka) se poprvé 
představí v nové koruně, kterou pro město vyrobilo 
Barrandov Studio. Do průvodu se může zapojit 
široká veřejnost nejen ve vlastních kostýmech, ale 
také v kostýmech z půjčovny Fundusu Barrandov 
Studia, která bude v době slavností otevřena 
v Alžbětiných lázních. K dispozici bude cca 300 
kostýmů různých typů.
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Kulturní a společenské akce při zahájení lázeňské sezony 

PÍSKOVÁ SOCHA KARLA IV.
7. 5. – Mlýnská kolonáda
Centrum města v průběhu roku ozdobí tři pískové 
sochy. Vytvoří je sochař Tomáš Bosambo a na 
jejich realizaci budou potřeba tuny písku. Každá 
socha ztvární jiný motiv a stane se dočasným 
zpestřením veřejného prostoru. Na Mlýnské 
kolonádě, u Mlýnského pramene, vznikne z 30 
tun písku socha Karla IV. v nadživotní velikosti 
(výška 3,8 metru, průměr 3,5 metru). S realizací 
začne sochař 29. dubna a dílo bude dokončeno 7. 
května.
 
NOC NA KARLŠTEJNĚ
7. 5. – 13. 7. – Infocentrum Karlovy Vary, 
Lázeňská 14 
V pobočce Infocentra města v Lázeňské ulici bude 
až do konce července k vidění interaktivní výstava 
Noc na Karlštejně. Návštěvníci mohou obdivovat 
dochované originály kostýmů z kultovního filmu 

„Noc na Karlštejně“. Součástí expozice je také 
interaktivní část – např. formou velkoplošných 
puzzlí skládání vybraných scén, skládání chronolo-
gických dějových záběrů apod. Vstup je zdarma.

DASHA SYMPHONY
7. 5. – Grandhotel Ambassador Národní dům

V Grandhotelu Ambassador Národní dům se v so-
botu večer představí vynikající zpěvačka Dasha, 
která přiveze svůj projekt „Dasha Symphony". 
Zpěvačka, známá mimo jiné jako excelentní 
vokalistka pořadu Stardance, představí největší 
světové hity např. z repertoáru Michaela Jacksona, 
Alicie Keys, Stinga a mnoha dalších, za doprovodu 
kapely Pajky Pajk a Karlovarského symfonického 
orchestru. 
 (Vstupenky v hodnotě 100 a 200 Kč od 1. 4. 
v předprodeji v pobočkách Infocentra města Karlo-
vy Vary a on-line na vstupenky.karlovyvary.cz.)

KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI
8. 5. – Dvořákovy sady
Činohra Karlovarského městského divadla při-
pravila k 700. výročí narození Karla IV. premiéru 
původní české hry Karel IV. aneb strasti otce vlasti. 
V hlavních rolích se představí Tereza Kostková / 
Lucie Domesová a Aleš Háma / Martin Jurajda. 
Ukázky z komedie o objevení Vřídla a početí 
Karlova syna Václava představí divadlo v neděli 8. 
května ve Dvořákových sadech. 

KONCERTY
6. – 8. 5. 
Na mnoha místech města bude znít živá hudba 
všech žánrů. V pátek se např. na třídě TGM před-
staví Rangers (Plavci) s hostem Irenou Budweise-
rovou nebo dechový orchestr z partnerského ně-
meckého města Baden-Baden, v sobotu vystoupí 
na Mlýnské kolonádě zpěvák skupiny Kabát Josef 
Vojtek se smyčcovým triem Inflagranti.
Hvězdou nedělního odpoledne na třídě TGM 
bude skupina Slza, která v současné době patří 
mezi nejpopulárnější české interprety. Hudební 
tečku opět obstarají Sinatrovské slavnosti na Sv. 
Linhartu. 
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APK DN. Pět písmenek v sobě skrývá důležitou 
zprávu pro občany a návštěvníky Karlových Varů. 
Dlouholeté problémy v hale Dolního nádraží Kar-
lovy Vary by měly být minulostí. Opětovné výjezdy 
městské policie k řešení bezdomovců, kteří svým 
jednáním znepříjemňují život lidem, jež doprav-
ní terminál využívají při cestování anebo v něm 
pracuji. Nepořádek, zápach, obtěžování, výjimkou 
nebylo ani konání potřeby v hale a blízkém okolí. 
To vše dalo vzniknout novému nápadu. 
Co je tedy skryto pod písmeny APK DN? Asistenti 
prevence kriminality nově působí v nádražní hale. 
V rámci březnového zkušebního provozu byla čin-
nost asistentů, kteří dnes zajišťují veřejný pořá-
dek a předcházejí protiprávnímu jednání v okolí 
městských ubytoven a působí rovněž v budově 
úřadu práce, zaměřena na toto nejvíce inkrimi-
nované místo. Výsledek? Velmi pozitivní ohlas 
od zástupců Českých drah a Dopravního podniku 
Karlovy Vary. 
Asistenti každý den od 7:00 do 19:00 hodin pro-
vádějí kontrolu v hale nádraží a jejím blízkém 
okolí. Snaží se o maximální komunikaci s cílovou 
skupinou a doporučují využívání nízkoprahových 

služeb, které ve městě provozuje Armáda spásy. 
V případě problémů se pak asistenti obracejí na 
strážníky MP. Hlavním přínosem tohoto opatření 
je naplnění zásady nepřetržitosti! 
Vzhledem k pozitivnímu hodnocení této služby 
byl asistentům v nádražní hale vytvořen vhodný 
prostor pro jejich působnost. Jedna z kanceláří 

pro výdej jízdenek byla upravena a slouží zároveň 
jako kontaktní místo pro veřejnost. Městská poli-
cie opětovně požádá o navýšení počtu asistentů 
prevence kriminality a rozšíření dotačního pro-
gramu. Finální počet 14 asistentů, dokládá jednak 
úspěšnost projektu a jednak schopnost městské 
policie reagovat na potřeby města a jeho občanů. 

Jarní úklid ve velkém
Přesně tímto titulkem by se dal nazvat případ z soboty 
9.4.2016, kdy se hlídce podařilo přistihnout v ulici Po-
břežní bezdomovce, kteří zde opakovaně znečišťovali 
veřejné prostranství. Původně plánovaný úklid přes 
Armádu spásy, kdy bezdomovci uklízí po bezdomov-
cích a prokazují tím, že mnoho bezdomovců není pro 
společnost problém, vzal za své. Do úklidu se pod 
dohledem strážníků tentokrát pustili přímo ti, kteří jej 
způsobili. Práce trvající 6 hodin změnila místo k ne-
poznání. Strážníci zajistili následně i odvoz 23 plných 
velkých pytlů. Soudíme, že taková práce je mnohem 
účinnější, než sebevětší pokuta. 

Ochrana majetku se vyplácí
Prevence je důležitá, o čemž se přesvědčilo v pondělí 
i samo město. Jeho požadavek na napojení objektu 
bývalých vodáren na Vyhlídce realizovala nedávno 
městská policie a právě včera krátce před třetí hodi-
nou odpolední se již toto rozhodnutí vyplatilo. Operač-
ní středisko zaznamenalo narušení objektu, když se 
postupně spouštěla jedna smyčka za druhou. Hlídka, 
která dorazila na místo zjistila při kontrole vnějšího 
pláště objektu rozbité okno. Strážníci si přivolali dru-
hou hlídku k zajištění objektu zvenčí a sami vstoupili 
do jeho útrob, kde posléze našli osmatřicetiletého 

Karlovaráka. Narušitel byl předán Policii ČR k dalším 
úkonům. Netřeba dodávat, že se jedná o osobu, která 
je strážníkům dobře známá.

Segway je opět v ulicích
Po zimním spánku vyrazili do ulic opět strážníci na 
vozítkách segway. Ten spánek se pochopitelně týkal 
vozítek:-). V lázeňském území pomohou strážníkům 
zefektivnit výkon služby. Hlídky mají lepší přehled 
o situaci, sami jsou lépe vidět, což působí preventivně 
a během služby obsáhnout větší oblast a kontroly zá-
jmových míst jsou prováděny s vyšší intenzitou. Přes-
to si strážníci rádi od postoje na vozítkách čas od času 
odpočinou. Během četných kontrol si alespoň trochu 
protáhnou tělo.
Nehrozí při plánovaném omezení osobních přepravní-
ků v lázeňském území, že by městská policie nemohla 
tento prostředek využívat? Nehrozí, obecní policie má 
přímo v zákoně stanovenou výjimku i z případného 
nařízení obce, které by takové omezení stanovilo. Se-
gway u MP má tak nadále zelenou. 

