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+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2017033

Rybáře, Buchenwaldská

Byt 3+1
cena: 1.695.000,-Kč

zakázka č. 2017034

Ostrov, Masarykova

Byt 2+1
cena: 790.000,-Kč

zakázka č. 2017020

Drahovice, Zbrojnická

Byt 3+kk
cena: 3.950.000,-Kč

Byt 3+1
cena: 1.800.000,-Kč

zakázka č. 2017026

Doubí
zakázka č. 2017013

Rybáře, Sibiřská

Chata se zahradou
cena: 395.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.180.000,-Kč

zakázka č. 2017042

Karlovy Vary, Jateční

Byt 2+1
cena: 1.190.000,-Kč

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

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

Tichý slunný byt po rekonstrukci, 
první patro zatepleného panelového 

domu. Vestavné skříně, šatna, 
lodžie v mezipatře.  UP 66 m², 

PENB: D

zakázka č. 2017012

Jenišov, Pampelišková

Rodinný dům 6+kk
cena: 10.990.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Dvoupodlažní rodinná vila s rozlehlou 
zahradou, 10 minut z centra KV. 

Kolaudace 2011, krb, pokoj pro hosty, 
garáž, tepelné čerpadlo. UP 218 m², 

pozemek 2.036 m², PENB: G

První patro zetepleného panelového 
domu, původní stav, parkety, 

plastová okna, samostatné WC. 
Cena včetně nábytku! UP 57 m², 

PENB: G

Kvalitně vybavený byt - nábytek v ceně 
- v novostavbě z roku 2007. Rohová 
vana, samostatné WC, šatna, balkon. 

Komora s pračkou a sušičkou. 
UP 87 m², PENB: B - velmi úsporná

Šesté patro panelového domu
 s výhledem na Krušné hory. 

Plastová okna, plovoucí podlahy, 
koupelna po rekonstrukci. Lodžie. 

UP 85 m², PENB: G

Zahrádka se zděnou chatou 
a vlastním pozemkem. Ovocné 

stromy, květinové záhony, skleník, 
potůček. V ceně starší vybavení.

 UP 25 m², pozemek 405 m².

Příjemný upravený byt k nastěhování 
v pátém patře zatepleného panelového 
domu se dvěma výtahy. Lze ponechat 

vybavení. Balkon, sklep. 
UP 52 m², PENB: C

Byt na strategickém místě ve zděném 
domě s výtahem. Zachovalý stav. 

V docházkové vzdálenosti do centra 
i lázní. Obchod s potravinami a MHD 

u domu. UP 58 m². PENB: G 

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Jiří Brož

+420 602 101 077

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2017038

Tuhnice, Krymská

2+kk, 3+kk, 4+kk
dokončení 12/2017
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 5/2017 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
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.

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: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (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 je 10. května 2017.

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je karlovarský herec Viktor Braunreiter, jedna 
z tváří Zahájení lázeňské sezony 2017 a zároveň 
ústředních postav komediálního příběhu „Karel IV. 
aneb Strasti Otce vlasti“ autora a režiséra Jiřího 
Seydlera v nastudování Činohry Karlovarského 
městského divadla.

05 KARLOVARSKÉ MUZEUM OTEVŘELO
po dvou letech rekonstrukce. U příležitosti 150 let 
své existence získaly nové muzejní expozice na 
Nové louce zcela novu podobu, návštěvníky prová-
zejí dějinami města zážitkovou formou za pomoci 
moderních audiovizuálních prvků a za podpory 
unikátních sbírkových předmětů.

08 DEN RODIN
bude letos znovu na koupališti Rolava. Na ty, kteří 
se rozhodnou 13. května mezi 10.00 a 16.00 
hodinou dorazit, čeká zábava, sport, hry, kultura 
a zajímaví hosté na hlavní scéně, dětském ostrův-
ku a scéně teenagerů.

15 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2017
Průvod družiny Karla IV., světelná show s akrobaty, 
pískové sousoší, ocenění významných osobností, 
řemeslný jarmark, hudební a divadelní projekce. 
Na to vše se můžeme těšit ve dnech 5. až 7. 
května.