• MĚSTSKÁ POLICIE

Asistenti prevence kriminality 

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y Mobilní aplikace MPM
Další zefektivnění lze očekávat od nasazení mo-
bilní aplikace informačního systému MP Manager. 
Strážníci od počátku dubna v ulicích využívají on-
line přístup do systému přes mobilní zařízení. To 
nejenže načte automaticky aktuální polohu události, 
umožní pořídit a ihned k ní přiřadit i fotografie, ale 
díky ukládání dat v čase jsou informace okamžitě 
přístupny dalším strážníkům, kteří mají oprávnění 
s daty pracovat. Systém rovněž provádí tzv. traso-
vání hlídek, takže operační středisko má dokonalý 
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Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – 
CZ …atd, v původním nálezovém stavu: koroze, 

nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto 
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Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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VŠ nebo SŠ vzdělání

výborné komunikační schopnosti
vysoká míra samostatnosti

praxe v oblasti marketingu výhodou

Marketingový specialista
VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe
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výborné komunikační schopnosti

vysoká míra samostatnosti
kreativní a aktivní přístup
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velmi zajímavé finanční ohodnocení,
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Jsme komplexní. Spolehliví.
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Hledáme
obchodního

zástupce
a marketingového

specialistu!

Své CV zasílejte na
info@mediaas.cz

www.mediaas.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)
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

SC-330142/09 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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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERTNÍ ODDĚLENÍ
t: 777 193 779      e: 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

varianta s gradienty

RED :     PANTONE WARM RED 
BLUE :   PANTONE 313
GRAY :   COOL GRAY 11

RED :     PANTONE WARM RED 
BLUE :   PANTONE 313
GRAY :   COOL GRAY 11

varianta se solid color

YELOOW C:  0    M:  8    Y:  91    K:  0
RED  C:  0    M:  92,94    Y:  100    K:  0

DARK BLUE C:  100    M:  47    Y:  0    K:  0
LIGHT BLUE C:  46    M:  0   Y:  0    K:  26

GRAY  C:  0    M:  0    Y:  0    K:  80

RED  C:  0    M:  87    Y:  100    K:  0

DARK BLUE C:  100    M:  47    Y:  0    K:  0

GRAY  C:  0    M:  0    Y:  0    K:  80

T. G. Masaryka 18 , Karlovy Vary 
www.abinterier.cz 
tel.: +420 737 139 561 

Značková okna a dveře



22   krl° KVĚTEN 2016

• KULTURNÍ SERVIS

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

2. 5. 10:00  ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
Západočeské divadlo Cheb
Americký muzikál podle slavného filmu hvězdy španělské kinema-
tografie Pedra Almodóvara. 
Madrid roku 1987, plný vzruchu, vášně, barev a žen, které muži 
dohánějí na pokraj šílenství... Chvílemi bláznivá komedie, vzápětí 
sladkobolná romantika, v další chvíli thriller - a to vše plynule 
propojené vynikající hudbou Davida Yazbeka, z níž sálá španělský 
temperament.
Hrají: Vladimíra Vítová, Jan Jedlinský, Radmila Urbanová, Pavel 
Richta, Petra Štíbrová, Pavla Janiššová, Daniela Šišková, Magda-
léna Hanušová j.h., Petr Vydarený, Jarmila Šimčíková, Vuk Čelebić, 
David Beneš, Jindřich Skopec, Michal Švarc, Miroslav Sabadin, 
Pavel Marek a kapela.
Překlad a režie: Zdeněk Bartoš 

3. 5. 19:30 NÁS TO TADY FURT BAVÍ
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Orkestru Melody Makers je dvacet. Krásný věk. Mládí v rozpuku 
a přitom již jisté zkušenosti. Ondřej Havelka a jeho hot-jazzoví 
pardálové vrhají se do jubilejní sezóny s nakažlivou vitalitou a v ne-
bývalé formě. V novém programu zazní mnohé pyramidální hity, jež 
si publikum za ta léta oblíbilo – Mě to tady nebaví, Děkuji, bylo to 
krásné, Půlnoční blues, Vendelíne, co děláš?... A k nim přibude pár 
fungl nových swingových smrští, které jistě chytnou za srdce též.

4. 5. 19:30 POSEL Z LIPTÁKOVA
Divadlo Járy Cimrmana
Dvěma osobními automobily se vydal tým pražských cimrmanologů 
do Liptákova v Jizerských horách, aby prozkoumal drsný kraj Cimr-
manova stáří. Již sama cesta byla dobrodružstvím (děravý chadič, 
riskantní rozdělení potravin a vody), její výsledek však stál za to.
Cimrmanovo science fiction Posel světla prozíravě varuje před roz-
vojem vědy a techniky na úkor duše, Vizionář pak předjímá nejen 
vznik 1. světové války, ale i proces kolektivizace zemědělství 
a znárodňování průmyslu.
Posel světla
Hrají: Jan Hraběta/ Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc/ Miloň Čepelka, 
Petr Brukner/ Marek Šimon, Zdeněk Svěrák
Vizionář
Hrají: Jan Hraběta/ Jaroslav Weigel, Petr Brukner/ Marek Šimon, 
Bořivoj Penc/ Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak

7. 5. 16:00 VITA CAROLI
Zahájení lázeňské sezóny 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Sedm století dělí dvanáctiletého Karla IV. Lucemburského a Karolí-
nu Varskou, a přesto se setkají v tanečně hudebním představení ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary. Karolína na svém tabletu pomocí interaktivních 
úkolů přiblíží divákům život, dílo a dobu Karla IV., která se stává 
inspirací pro celé představení. 
Účinkují: Vojtěch Přiklopil/ Danny Takieddin, Gleb Androsov/ Kryštof 
Zíka, Kateřina Mikešová/ Tereza Skalická, Anežka Beránková/ 
Kamila Deylová/ Štěpánka Smržová, žáci tanečního, hudebního 
a dramatického oboru. Režie: Pavla Šemberová

8. 5. 17:00 KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI
Zahájení lázeňské sezóny
Činohra KMD
Ukázka z představení bude uvedena v Dvořákových sadech v rámci 
programu Zahájení lázeňské sezóny. Premiéra bude uvedena v Kar-
lovarském městském divadle 14. 5. 2016.

9. 5. 8:30 a 11:00 VITA CAROLI - představení pro školy
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo

9. 5. 19:30 VITA CAROLI - představení pro děti od 8 let 
a dospělé

11. 5. 18:00 NOC LITERATURY … schodiště ke slovům
„85 schodů ke slovům ve stánku Múz“
Představení současné evropské literatury na netradičních místech 
netradičním způsobem.
Číst začínáme každou půlhodinu (18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00). Délka jednoho čtení 20 minut. Deset minut zůstává na pře-
chod na další čtecí místo. Všech pět čtecích míst letošního ročníku 
Noci literatury je umístěno podél říčky Teplé v historickém centru 
města. Karlovarské městské divadlo mezi nimi nesmí chybět. 

13. 5. 10:00 KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI 
– veřejná generální zkouška

14. 5. 19:30 KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI
Premiéra. Činohra KMD

I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší slávu 
Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy z Čech – a usilu-
je o to z místa, kde si léčí zraněné stehno – tedy z loketského 
hradu, který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku Přemyslovnu. 
V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si 
muž může přát – je císařem římským a potřetí se oženil s o dvacet 
let mladší Annou Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu 
ambice velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi 
lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka trůnu... 
Komediální příběh o Karlovi IV., objevení karlovarského vřídla 
a početí Karlova syna Václava je první částí dlouhodobého projektu 
inscenací o historii i současnosti Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma / Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František Špa-
ček, Alexandra Ptáčková, Lucie Domesová, Tereza Kostková/ Lucie 
Domesová, Radek Bár, Magdaléna Hniličková/ Tereza Pachtová,
Martin Jurajda/ Jiří Švec. Režie: Jiří Seydler

16. 5. 19:30 KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI 
Činohra KMD

18. 5. 19:30 KRÁSNÁ HELENA 
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Antický příběh a zároveň parodie společnosti druhé poloviny 19. 
století - to je opereta Krásná Helena. 
Osobitým způsobem, s vtipem a nadsázkou vypráví o pravé příčině 
vzniku trojské války. Opereta bude uvedena v českém jazyce. 
Účinkují: Jaroslav Kovacs/ Jan Ondráček, Jan Berko/ Roman 
Škoda, Anna Klamo/ Tereza Mátlová, Radek Krejčí/ Petr Ma-
tuszek, Martin Novotný/ Ivan Zelycz, Martin Matoušek, Barbora 
Martínková-Polášková/ Lenka Turčanová, Tomáš Christian Brázda, 
Pavel Machát, Zdeněk Haas, Jarmila Baxová/ Valeriya Vaygant, 
Kateřina Chladová, Věra Likérová/ Ivana Pristupová, sbor a orchestr 
Severočeského divadla
Dirigent: Norbert Baxa/ Milan Kaňák. Režie: Libor Žídek

19. 5.  19:00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Agentura Harlekýn
Samostatné příběhy Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem 
Herbert jsou směšné, ale zároveň velice lidské. V jistých obměnách 
se mohou stát každému z nás. 
Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Dana Morávková/ Eva 
Janoušková, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová
Režie: Pavel Háša

23. 5. 19:30 Yasmina Reza: ART
Divadlo Bez zábradlí
Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si je-
den z nich pořídí velmi drahý obraz. Zdánlivě banální estetický spor 
se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě 
skutečného přátelství. Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk 
Žák. Režie: Karel Heřmánek

24. 5. 19:30 THE BACKWARDS 
Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalů 
na světě, o čemž svědčí i dvojnásobné vítězství na prestižním 
Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Působivá hudebně-
-vizuální show potěší každého beatlemaniaka – průřez tvorbou 
slavných „Brouků“ od nesmělých koncertních začátků až po 
období studiových úspěchů posledních let tvorby. Účinkují: Dalibor 
Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara, Miroslav Džunko 
(Paul McCartney) - basová kytara, František Suchanský (George 
Harrison) - sólová kytara, Daniel Škorvaga (Ringo Starr) - bicí

26. 5. 19:30 Mark Leiren-Young: SHYLOCK
Divadlo Na Jezerce
Na začátku hry kanadského autora před diváky předstoupí s mo-
nologem ze Shakespearova Kupce benátského herec Jon v masce 
proslulého Žida Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu, 
pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky, která následuje 
po posledním představení této hry na nejmenovaném divadelním 
festivalu, kde se měla hrát ještě čtrnáct dní. Vedení festivalu ji však 
po vášnivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona, před-
stavitele Shylocka, obviňovaly z antisemitismu, ze strachu náhle 
stáhlo z repertoáru a její uvádění předčasně ukončilo. Vzrušující 
hra s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou 
absolutizované politické korektnosti, která může páchat nedozírné 
škody nejen v oblasti umění.
Hraje: Milan Kňažko. Režie: Radek Balaš

27. 5. 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

29. 5. 15:00 Jiří Chalupa: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krás-
nými loutkami. Kromě pohádky děti dostanou krátkou lekci ze 
správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si 
zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradní-
kovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky 
stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků a známého dětského 
televizního pořadu Kostičky. 
Hrají: Eva Hrušková a Jan Přeučil

30. 5. 19:00 Nikolaj Koljada: 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. 
Hrají: Kateřina Seidlová-Hrušková, Lucie Domesová, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek. Režie: Jiří Seydler

31. 5. 19:30 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH 
Divadelní společnost Háta
Fraška osvědčené autorské dvojice otce a syna Cooneyových, kla-
siků veseloherního žánru, plná humorných záměn i dramatických 
zvratů s nečekanou pointou. 
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček, Filip 
Tomsa, Adéla Gondíková, Jana Birgusová / Hana Kusnjerová, Petr 
Pospíchal / Marcel Vašinka, Petr Gelnar / Lukáš Pečenka, Ivana 
Andrlová / Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Lucie Svobodová / Jana 
Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský

KSO karlovarský symfonický orchestr

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
7. 5.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
DASHA SYMPHONY
Světové hity v podání všestranné a jedné z nejtalentovanějších 
zpěvaček současnosti
Dasha - zpěv, skupina Pajky Pajk, Karlovarský symfonický 
orchestr, dirigent Martin Kumžák

12. 5. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ROBERT SCHUMANN: Manfred, předehra 
GUSTAV MAHLER: Rückertovy písně
FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 6 C dur 
Lívia Obručnik Vénosová - soprán
Dirigent Martin Lebel

20. 5. 19:30  Lázně III
DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU 
ŠKOLOU UMĚNÍ V CURYCHU
ALEXANDR BORODIN: Kníže Igor, předehra
JOHANNES BRAHMS: Serenáda č. 2 A dur
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 5 e moll
Vedoucí projektu a umělecký garant dirigent Marc Kissoczy

26. 5. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro violoncello a orchestr h moll
CLAUDE DEBUSSY: Moře, tři symfonické črty
Michaela Fukačová - violoncello
Dirigent Jan Kučera

KOLONÁDNÍ KONCERTY
8. 5. 15:00 Mlýnská kolonáda
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO - ZAHÁJENÍ 
LÁZEŇSKÉ SEZONY KARLOVY VARY 2016
PRVNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT
dirigent Jan Kučera

8. 5. 13:00 Mlýnská kolonáda
Collegium Vocale Jiřího Štrunce

28. 5. 15:00 Mlýnská kolonáda
Collegium Vocale Jiřího Štrunce 

DIVADLO HUSOVKA

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

4.5. 19:30  Karel Hynek Mácha: Máj 
Slavnostní představení a křest CD
Zásadní dílo českého romantismu. Pocta verši, hudbě, lásce 
i smrti. Přijďte poslouchat, kochat se i dojímat, zatímco po modrém 
blankytu budou bělavé páry plynout. Představení je dílem Mirky 

KMD karlovarské městské divadlo
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Exnerové a členů folkové skupiny Netřísk. Během večera pokřtíme 
CD, které vzniklo jako záznam tohoto výjimečného představení.

14.5. 19:30  Love Earth
Plzeňští Love Earth jsou unikátní naddimenzionální zvuk na hudební 
scéně. Trip hopové synthy a samply, melodický vokál a basslines 
až z jádra Země jsou protkané zdemolovaným a přesto popelově 
křehkým popem. Love Earth milují Zemi s nadhledem a s veškerou 
špínou i krásou jí vlastní. 

19.5. 19:30  Mateřská.com 
Mateřská.com zpěvaček Léni Yellow a Báry Vaculíkové je perso-
nální odnoží vokální skupiny Yellow Sisters. Shrnuje jejich pocity 
a zkušenosti v roli matek a pomocí kontrastu a nadsázky reaguje 
na aktuální životní situace. Velký ohlas zaznamenala jejich píseň 
Laktační psychóza. 

20.5.  19:30  Šolom Alejchem: Všechno není košer  
(host D3 Rádobydivadlo Klapý)...čili Tovje vdává dcery - nebo také 
Šumař na střeše - i pod těmito názvy můžete tento příběh vidět. 
Příběh o židovské rodině chudého mlékaře, který má pět dcer. Jak 
postupně dospívají, chtějí se vdávat podle svého, navzdory tradicím 
a svým rodičům. Hra je namíchaná přes slzy i smích a navíc - kdy 
uvidíte na jevišti Husovky 23 herců? Představení je součástí ob-
časné přehlídky Karlovarský Harlekýn. V roli Tovjeho charismatický 
Ladislav Valeš. 

21.5. 19:00  Alexej Tolstoj - Buratino
Dětské hudební divadlo Teatro pinocchio Vás zve na své představe-
ní Buratino pro dětské i dospělé diváky. Představení bude uváděno 
v ruském jazyce, vstupné 100,- Kč. 

25.5. 19:30  Mário Bihári a Bachtale Apsa
Nevidomý slovenský romský zpěvák, klavírista a akordeonista, 
někdejší spoluhráč legendární Zuzany Navarové, sklidil před rokem 
na Husovce takový úspěch, že máte po relativně krátké době šanci 
nadchnout se jeho hudbou znovu.