20 MATTONI KARLOVARSKÝ KARNEVAL
Hlavním tématem je „Létající karneval“. Program 
odstartuje v pátek 2. června Dronte Noční roman-
tickou plavbou.

26 MĚSTO ROZBĚHAJÍ PŮLMARATONCI
V sobotu 20. května se počtvrté v rámci Mattoni 
1/2Maratonu Karlovy Vary městem proženou čtyři 
tisíce půlmaratonců a dva a půl tisíce běžců dm 
rodinného běhu.

28 VOLEJBALISTÉ HRAJÍ O MS 2018
V Hale míčových sportů KV Areny se koncem 
května představí česká reprezentace v rámci 
kvalifikace MS 2018.

+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2017033

Rybáře, Buchenwaldská

Byt 3+1
cena: 1.695.000,-Kč

zakázka č. 2017034

Ostrov, Masarykova

Byt 2+1
cena: 790.000,-Kč

zakázka č. 2017020

Drahovice, Zbrojnická

Byt 3+kk
cena: 3.950.000,-Kč

Byt 3+1
cena: 1.800.000,-Kč

zakázka č. 2017026

Doubí
zakázka č. 2017013

Rybáře, Sibiřská

Chata se zahradou
cena: 395.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.180.000,-Kč

zakázka č. 2017042

Karlovy Vary, Jateční

Byt 2+1
cena: 1.190.000,-Kč

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

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

Tichý slunný byt po rekonstrukci, 
první patro zatepleného panelového 

domu. Vestavné skříně, šatna, 
lodžie v mezipatře.  UP 66 m², 

PENB: D

zakázka č. 2017012

Jenišov, Pampelišková

Rodinný dům 6+kk
cena: 10.990.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Dvoupodlažní rodinná vila s rozlehlou 
zahradou, 10 minut z centra KV. 

Kolaudace 2011, krb, pokoj pro hosty, 
garáž, tepelné čerpadlo. UP 218 m², 

pozemek 2.036 m², PENB: G

První patro zetepleného panelového 
domu, původní stav, parkety, 

plastová okna, samostatné WC. 
Cena včetně nábytku! UP 57 m², 

PENB: G

Kvalitně vybavený byt - nábytek v ceně 
- v novostavbě z roku 2007. Rohová 
vana, samostatné WC, šatna, balkon. 

Komora s pračkou a sušičkou. 
UP 87 m², PENB: B - velmi úsporná

Šesté patro panelového domu
 s výhledem na Krušné hory. 

Plastová okna, plovoucí podlahy, 
koupelna po rekonstrukci. Lodžie. 

UP 85 m², PENB: G

Zahrádka se zděnou chatou 
a vlastním pozemkem. Ovocné 

stromy, květinové záhony, skleník, 
potůček. V ceně starší vybavení.

 UP 25 m², pozemek 405 m².

Příjemný upravený byt k nastěhování 
v pátém patře zatepleného panelového 
domu se dvěma výtahy. Lze ponechat 

vybavení. Balkon, sklep. 
UP 52 m², PENB: C

Byt na strategickém místě ve zděném 
domě s výtahem. Zachovalý stav. 

V docházkové vzdálenosti do centra 
i lázní. Obchod s potravinami a MHD 

u domu. UP 58 m². PENB: G 

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Jiří Brož

+420 602 101 077

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2017038

Tuhnice, Krymská

2+kk, 3+kk, 4+kk
dokončení 12/2017

NOVÉ BYTY    Stará Role    DYKOVA 
 

NOVINKA 

PRODEJ 

ZAHÁJEN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



4   krl° KVĚTEN

• STALO SE / STANE SE

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MARIÁN JUREČKA
vystoupil společně se svými hosty na benefičním 
koncertě v kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích. Ministr 
přijel do Karlových Varů na pozvání otce Romualda 
Roba, působícího ve farnosti. Výtěžek z koncertu půjde 
na pořízení tří zvonů zabavených v roce 1942 nacisty. 
Přispět do sbírky vyhlášené plzeňským biskupstvím 
a městem Karlovy Vary můžete také vy, číslo účtu je 
115-2938810257/0100.

PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ V DIACENTRU
Svaz diabetiků ČR pobočný spolek Karlovy Vary pořádá 
18. května pravidelné měření biologických parametrů, 
krevního tlaku, hladiny krevního cukru a cholesterolu, 
tělesné hmotnosti a podílu tuku v těle. Měření probíhá 
v Diacentru Karlovy Vary v ulici I. P. Pavlova 32 od 13.00 
do 16.00 hodin.

DISKUSNÍ FÓRUM V ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍCH 
Na sedm desítek lidí se sešlo na už sedmém každoroč-
ním celoměstském diskusním fóru v Alžbětiných Lázních 
ve středu 12. dubna. Společnými silami vybrali témata, 
která považovali za nejdůležitější k řešení. Jako každý 
rok, i letos tato témata vycházejí uvnitř tohoto čísla na 
anketním lístku. Každý může hlasovat pro svá vybraná 
témata tímto lístkem, nebo v anketě na webu města 
www.mmkv.cz. 

TRADIČNÍ PIETNÍ SLAVNOSTI
proběhnou v Karlových Varech u příležitosti Dne vítězství. 
Vzpomínková akce se uskuteční v pondělí 8. května. 
První částí piety bude v 9.00 hodin na hřbitově v Draho-
vicích uctění památky ruských vojáků padlých během 
2. světové války. V 10.30 hodin bude pietní akt pokračo-
vat u Památníku obětem všech válek u Thermalu.

JUNIORSKÝ MARATON
v Karlových Varech ovládli gymnazisté. Štafetový závod 
desetičlenných středoškolských týmů se běžel ve 
Smetanových sadech na okruhu o délce 700 metrů. Z ví-
tězství se radovala štafeta Gymnázia Cheb, druhé místo 
obsadilo Gymnázium Sokolov a bronz získali gymnazisté 
z Ostrova.

STÁTNÍ DELEGACE VIETNAMU
vedená předsedkyní Národního shromáždění navštívila 
Karlovy Vary v rámci třídenní návštěvy České republiky 
na pozvání předsedy Senátu Parlamentu České republiky 
Milana Štěcha. Při setkání s představiteli města se 
předsedkyně Nguyen Thi Kim Ngan zajímala o život 
vietnamské komunity ve městě, lázeňství a prameny, 
diskuse se dotkla také cestovního ruchu.

WEBOVÉ STRÁNKY MAGISTRÁTU USPĚLY
v krajském kole 19. ročníku soutěže Zlatý erb, kterou 
vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci se spolkem Český 
zavináč. Internetová prezentace karlovarského magistrá-
tu, kterou město spustilo na konci května loňského roku, 
obsadila v kategorii webových stránek měst druhé místo. 
Odborná porota se zaměřila na internetové stránky 
a elektronické služby měst a obcí a posuzovala zejména 
povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky, 
přehlednost a výtvarné zpracování webu. Cenu za město 
převzal náměstek primátora Michal Riško, v jehož gesci 
je odbor informačních technologií.

IN-LINE DRÁHA NA ROLAVĚ DOČASNĚ ZAVŘENÁ
Z důvodu nezbytných stavebních prací ve Volnočasovém 
areálu Rolava bude zhruba do poloviny května uzavřena 
in-line dráha. Rekonstruovat se bude část od mola 
k pláži. Těžká technika se musí dostat na dno velkého 
rybníka a nemůže přejíždět přes in-line dráhu, která 
bude chráněna překladem (položením panelu).