27.5. 19:30  Tomáš Vůjtek: Smíření - DERNIÉRA 
Inscenované čtení v kabaretním duchu. Letem světem odsunem 
čili tahle země není pro skopčáky. Ztráta majetku - ztráta domova 
- ztráta důstojnosti - ztráta života. "Je to jenom vzpomínka, 
velká ne, spíš malinká, na ty časy revoluční. Nebojte se, budem 
struční." Smích, slzy a účtování. Ach, Čechy krásné, Čechy mé... 
Čtou a zpívají Petr Johanovský, Martin Cirkl, Petr Richter, Lucie 
Miškovská, Tomáš Mutinský j.h., Jaroslav Weinlich, Radek Exner, 
Miroslava Exnerová, Eva Šollová, Marek Himl, Jiří Hnilička a Jakub 
Johanovský. Režie: Petra Kohutová. Inscenace získala na přehlídce 
v Horažďovicích cenu za režii, cenu za dramaturgii, dvě ceny he-
recké, hlavní cenu a šanci utkat se o účast na Jiráskově Hronově. 
A toto je poslední možnost zhlédnout ji na Husovce.

31.5. 19:30  Yvonne Sanchez
Tato polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem 
okouzlila obecenstvo po celém světě. Krátce hrála na bicí nástroje 
s Josefem Skrzekem, aby se později stala jedním z nejkrásnějších 
hlasů jazzu a bossa.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 5. 14:30 Kniha džunglí
 17:00 Teorie tygra
 19:30 Jak se zbavit nevěsty
2. 5. 19:30 Teorie tygra
3. 5. 17:00 Dvojníci (Projekce pro seniory)
3. 5. 19:30 Jak se zbavit nevěsty
4. 5. 19:30 Rodinka Belierových
5. 5. 19:30 Suburra (Filmový klub)
6. 5. 17:00 Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál  
  na záchranu světa
6. 5. 19:30 Captain America: Občanská válka
7. 5.  14:30 Kniha džunglí
7. 5  17:00 Captain America: Občanská válka
7. 5.  19:30 Captain America: Občanská válka
7. 5.  11:00 – 16:00 Galerie Drahomíra
Veřejná burza gramofonových desek - "Vinil se probouzí"
8. 5.  14:30 Kniha džunglí
8. 5.  17:00 Captain America: Občanská válka
8. 5.  19:30 Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál  
  na záchranu světa
9. 5.  19:30 Captain America: Občanská válka
10. 5.  19:30 Teorie tygra
11. 5.  19:30 Jak se zbavit nevěsty
12. 5.   Victoria (Filmový klub)
13. 5.  19:30 Captain America: Občanská válka
14. 5.  14:30, 17:00 Angry Birds ve filmu
14. 5.  19:30 Eva Nová

15. 5.  14:30 Angry Birds ve filmu
15. 5. 17:00 Belmondo
15. 5. 19:30 Já, Olga Hepnarová
16. 5.  19:30 Teorie tygra
17. 5.  19:30 Carol
18. 5.  20:00  Koncert
  M. K. COLLECTIVE - fusion rock (CZ)
  TODD WOLFE BAND - blues rock (USA)
19. 5.  Mustang (Filmový klub)
20. 5.  17:00 X-Men: Apokalypsa
 19:30 X-Men: Apokalypsa
21. 5.  14:30 Angry Birds ve filmu
21. 5.  17:00 X-Men: Apokalypsa
 19:30 X-Men: Apokalypsa
22. 5.  14:30 Angry Birds ve filmu
22. 5.  17:00 X-Men: Apokalypsa
22. 5.  19:30 Svátek matek
23. 5.  19:30 X-Men: Apokalypsa
24. 5.  17:00  Teorie tygra (Projekce pro seniory)
24. 5.  19:30 Svátek matek
25. 5.  19:30 Návštěvníci 3: Revoluce
26. 5.  17:00 Lagerfeld – důvěrné
26. 5.   Anomalisa (Filmový klub)
27. 5.  19:30 X-Men: Apokalypsa
28. 5.  14:30 Angry Birds ve filmu
28. 5.  17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
 19:30 Návštěvníci 3: Revoluce
29. 5.  14:30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
29. 5.  17:00 Já, Olga Hepnarová
29. 5.  19:30 Svátek matek
30. 5.  19:30 X-Men: Apokalypsa
31. 5.  17:00 Nikdy nejsme sami
31. 5.  19:30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem

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 22. 5. V+V Machnoninovi 60'/70' 
Výstava přibližující architektonickou tvorbu manželů Věry a Vladimí-
ra Machoninových z 60. a 70. letech představí jejich nejvýznam-
nější realizace (např. hotel Thermal, OD Kotva) prostřednictvím 
posterů, modelů, originálů výkresů i mobiliáře.
do 22. 5. Česká krajinomalba první poloviny 20. století
Výstava ze sbírek karlovarské galerie představí výběr z krajinářské 
tvorby A. Slavíčka, F. Kavána, V. Špály, W. Nowaka, O. Kubína, J. 
Trampoty, V. Sedláčka, ad.
26. 5. - 26. 6. Eugen Gomringer / Robert S. Gessner
(vernisáž 26. 5. 17:00)
Významný švýcarský literát Eugen Gomringer (1925) představí 
svou výtvarnou tvorbu – konkrétní poezii, v níž hraje významnou roli 
písmo. Tvorba Roberta S. Gessnera (1908 - 1982), švýcarského 
malíře a grafika, je inspirovaná geometrií a matematikou, tvořená 
pomocí kompasů a úhloměrů, jejím tématem je především kruh 
a segment. Výstavní projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

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

DALŠÍ AKCE:
5. 5.  17:00 Věra & Vladimír Machoninovi 60'/70'
Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Smětákem, kurátorem 
Galerie Jaroslava Frágnera v Praze.
5. 5.  18:30 Hotel Thermal - chráněná kulturní památka
Přednáška a diskuse o tvorbě manželů Machoninových a o kva-
litách festivalového paláce a hotelu Thermal. Přednášku povedou 
historik architektury Lukáš Beran a Petr Vorlík, autor stavebně 
historického průzkumu objektu.
10. 5. 19:30 Chantal Poullain – Chansons
Charismatická herečka s hluboko posazeným hlasem zpívá 
lahodnou francouzštinou své vlastní písně i tradiční šansony, 
doprovázené jazzovým triem Štěpána Markoviče. 
17. 5. 17:00 Věra &Vladimír Machoninovi 60'/70'
Komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory - Pavlem Smětá-
kem, kurátorem Galerie Jaroslava Frágnera v Praze a Radomírou 
Sedlákovou, kurátorkou sbírky architektury Národní galerie v Praze.
20. 5. 19:00 Zdeněk Lukeš – Dva přátelé i konkurenti: 
Josef Gočár a Pavel Janák 
Přednáška známého historika architektury věnovaná životu a dílu 
dvou významných osobností české architektonické scény Josefa 
Gočára (1880 - 1945) a Pavla Janáka (1882-1956).

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 29. 5.  DANIELA A KAREL BENEŠOVI – GRAFIKA
Výstava představuje výběr z grafického díla manželů Benešo-
vých.

19. 5.  18:00  POEZIE & JAZZ: 
  T. R. Field - Kosočtverce na ohradách
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z díla básníka, bohéma 
a velkého mystifikátora T. R. Fielda. Jeho nonsensová poezie 
vyniká jazykovou hravostí a experimenty.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

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

11. 5. 17:00 Autorské čtení žáků Štěpánky Kačerové
Lovacké a Moniky Lesserové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

4. 5. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů Jana Kristena
Výstava potrvá do 26. 5. 2016

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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

VÝSTAVY:
do 19. 6. Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zema-
nových
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.

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

DALŠÍ AKCE:
17. 5. 16:00 – 18:00 Vintage šperky
Během výtvarné dílny pro dospělé i děti od 10 let si účastníci 
vytvoří medailonky z balsového dřeva, polepované scrapbookovými 
papíry a dekorované razítky, embossováním a kovovými přívěsky. 

28. 5. od 13:30 Karel IV. a jeho doba 
   – Den otevřených dveří
Tematicky zaměřený den otevřených dveří Becherovy vily s komen-
tovanou prohlídkou, výtvarnými dílnami a kulturními pořady. Akce 
se uskutečňuje za finanční podpory Karlovarského kraje. 

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
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Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT 9:00 - 17:00 
STŘ  9:00 - 14:00
ČT, 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

2. 5.  MARTIN GRUBER
Výstava obrazů v půjčovně 1. p. (po celý květen)

4. 5.  16:00   PLÁŠŤ PRO KARLA IV.
Zveme Vás na slavnostní odhalení plastiky zakladatele Karlových 
Varů Karla IV. Zanechte svou stopu v historii a poskládejte s námi 
plášť pro Otce vlasti před čítárnou Městské knihovny KV, I. P. 
Pavlova 7.

10. 5. 17:00  VIETNAM
Autorský pořad s promítáním a vyprávěním cestovatelky a foto-
grafky Magdalény Radostové

17. 5.  17:00  KLUB JÓGY SMÍCHU aneb UVOLNĚNÁ 
RADOST s Mgr. Vladimírem Palečkem

28. 5.  11:00 – 16:00 POHÁDKOVÝ LES S MĚSTSKOU 
KNIHOVNOU
Prožijte kouzelný den v pohádce plný soutěží, zábavných úkolů 
a překvapení pro malé i větší děti na MEANDRU OHŘE. 

Výtvarná soutěž „Můj Karel IV.“ – vyhlášení vítězů
Městská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou soutěž „Můj Karel 
IV.“ v říjnu 2015 a trvala do konce února 2016.
29. 3. se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů, které bylo 
zároveň zahájením výstavy všech soutěžních prací. Porota vybírala 
vítězné práce ve třech kategoriích – jednotlivci děti, skupina - třída 
a dospělí.
V kategorii „jednotlivci děti“ se na 1. místě umístila Eliška Houdková 
(12 let), na 2. místě Karolínka Sládková (6 let), 3. místo obsadila 
Markéta Eszenyiová (14 let). V kategorii „skupina – třída“se na 
1. místě umístila ZŠ Bečov (kolektiv 2. a 3. tříd), na 2. místě ZŠ 
Nejdek (pedagog J. Janků), 3. místo patří ZŠ Jazyků a třídě 8. A (pe-
dagog J. Táborková), o 4. místo se dělí ZŠ a SŠ Vančurova II. třída 
(pedagog pí. Matějíčková) a Školní družina Svahová (pí. Kořánová); 
zvláštní cenu za inovátorský přístup obdržela ZŠ Jazyků a třída 
6. A (pedagog J. Táborková). V kategorii „dospělí“ se všech 7 výher-
ců umístilo na 1. místě: Alena Antonová, Jiří Böhm, Štefan Černý, 
Josef Rybáček, Petr Strnad, Naděžda Ševčíková a Marie Zdebská.
Výstavu soutěžních prací si mohou zájemci prohlédnout do konce 
dubna v prostorách Městské knihovny K. Vary na 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

Noc literatury
11. 5.   Noc literatury … schodiště ke slovům
Již potřetí se letos Krajské knihovna Karlovy Vary připojuje k celo-
evropské akci NOC LITERATURY.

Tuto akci pořádají česká centra po celé Evropě a poslední roky se 
k ní připojují také knihovny v České republice.
V zásadě jde o to, představit obyvatelům měst současnou evrop-
skou literaturu, na netradičních místech 
a netradičním způsobem.
V půlhodinových intervalech začne, na všech místech současně, 
čtení úryvku ze zajímavé knihy – novinky od evropského autora. 
Každé místo má určenu jednu knihu, jeden úryvek. Přesně takto 
proběhne tato akce v celé Evropě a budou se číst stejné úryvky ze 
stejných knih. Samozřejmě v různých jazycích, dle země konání.
Letos bude 5 čtecích míst v historickém centru Karlových Varů 
podél říčky Teplé.
Více informací na www.knihovnakv.cz.
• Číst na všech místech začínáme v 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

a ve 20:00 hodin.
• Obejděte od 18:00 do 20:00 hodin všechna místa postupně 

nebo si vyberte jen určitá místa, ukázky, předčítače…
• Doba čtení ukázky je vždy 20 minut, doba na přechod na další 

čtecí místo 10 minut.

PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
LITERATURA VE FILMU II.
Biblio Karlovy Vary z. s. a Krajská knihovna Karlovy Vary Vás zvou 
v rámci Univerzity volného času na cyklus přednášek Mgr. Martina 
Jirouška (významný filmový kritik, publicista, novinář, znalec 
literárního a filmového hororu, a také antikvář. Jeho vzdělání 
v oboru filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci je záru-
kou odborné úrovně sdělení. Spolupracuje s Galerií Rudolfinum, 
Letní filmovou školou v Uherském Hradišti, Mladou frontou Dnes, 
Slezskou univerzitou apod.)
Zájemci mohou navštívit i pouze jednotlivé přednášky (19. 5., 9. 6., 
8. 9., 27. 10., 10. 11.)
19. 5.  Německý expresionismus a Výmarská republika
Kabinet dr. Caligariho, Upír Nosferatu, Metropolis, Dr. Mabuse, 
Unavená smrt, Faust, Golem, Pražský student atd. Německý 
expresionismus představuje nevyčerpatelnou inspiraci pro světovou 
kinematografii.
24. 5. 17:00 JERONÝM PRAŽSKÝ 
přednáška k 600. Výročí upálení českého filozofa a myslitele, 
zastánce Jana Husa, 30. 5. 1416, necelý rok po Husově popravě.
Lektor: Martin Chadima

VÝSTAVY
Kavárna Dvory 
3. 5. – 28. 6.  OBRAZY MILOŠE KUROVSKÉHO
Vernisáž 3. 5. 2016 od 16:00 hodin

Centrální hala Dvory
2. 5. – 27. 5.  MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY 1886-2016
Výstava ke 130. Výročí otevření budovy divadla v Karlových Varech. 
Výstava je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem 
Karlovy Vary, Muzeem Karlovy Vary a Městským divadlem Karlovy 
Vary. Součástí vernisáže přednáška Mgr. Milana Augustina.
Vernisáž 2. 5. od 17:00 hodin.

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

Vstupní chodba Dvory 
10. 5. - 27. 5.  KDE KONČÍ SVĚT / JAK JE TO S KRÁLEM
Výstava projektu Klubu dětských knihoven SKIP.
Vernisáž 10. 5. 2016 od 16:00 hodin

Pobočka Lidická
Květen WALDEMAR FRITSCH A JEHO DOBA
Výstava pořádaná ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary. 

Univerzita volného času
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
4. 5. 16:30-18:30  BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
Téma: OBÝVACÍ POKOJ.
Obývací pokoj slouží k odpočinku po celodenním pracovním shonu, 
k setkávání s přáteli a blízkými, ke sledování televize či čtení 
zajímavé knihy. Měl by proto disponovat dostatkem odkládacích 
a úložných prostor, kvalitních sedacích prvků a také by měl být 
příjemný, útulný a harmonický. 
Lektorka: Dana Hribová – interiérový designér
Žije a pracuje v Karlových Varech. V jejím portfoliu můžete nalézt 
mnoho realizací jednotlivých pokojů, bytů ale také domů, kanceláří 
a restaurací. Z poslední doby jmenujme například návrh renovace 
na úpravu interiéru známé karlovarské kavárny Elefant v duchu 
návratu k její původní, luxusní podobě (prozatím nebyla realizována) 
a rekonstrukci a úpravu prostor prestižní realitní kanceláře Loyd 
reality.
Věnuje se také lektorské činnosti a vede populárně naučné kurzy 
bydlení pro každého a také kurzy kreativní tvorby

ZAJÍMAVÁ OSOBNOST V KNIHOVNĚ
A-klub Dvory

4. 5. 17:30 - 19:00 PAVEL WOLEJNÍK 
  – SOKOLNÍK Z KRUŠNÝCH HOR
Možná přiletí i sokol... Pořádáno v rámci pořadu Živá kniha.

HLASITÉ ČTENÍ
4. 5. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Rej stínů – pocta 
Rayi Bradburymu čte Vladimír Kalný
18. 5.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Barbora 
Šťastné „Jak jsem sebrala odvahu“, čte Ludmila Křivancová
vstup zdarma

Oddělení pro handicapované:
25. 5. 14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení NEJEN pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. Oscar Wilde, bratři Grimové, Karel Čapek: POHÁD-
KY. Čte Jitka Tichá.

Oddělení pro děti:
3. 5. 16:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednic-
tvím četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými 
večerníčky. 
Tentokrát Mach a Šebestová. Pro děti od 5 let.
6., 13., 20., 27. 5. 13:00 ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami a vyhrát si 
tak odměnu. Pro děti od 7 let.
17. 5. 15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"Prázdninové příběhy" - seznamuje děti s různými literárními žánry 
a jejich autory. Pro děti od 10 let.

Herní klub
A-klub Dvory:
5., 12., 19., 26. 5. 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:
12.5. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
26.5. 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!