V DRAHOVICÍCH JE NOVÉ FIT HŘIŠTĚ
Nový prostor pro venkovní aktivity mají k dispozici 
obyvatelé Karlových Varů. Na Šibeničním vrchu v Dra-
hovicích (mezi ulicemi Máchova a Bezručova, u altánu 
Bellevue) vybudovala Správa lázeňských parků nové fit 
hřiště. Sestavu hrazd pro workout, tedy posilování vahou 
vlastního těla, doplňují posilovací stroje, nechybí lavičky 
a další mobiliář. Impuls k vybudování sportovního parku 
na místě někdejšího dětského hřiště vzešel z diskusního 
fóra s obyvateli čtvrti Drahovice. Náklady na pořízení 
a instalaci zařízení a terénní úpravy vyšly na zhruba 
400 tisíc korun.
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Vážení občané, 
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny 

problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse 
s občany našeho města konané 12. dubna 2017.

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. 2017. 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:  .........................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Karlovarské muzeum znovu otevřelo
Emoce a poučení.To jsou dva základní pilíře nové 

muzejní expozice v Muzeu Karlovy Vary na Nové 
louce. Zcela novu podobu stálé expozice připravilo 
muzeum u příležitosti 150 let existence. Po dvou 
letech, kdy bylo muzeum kvůli rekonstrukci uza-
vřeno, mohou návštěvníci obdivovat dějiny města 
a regionu vytvořené s využitím moderních audiovi-
zuálních prvků a podpořené prezentací unikátních 
sbírkových předmětů. Muzeum tak nabízí procház-
ku dějinami  zážitkovou formou. 

„Muzeum se své obnovy dočkalo po dlouhých 
třiceti letech, kdy nepěkný stav jak budovy, tak 
obsahu expozice již skutečně volal po změně. Ta 
ale nepřišla ze dne na den. Od ideového záměru do 
otevření nového muzea uplynulo čtyři a půl roku. 
Vytvoření nové expozice bylo tedy dlouhým tvůrčím 

procesem. O tom ostatně vypráví doprovodná vý-
stava Jak se dělá muzeum,“ říká ředitelka muzea 
Lenka Zubačová.

Nová expozice představuje návštěvníkům nejen 
předměty, z nichž část byla již v expozici předcho-
zí, ale i exponáty nové, které ještě nikdy nebyly 
veřejnosti prezentovány, či exponáty, které byly 
vytvořeny speciálně pro novou expozici. Mezi nimi 
například faksimile zakládací listiny Karlových Varů 
- privilegium Karla IV. ze 14. srpna 1370, respektive 
její tereziánský opis z roku 1747, protože originál 
se nedochoval. Vedle množství interaktivních prv-
ků doplňuje expozici i haptická nebo-li dotyková 

stezka s heslem „exponátů dotýkat se povoleno“ 
a dětská stezka, kterou si musí malí návštěvníci 
v každém sále najít.

Muzeum se změnilo stavebně - vstupní vestibul 
je mnohem přívětivější než býval, návštěvníkům 
s omezenou pohyblivostí je k dispozici výtah, pro-
jekt pamatoval i na konferenční místnost, samoob-
služnou šatnu a odpočinkovou zónu.

Součástí sálů pro krátkodobé výstavy v přízemí 
bude i přilehlé nádvoří, které zejména v létě bude 
sloužit pro vystavení uměleckých solitérů. Nádvoří 
bude rovněž sloužit jako oddychová zóna pro veřej-
nost. Celou akci financoval Karlovarský kraj.

Zvláštní cena ministryně 
Městský web je druhý v republice

Webová prezentace Infocentra města Karlovy Vary bodovala druhým místem 
ve Zvláštní ceně ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezen-
taci, která se udílela v rámci slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku 
konference Internet ve státní správě a samosprávě. Mezi dalšími pětasedm-
desáti subjekty celostátního kola soutěže Zlatý erb se nejvýš umístil oficiální 
turistický portál hlavního města Prahy, bronz získal turistický portál města 
Mariánské Lázně.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Máte připomínky a nápady k rozvoji karlovarských čtvrtí? Přijďte o nich 
a o svém pohledu na život ve vaší čtvrti debatovat. Jarní série místních dis-
kusních fór pokračuje v květnu na třech místech, opět za účasti představitelů 
města a zástupců městských společností a organizací. Začátky jsou stanoveny 
na 17. hodinu, drobné občerstvení pro účastníky je zajištěno. 
Kdy a kde:
3. května - Bohatice (Karlovarská teplárenská – jídelna)
10. května - Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského)
17. května - Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje) 

Oprava semaforů v centru 
Karlových Varů začala 
po Velikonocích

Diskusní fóra pokračují 
také v květnu

Termín dokončení plánované kompletní obnovy semaforů na karlovarské 
křižovatce Chebský most – nám. Republiky byl 28. dubna, práce na opravě se 
ale o týden zkrátily.

„Rozhodli jsme se začátek plánovaných oprav posunout o týden, abychom 
zajistili bezproblémový provoz v centru města během Velikonoc. S obnovou ná-
věstidel jsme tedy začali až 18. dubna,“ vysvětluje změnu termínu 1. náměstek 
primátora města Čestmír Bruštík. Během deseti dnů byla provedena demon-
táž stávajících žárovkových návěstidel a výstavba nových s LED technologií. 
Vyměněny byly také takzvané řadiče, jejichž technický stav byl příčinou časté 
poruchovosti semaforů a tedy i dopravních komplikací na frekventované křižo-
vatce.  Obnova se dotkla zařízení na křižovatce Chebský most - nám. Republiky 
a na přilehlé křižovatce ulic Západní a Dr. Engla, tedy v lokalitě „u Becherovky“.

Z technických důvodů bylo nezbytné, aby byly semafory po celou dobu oprav 
vypnuté. Opravné práce probíhaly s přestávkami během dopravních špiček. 
Na provoz v exponované křižovatce dohlížela a dopravu v době špiček řídila 
Policie ČR. „I přes nastavená opatření se občas vyskytly v provozu v centru 
města komplikace. Děkuji motoristům za shovívavost během oprav,“ uzavírá 
náměstek Bruštík.

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

 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24,
3.5. Parkoviště:  ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za Okr. správou sociálního 

zabezpečení včetně příjezdové komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové komunikace, Západní – 
parkoviště u FÚ 

 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

4.5. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
5.5.  Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, 

Adolfa Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
9.5. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, 

Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, K Linhartu
10.5. 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, hl. přestupní stanice MHD

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

 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

12.5.  Komunikace: Strmá, Pod Lesem,U Podjezdu, Studentská, K Linhartu
15.5.  Parkoviště: Severní – nové parkoviště, Konečná
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
16.5.  Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora 

Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
17.5. 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, hl.přestupní stanice MHD

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

19.5.  Komunikace: Závodu míru, Karlovarská, Nádražní
22.5.  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 
23.5.  Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 

nám. M. Horákové, Krále Jiřího - část
24.5. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská – část, Hřbitovní, 5. května, 

Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
 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, hl. přestupní stanice MHD

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

26.5. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, 
Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, Kamenického

29.5. 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, U Spořitelny 
30.5. Komunikace:  Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova, Krušnohorská, Chomutovská, 

Ostrovská, Jáchymovská, Železná, Sedlecká
31.5.  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, hl.přestupní stanice MHD

Změny v rozpisu blokových čištěn, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou 
vyhrazeny. 

R o z p i s  b l o k o v é h o  č i š t ě n í :

 Bazén s čistou vodou
 Čistota - kultura
 Doprava (parkování) + terminál
 Informovanost (sociální sítě, on-line přenos, 
 zapojení občanů do rozhodování)
 Kastrační program – toulavé kočky
 Komunitní centrum (pro neziskové organizace, podpora spolkové 

činnosti, využití veřejného prostoru)
 Koše na psí exkrementy
 Kultura (absence klubů, kulturní koncepce)
 Péče o vnitřní lázeňské území
 Stav silnic a ulic v okrajových částech města
 Stav ulic v lázeňském území (Moravská, Kolmá, Nebozízek)
 Tristní vztah obyvatel k čistotě města
 Úbytek obyvatel
 Volnočasové aktivity (cykloturistika, cestovní ruch)
 Další problém…………………………………

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem!
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Strážníci se zapojili do celostátní akce JEHLA
Strážníci z Karlových Varů zareagovali na výzvu 
svých pražských kolegů a zapojili se do celo-
státní akce JEHLA. V úterý 18. dubna se společ-
nými silami, strážníci z celkem 30 měst a obcí 
České republiky, pokusili vyčistit svá města od 
nebezpečného infekčního materiálu po narko-
manech. 