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Alžbětiny lázně, Smetanovy sady,
pořádá Bludiště, www.bludistekv, tel. 775678928
E-mail.: bludistekv@seznam.cz

11. 5. 18:00 O ČEM SNÍ ŽENY A O ČEM SNÍ MUŽI 
Jedinečná přednáška psychologa, spisovatele, muzikanta a diva-
delníka Pjéra la Šé´ze na věčná témata, která se týkají partnerských 
a jiných vztahů. Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou 
rezervaci prostřednictvím elektronické přihlášky: http://www.
prednasky-psychologie.cz

7. a 8. 5. Víkendový seminář Hormonální jógy pro ženy dle 
Dinah Rodrigues – cvičení při potížích s hormonální nerovnová-
hou. Vede certifikovaná lektorka Ing. Šárka Vorlová. Více informací 
na www.zivotemkezdravi.cz

14. 5.  Seminář Tajemství ženského pánevního dna – cvi-
čení pro zdravé svaly pánevního dna a na podporu ženského zdraví. 
Lektorkou semináře je Ing. Šárka Vorlová, certifikovaná lektorka 
Školy pánevního dna. Více informací na www.zivotemkezdravi.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

20.5.  11:00 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: 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
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Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně od 
13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595.
180 MINUT ASTRONOMIE
Ve středu 15:00 – 20:00, sobotu 16:00 – 20:00, neděli 15:00-
18:00 Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné 
oblohy. K dispozici veřejnosti je 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
120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI
každou sobotu od 14:00 hodin 
Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný 
především pro děti a jejich rodiče. Doporučený
věk dětí od 5 le

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy 
také pozorování

6.5. 20:00 Jaro ve znamení deep-sky objektů aneb 
jak je pozorovat

20.5. 20:00 Opozice Marsu 2016

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 radio-
klubu na Blatenském vrchu

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

20.5. 18:00 ISLÁM A JEHO PŘÍTOMNOST V SOUČAS-
NÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ

přednáší Doc. ThDr. Ivan O. Štampach
religionista, filozof, vysokoškolský pedagog na faře v Rybářích

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
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, telefon: 353 549 017
web: www.farnoststararole.cz
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, Karlovy Vray
tel. 731619671
www.reckokatolikkv.estranky.cz
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

www.oc-fontana.cz

27.4.-18.5.
výstava historie hradu

a zámku Bečov
Soutěž o ubytování v podzámčí, vstupenky a další ceny

7. a 14.5. od 14 h. příběh relikviáře sv.Maura
dobové kostýmy | skládání skleněných vitráží

sbírání mincí  | další program pro děti

Tajemný 
hradBečov

Chebská 370, Karlovy Vary

VLNY MUSIC AGENCY uvádí
koncert a křest nové desky LAUREÁT

karlovarské pop rockové skupiny

Ambasadorem koncertu a křtu CD je

www.liwid.cz   |          www.facebook.com/liwidmusic

Karlovy Vary  |  Národní dům - hlavní sál
14. 5. 2016  |  start : 20.00

hosté:

České Budějovice

QUIETW.A.F.
Vysoké Mýto

Vstupné: v předprodeji: 50,-  |  na místě: 90,- |  studenti a děti:  VSTUP ZDARMA
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Necelý měsíc zbývá do startu čtvrtého ročníku 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Kapacita závodu 
se velmi rychle plní, k dispozici zbývá posledních 
pár set startovních míst. Kromě čtyř tisícovek běžců 
se na závod připravují také obyvatelé Karlových 
Varů. Půlmaratonská sobota totiž bude spojená 
s několika nutnými dopravními omezeními. Ty však 
potvrvají pouze po nezbytně nutnou dobu a v co 
nejmenším rozsahu.
Veškerá dopravní opatření jsou prováděna s ohle-
dem na bezpečnost běžců, zároveň organizátoři ve 
spolupráci s městem dbají na to, aby neomezovali 
pohodlí rezidentů na delší než nezbytnou dobu. 
„Vážíme si tolerance obyvatel Karových Varů 
a předem za ni jménem celého týmu RunCzech dě-
kujeme. Vynasnažíme se, aby omezení nezpůsobila 
žádné velké potíže,“ říká Carlo Capalbo, prezident 
organizačního výboru RunCzech.
Na bezpečnost závodu bude dohlížet policie, měst-
ská policie a stovky organizátorů. Trasa zůstává od 
loňského roku beze změny, dopravní omezení se 
tedy oproti loňsku zásadně neliší. Doprava dozná 
změn v sobotu 21. května. Na celou trasu závodu 
se vztahuje zákaz parkování od 8 do 22 hodin. 

Několika ulic se také týkají úplné uzavírky, jejich 
seznam najdete níže.
Závod doprovází rovněž výluka MHD. Od pátku 20. 
května 20:00 do soboty 21. května 23:59 nebude 
obsluhován úsek Tržnice – Lázně III – Tržnice. 
Během závodu pak dojde k omezení několika 
autobusových linek a jezdit nebude vlak v úseku 
Karlovy Vary – Březová – Karlovy Vary dolní nádraží, 
kde dojde k zavedení náhradní autobusové dopravy. 
Občané Karlových Varů mohou během závodního 
víkendu využít bezplatnou dopravně – informační 
linku 800 165 102. V provozu je ve čtvrtek a pátek 
od 9:00 do 17:00 a v den závodu v sobotu od 11:00 
do 22:00 hodin. 
Informace budou rovněž na www.runczech.com
ÚPLNÁ UZAVÍRKA: 
17:00 – 22:00 - Divadelní náměstí, Dr. Davida 
Bechera – úsek „Malý Becher“, Festivalový most, 
Horova, Kpt. Jaroše, Doubský most, Mariánskolá-
zeňská, Mírove náměstí, náměstí Republiky, Nová 
Louka, Plzeňská, Slovenská, Stará Louka, Student-
ská, Šumavská, Varšavská, Západní, Závodní
15:30–22:00 - I. P. Pavlova, Jánský most, Karla IV. 
15:30–22:00

Kpt. Jaroše, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Moskev-
ská, Most 17. Listopadu, Lázeňský most, Sadová, 
Tržiště, T. G. Masaryka, Vřídelní, Zahradní
pátek 22. 5. od 18:00 – sobota 23. 5. do 22:00 - 
nábřeží Osvobození
Časy mohou být upraveny dle aktuální situace

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se poběží už 21. května 
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TECHNICAL
AREA

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

18:03 / 18:141

18:06 / 18:222

18:09 / 18:303

18:11 / 18:394

18:14 / 18:475

18:17 / 18:556

18:20 / 19:037

18:23 / 19:128

18:26 / 19:209

18:28 / 19:2810

18:31 / 19:3611

18:34 / 19:4512

18:37 / 19:5313

18:40 / 20:0114

18:43 / 20:1015

18:46 / 20:1816

18:48 / 20:2617

18:51 / 20:3418

18:54 / 20:4319

18:57 / 20:5120

19:00 / 21:0021

km

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození

Trasa závodu | List of street
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská (1 km) 
» Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » Slovenská (2, 3, 
4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka  » Divadelní náměstí » Vřídelní 
(6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) » Varšavská (8 km) » 
náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše » Závodní (11, 12 km) 
» Studentská (13 km) » Plzeňská (14 km) » Západní (15 km) » Šumavská » 
Moskevská (16 km) » T.G. Masaryka » Zahradní (17 km) » Mlýnské nábřeží 
» Lázeňská » Tržiště (18 km) » Stará louka » Mírové náměstí » Festivalový 
most » Mariánskolázeňská (19 km) » Nová louka » Divadelní náměstí » 
Vřídelní » I.P. Pavlova (20 km) » Karla IV. » I.P. Pavlova » nábřeží Osvobození 
(21 km) » Cíl | Finish

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up Birell Music Point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

TECHNICAL
AREA

km
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon
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Naše květnové trasy
6. 5. Českomoravská vysočina – Žďárské 

vrchy (4 dny)
7. 5. Májovým Chebskem – Prohlídka 

vodního díla Skalka
14. 5. Boží Dar – Štola Johanes na Zlatém 

kopci
21. 5. Slavkovský les – Málem zaniklá obec 

Kostelní Bříza
28. 5. Podél Sázavy ze Zlenice do Českého 

Šternberka (2 dny)

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

JARNÍ CYKLOJÍZDA
Magistrát města Karlovy Vary Vás v úterý 
10.5.2016 srdečně zve na cyklojízdu po Tuhni-
cích. Vyjedeme v 17h od Magistrátu na Moskev-
ské a Krymskou ulicí dojedeme na místo, kde 
kdysi stála kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 
1888. Karlovarský historik Jindřich Nový nás 
seznámí se zdejšími historickými zajímavostmi. 
Poté budeme pokračovat po Moskevské ulici na 
Náměstí Milady Horákové, kde si od 18h budete 
moci ozdobit (nejen) svá kola na pletací dílně - 
guerilla knitting (zajišťuje iniciativa Vzbuďme Vary). 