V úterý ráno vyrazili strážníci vybaveni ochran-
nými prostředky, jako jsou boxy na infekční mate-
riál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice 
a desinfekční spreje prohlédnout primárně dětská 
hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, 
málo frekventované stezky, domovní výklenky, oko-
lí mostních konstrukcí. Kontrole neušly ani parky 

a odpočinkové zóny. V mnoha městech strážníkům 
pomohli také asistenti prevence kriminality, kteří 
důvěrně znají prostředí tzv. vyloučených lokalit.

Vedle očisty města je smyslem celé akce snížit 
také riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci 
k hlubšímu povědomí o správném chování při ná-
lezu injekční stříkačky. Strážníci proto apelují na 
veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo 
zahlédnou tento infekční materiál, aby ho sami 
z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale nepro-
dleně zavolali na linku tísňového volání „156“. 
Městské policie zajistí odborný sběr i jeho násled-
nou likvidaci.

Sběrem jehel se všechny zapojené městské poli-
cie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti. 

Některé městské policie, jako 
například ta karlovarská, vyu-
žívají i speciální technické zařízení v podobě detek-
toru kovu. Nejmodernější typy jsou schopny rozlišit 
i druh detekovaného materiálu. Strážníci musí být 
pro práci s detektorem odborně vyškoleni, s jeho 
pomocí pak dokáží výrazným způsobem předchá-
zet nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, 
ale také domácí zvířata jako psi a kočky. Strážníci 
aktivně spolupracují také s neziskovými organiza-
cemi, které se zabývají snižováním rizik v oblasti 
užívání návykových látek. Příslušníkům Policie ČR 
pak předávají informace o výskytu narkomanů. Tato 
zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání 
drogové kriminality.  Kamila Hofmanová

Městská policie se zúčastnila 
veletrhu pracovních příležitostí

Ve dnech 9. a 16. března se pod záštitou Krajské 
hospodářské komory konal veletrh pracovních příleži-
tostí. V prvním termínu byl místem konání Sokolov, ve 
druhém Karlovy Vary. Mezi firmami nabízejícími pra-
covní uplatnění se prezentovala také Městská policie 
Karlovy Vary.  V Sokolově se příliš zájemců o práci 
strážníka nenašlo, nejčastějším hendikepem ucha-
zečů bylo nedostatečné vzdělání. Městská policie by 
zde byla úspěšná v případě náboru asistentů preven-
ce kriminality, dotazy na tuto pracovní pozici padaly 

velmi často. O týden později v Karlových Varech byla 
situace podstatně odlišná, u stánku městské policie 
se zastavovali převážně zájemci z řad studentů, 
kteří projevovali o práci strážníka neskrývaný zájem.  
Napomohla tomu určitě i ukázka výstroje, kterou si 
návštěvníci zvědavě prohlíželi a někteří i vyzkoušeli. 
Dobrou zprávou pro mladé absolventy středních 
škol je skutečnost, že připravovaná novela zákona 
o obecní policii počítá se snížením věku uchazečů na 
místa strážníků z 21 na 18 let.  