Zdraví cyklokoordinátorka Eva Štěrbová, 
tel.č. 702 177 055

CYKLOTURISTIKA

Na Plese sportovců, který proběhl 25. března 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům, byli oceněni 
úspěšní sportovci z Karlovarska. Sportovním nadějím 
i profesionálům přišli mezi jinými pogratulovat 
i slavné osobnosti českého sportu - bývalý skokan 
na lyžích, medailista z mistrovství světa ve skocích 
na lyžích Rudolf Höhnl, rodák z Perninku, zlatý hoch 
z Nagana a účastník StarDance hokejista Martin 
Procházka, několikanásobný olympijský medailista 
v běhu na lyžích Lukáš Bauer, významná fotografka 
Helena Wilson, která dokumentovala akce a koncer-
ty undergroundových hudebních skupin, zejména 
The Plastic People of the Universe a zpěvák, textař, 
hudebník a také účastník StarDance Radek Banga 
z Gipsy.cz.

Přehled oceněných Sportovců Statutárního 
města Karlovy Vary
MLÁDEŽ DO 18 LET
Veronika Kubínová - TJ Slovan K. Vary – orientační běh
Marek Opočenský - SKP Hvězda K. Vary – karate JKA
Ondřej Výcha - TJ Thermia Karlovy Vary - basketbal

Pavlína Kocurová - SC Start Karlovy Vary, TJ Nová 
Role – atletika, vzpírání
JUNIOŘI A DOSPĚLÍ
Petra Nováková - LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
Martin Rubeš - TJ Lokomotiva K. Vary – šerm kordem
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
VK Karlovarsko - volejbal - muži
TRENÉR
Karel Hyke - FB Hurrican Karlovy Vary - florbal 
OSOBNOST ROKU 
Jan Vanke - SK Liapor – Witte K. Vary - nohejbal
Petr Novák - X-TEAM BaNo K. Vary, LK Slovan K. Vary 
– běh na lyžích, terénní triatlon
ZA CELOŽIVOTNÍ SPORTOVNÍ PŘÍNOS
Václav Sebera - TJ Thermia Karlovy Vary 

Přehled oceněných sportovců Sportovní unie 
Karlovarska
MLÁDEŽ DO 18 LET:
Ondřej Černý - LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
Markéta Lubinová - LK Slovan K. Vary – běh na lyžích
David Hanč - FB Hurrican K. Vary - florbal

David Zadák - Cykloteam Ostrov – cyklistika
Michaela Lucie Hanzlíková - SKK Karlovy Vary - 
krasobruslení
Heidi Juránková - X-team BaNo Karlovy Vary - triatlon
Ondřej Havelka - TJ Jiskra Nejdek - řecko - římský 
zápas
Vendula Dušková - SK Kontakt Karlovy Vary - plavání 
tělesně postižených
JUNIOŘI A DOSPĚLÍ
Michal Novák - LK Slovan K. Vary - běh na lyžích
Daniel Pfeffer - VK Karlovarsko - volejbal
KOLEKTIVY
TJ MDDM Ostrov - MiniOskarky Ostrov - mažoretky 
– twirling
SPORTOVNÍ OSOBNOST 
Lukáš Bauer - Dukla Liberec, LK Slovan K. Vary – běh 
na lyžích 
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ZA TRENÉRSKOU A CELOŽIVOTNÍ 
PRÁCI V TĚLOVÝCHOVĚ 
Bedřich Siegl - TJ MDDM Ostrov
Luboš Zahradníček - BK Lokomotiva Karlovy Vary
Petr Jankovský - TJ Lokomotiva Karlovy Vary

Sportovec roku 2015 města a okresu Karlovy Vary

Kam v květnu na hokej? Máme odpověď!
Letošní sezóna volnočasového areálu Rolava 
nebude pouze ve znamenání letního koupání a vol-
nočasových aktivit. Připravena je pro vás Fanzóna 
80. MS v ledním hokeji, která bude prvním dílem 
seriálu pod názvem Sportovní léto na Rolavě. Na 
MS v hokeji následně naváží Fanzóny pro ME ve 
fotbale a sportovní léto vyvrcholí LOH v Riu. Na co 
se můžete těšit?
V areálu vznikne fanouškovský stan, ve kterém 
bude umístěna velkoplošná projekce, na které 
bude možné společně sledovat zápasy, v první řadě 

naší hokejové reprezentace. Cílem je maximálně 
zapojit každého návštěvníka do fandění, nabídnout 
možnost tipování a “sázek” a ti nejotrlejší si budou 
moci zkusit i část zápasu odmoderovat místo 
profesionálů České televize přímo na místě. Chybět 
nebude ani doprovodný kulturní program, tema-
tické soutěže jak pro dospělé fanoušky, tak pro ty 
nejmenší. Dobré jídlo a pití bude samozřejmostí. 
fanzóna startuje 6. května zahajovacím zápasem 
světového šampionátu, ale lákadlem prvního dne 
bude dozajista první duel naší reprezentace proti 
ruské sborné. 

Sportovní léto na Rolavě odstartuje MS v ledním hokeji

NAPSALI JSTE NÁM
Již několik let využívám „služeb“ pobočky 
knihovny v K. V. Wolkerova ulice, kde se setkám 
vždy s velkou ochotou a vstřícností paní knihov-
nice, ale v poslední době navštěvuji pobočku ješ-
tě raději, protože v prostorách jsou vystavována 
výtvarná dílka dětí ze Svahové ulice, která mě 
doslova fascinují a obdivuji nejen ty děti, které je 
ve škole vyrábějí za jistě náročné trpělivosti, ale 
zvlášť pak paní učitelek, které je k této činnosti 
směřují. Dílka – nebojím se říci unikátní – jsou 
navíc vytvořena z těch nejběžnějších, často „od-
padových“ materiálů. A to hlavní: potěší nejen 
oči, ale i srdce. Rozhodně víc, než renomované 

obrazy – nicneříkající – přitom ceněny statisí-
covými částkami. Takže bych ráda poděkovala 
těm paním učitelkám ve Svahové, které probouzí 
v dětech smysl pro srozumitelnou a prostou krá-
su a přeji jim i těm dětem, aby to v nich zanecha-
lo nesmazatelné stopy. A přeji jim hodně úspěchů 
a trpělivosti v další práci. Jenom škoda, že zatím 
s tím není seznámena daleko širší veřejnost. Tak-
že zatím jen za sebe: tisíceré díky a přání dalších 
úspěchů, zvláště pak seznámení širší veřejnosti 
s těmi nádhernými, u srdce hřejícími výtvory. 

V. Doubková
Krymská 15, Karlovy Vary

Dne 19. 2.2016 jsem byl operován v Karlovarské 
nemocnici na urologickém oddělení panem pri-
mářem Mudr. Pokorným. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat jak panu primáři tak jeho týmu 
lékařů, sestřiček a všech zaměstnanců za jejich 
obětavou péči vůči pacientům oddělení, jež jsem 

poznal při svojí hospitalizaci. Jsem až nadmí-
ru spokojený s obětavostí lidí, kteří tam pracují 
a patří jim velký DÍK. Za jejich pracovní nasazení 
a trpělivost vůči pacientům ještě jednou děkuji.

Nadmíru spokojený pacient Šmíd František, 
Mokřiny u Aše.

PODĚKOVÁNÍ
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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 hařiště se semafory, nebo se jen tak projít 
po areálu a dozvědět se celou řadu zajímavých 
informací. V brzké budoucnosti pro Vás pak chystáme 
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 KVĚTEN: 
2. 5. 2016, 18:30 – 20:00
Kurz sebeobrany pro muže a ženy
4. 5. 2016, 14:00 – 17:00
Senior akademie - Prevence běžných rizik mimořád-
ných událostí
9. 5. 2016, 18:30 – 20:00
Kurz sebeobrany pro muže a ženy
11. 5. 2016, 14:00 – 17:00
enior akademie – Justice a vězeňství
13. 5. 2016, 12:00 – 17:00
Den požární bezpečnosti
16. 5. 2016, 18:30 – 20:00
Kurz sebeobrany pro muže a ženy
18. 5. 2016, 14:00 – 17:00 
Senior akademie – Historie bezpečnostních sborů 
v KV
19. 5. 2016, 08:00 – 13:00 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo
23. 5. 2016, 18:30 – 20:00 
Kurz sebeobrany pro muže a ženy
27.5.2016, 13:00 – 16:00 
Kurz první pomoci pro rodiče čekatele i rodiče s mi-

minky (specifická první pomoc pro miminka) – kurz 
je zdarma.
25. 5. 2016, 8:00 – 13:00
 Dopravní soutěž pro praktické školy
30. 5. 2016, 18:30 – 20:00 
Kurz sebeobrany pro muže a ženy

Přihlášky na kurzy a další podrobnosti jsou uvedeny 
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@zachrannykruh.cz. Jsme 
rovněž na facebooku jako „Svět záchranářů“.
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Na konci minulého roku se na naše dobrovolnické 
centrum obrátila spolupracující organizace Rytmus – 
Od klienta k občanovi, o. p. s. s tím, že jejich klienti by 
se chtěli zlepšit ve čtení, psaní a počítání a proč tedy 
nezkusit sehnat dobrovolníky na doučování. Úzce spo-
lupracujeme se Střední pedagogickou školou v Kar-
lových Varech, kam pravidelně každý rok chodíme 
přednášet o dobrovolnictví. Ne jinak tomu bylo před 
Vánoci 2015. Na přednášce jsme mluvili o doučování 
a blíže zde představili ženy, které mají o doučování 
zájem. Po novém roce se s námi spojila zástupkyně 
ředitele a sdělila nám, že mají sedm zájemkyň o do-
učování. Takový zájem jsme ani nečekali a o to větší 
radost jsme z toho měli. Ihned jsme začali s příprava-
mi a dojednáváním schůzek. Od března 2016 začalo 
sedm dobrovolnic doučovat pět žen ve věku 40 – 60 
let, které většinu svého života strávily v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením v Mariánské a nyní 
již více než rok bydlí samostatně v Karlových Varech. 
Doučování probíhá pravidelně jednou za týden zhru-
ba jednu hodinu. Tím, že je dobrovolnic hodně, mohou 
se ženám věnovat individuálně dle jejich schopností. 
Procvičují zejména čtení, psaní a počítání, využívají 
různých knížek, počítadla, bankovky, kalkulačku apod. 
Mají také k dispozici počítač, takže si čtou různé zprá-
vy a ukazují ženám možnosti, které internet skýtá. 
Dobrovolnice do doučování šly s tím, že chtějí pomoci 
a také získat nějakou praxi. „Jsme rádi, že jim pomů-
žeme a vidíme, že jsou za to moc rády!“ Samotné ženy 
jsou nadšené z toho, že chodí do školy a na rozdíl od 
většiny studentů rády dostávají domácí úkoly a vždy je 
mají hotové. „Holky jsou fajn, moc nás to s nimi baví“.

Romana Trutnovská
Dobrovolnické centrum INSTAND

V každém věku se můžeme učit: Dobrovolnice začaly s doučováním

Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v březnu pan 
Jiří Veselý. Rodák z Ledče nad Sázavou se Karlovarákem 
stal díky poválečné vlně osidlování západočeského po-
hraničí. Nejprve sem přišel pouze s kamarádem. Po ab-
solvování vojny v Chomutově přestěhoval do Karlových 
Varů i své rodiče a zakořenil tu natrvalo. V roce 1953 
se zde také oženil. „Ženu mi namluvil, brali jsme se po 
třítýdenní známosti,“ vzpomíná pan Veselý. S paní Ha-
nou žije spokojeně dodnes. V mládí rádi tančili, zejména 
v Národním domě. Chodívali do letního kina a na pro-
cházky po okolí města. Ostatně na Dianu nebo na Goe-
thovu vyhlídku chodívají stále, a stále se při tom vodí za 

ruce. Pan Veselý se vyučil ve strakonické zbrojovce, svůj 
profesní život spojil s Českými drahami. Vedle techniky 
ale našel také zalíbení v českém jazyce. Psal povídky, 
které dokonce vycházely v časopise Květy. A zamiloval 
si také humor, hlavně černý, který ho neopouští ani 
dnes. A co oslavenci dělá radost? „Jsme s babičkou sa-
mostatní,“ prozrazuje. „A když ho večer přikryju dekou 
a může spát,“ dodává manželka Hana. Společně jim pak 
dělá radost početná rodina – tři děti, šest vnoučat a čtyři 
pravnoučata. K významnému jubileu Jiřímu ještě jednou 
gratulujeme a přejeme, aby ho pevné zdraví, životní po-
hoda a humor neopouštěly.

Jiří Veselý oslavil 90. narozeniny
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Nachází se v nadmořské výšce 777 metrů nad mořem, jen pár kilometrů od Horního Slavkova, a patří mezi nejpodivuhodnější stavby svého druhu v České republice. Může za to její neob-
vyklý tvar, přesněji vnější schodiště, které se jako spirála vine po obvodu této stavby. Její tvar navrhl akademický sochař, zdejší rodák Willy Russ, který se prý nechal inspirovat orientálními 
stavbami, zejména pak Babylónskou věží. Architekt Fritz Hoffmann potom ke stavbě připravil projekt.
Tato nevšední stavba se začala stavět v roce 1933. Poté, co zdejší lidé a místní spolky shromáždili potřebné množství peněz. Protože peněz bylo málo, veškerý materiál na stavbu se sháněl 
v těsném okolí stavby, aby odpadly náklady na dopravu. Kameny, kterých bylo použito velké množství, se tahaly z okolí kopce. Přesto peníze vystačily jen do října roku 1933, pak byla 
stavba pro nedostatek peněz přerušena. Nastalo období dalších sbírek, stavba byla dokončena v roce 1935. 
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sprava85.cz

K tomu získáte slevy u našich prověřených partnerů:

Dobrébydlení Trading s.r.o.
realitní kancelář

pobočka Karlovy Vary

Správa nemovitostí online s benefi ty
Ke kompletní správě nabízíme navíc:

�  moderní online přístup 

�  řešení pohledávek s právním servisem zdarma 

�  havarijní servis 24/7

�  slevy u našich partnerů

�  vyúčtování teplé a studené vody v ceně

�  s námi pomáháte

�  možnost další slevy za správu 85,-Kčza měsíc a byt

www.sprava85.cz

Inzerce KRL 188x130 4_2016.indd   1 16.4.2016   10:07:30

20 let
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

OMLAzení A fOrMOvání pOstAvy Od nejLepších
Skvělé ceny a konzultace k ošetření zdarma

OMLAzení vLAstní krevní pLAzMOu
„Vitamínovým koktejl“ z vaší vlastní krve nastartuje regenerační procesy v pleti a zpomalí 
její stárnutí.

vyhLAzení vrásek kyseLinOu hyALurOnOvOu s vitAL injectOreM
Hloubková hydratace kyselinou hyaluronovou pleť prozáří, tělu vlastní látka vyplní i hluboké 
vrásky a nastartuje tvorbu kolagenu.

BOtuLOtOxin vyhLAdí vrásky A zBAví vás nepříjeMnéhO pOcení
Zbavte se koláčů potu a zpocených dlaní až na půl roku jednoduchým ošetřením.

zfOrMujte pOstAvu dO pLAvek
Přijďte si užít účinky jediné lékařské kryolipolýzy Cooltech v kombinaci s francouzskou 
přírodní kosmetikou Phytomer.

OperAce Očních víček
Jednoduchý chirurgický zákrok omladí váš vzhled o mnoho let 
a vyřeší i zhoršené vidění. Zajistěte si v květnu termín za skvělou cenu.

super cenA 9 900 kč pOuze v květnu!

pO ceLý květen kOnzuLtAce s derMAtOLOgeM k Ošetření zdArMA!
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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

www.moser-glass.com

sklárny moser

Den 
otevřených 

Dveří

14. 5. 2o16, 8:00 - 15:00 hodin
hLAVnÍ hoST: PAVEL VÍTEK

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  