Jarní sluníčko láká opilce
Jarní počasí a s ním příchozí sluníčko působí 
velmi intenzivně na opilce, kteří vylézají jak žáby 
po dešti. Soudě podle nárůstu převozů na PAZS. 
Zatímco strážníci v lednu a v únoru vyráželi 
vždy devětkrát, březnová čísla se přiblížila 
rekordu ze září 2016, kdy se transportovalo 26 
osob. Pokud byste v centru města nepotkali 
hlídku městské policie, tak se nedivte, ta noční 
z pondělí na úterý 28. března totiž výkon služby 
omezila pouze na pendlování mezi Karlovými 
Vary a Sokolovem. Tři podněty předané Policií ČR 
a dva vlastní vyhnaly celkem pětkrát strážníky 
mimo město. Už víte, kam ti opilci mizí?
Nesystémovost protialkoholních záchytných 
stanic v ČR je evidentní. V roce 2016 strážníci 
převáželi 198 osob na PAZS, přičemž 102 
z nich si tuto jízdu vyzkoušelo pouze jednou. 
Naopak zbylých 22 opilců zaměstnalo strážníky 
a potažmo zdravotníky hned 96krát, tedy téměř 
stejně jako oněch 102 "prvniček". Recidiva je 
díky nesystémovosti logická a stále narůstá.

Belgický mašér namol
Specifickým "klientem" strážníků v Karlových 
Varech je belgický bezdomovec, který je 
Karlovarákům znám díky svému psímu 
spřežení. Občas se prohání po městě a když 
se zapomene s krabicovým vínem, odstaví své 
spřežení přímo v komunikaci. V lednu během 
jednoho odpoledne takhle například zablokoval 
frekventovanou Moskevskou ulici, v březnu pro 
změnu zaparkoval před obchodním domem a po 
vypití svého oblíbeného moku začal pokřikovat 
po nákupu chtivých lidech. Zklidnění nepřinesla 
ani přítomnost přivolaných strážníků a tak 
nakonec v poutech cestoval  na záchytku. 
Netřeba zmiňovat, že strážníci museli být 
obezřetní, neboť psi svého pána chrání. Naštěstí 
se mezi uniformovanými strážci pořádku najdou 
tací, kteří mají s odchyty zvířat a zvlášť psů letité 
zkušenosti. Psi skončili v útulku a mašérský 
povoz byl uskladněn u technických služeb. Práce 
na 2,5 hodiny. 

Úředníci se školili v sebeobraně
Městská policie připravila pro úředníky živnos-

tenského odboru, kteří projevili zájem, praktické 
školení v bezpečnostní přípravě a sebeobraně. 
Cílem zaměstnání bylo zvýšení šance obrany proti 
agresivnímu klientovi v běžných podmínkách 
kanceláře. Školení instruktora profesní přípravy 
Miroslava Ponerta probíhalo za asistence strážníka-
-figuranta přímo na pracovišti, tedy v reálných 
podmínkách. Nácvik byl veden, jak po teoretické, 
tak i praktické stránce, kdy se  zaměstnanci učili  
orientovat  ve vyhrocených situacích, vyvolaných 
agresivní osobou, jež od verbálních projevů přechá-
zí k fyzickému napadení. Vedle hledání únikových 

cest si tak účastníci vyzkoušeli obranu pomocí 
běžných prostředků jako například kancelářské 
židle či kancelářských potřeb nebo pepřového 
spreje. Instruktor rovněž školil praktické ukázky 
obrany proti úchopům za oděv, za paže či obranu 
proti obejmutí.

Týden po školení úředníků magistrátu proběh-
lo na základě žádosti ředitele Krajské knihovny 
v Karlových Varech stejné školení zaměstnankyň 
knihovny. Vedle asistentů prevence kriminality MP 
i strážníci tento objekt v rámci namátkové kontrolní 
činnosti navštěvují a vědí tak, že práce knihovnic 
může být někdy skutečně riziková. 
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Den rodin bude znovu na Rolavě
Již čtvrtým rokem se nezisková organizace Ná-

hradním rodinám rozhodla oslavit Mezinárodní den 
rodiny. Letos opět ve spolupráci se Statutárním 
městem Karlovy Vary v prostorách Volnočasového 
areálu Rolava v Karlových Varech. Akce Den rodin 
je pro město významnou tradiční společenskou 
událostí s bohatým kulturním programem. Na 
ty, kteří se rozhodnou 13. května mezi 10.00 
a 16.00 hodinou dorazit na koupaliště Rolava, 
čeká i letos zábava, sport, hry, kultura a zajímaví 
hosté na hlavní scéně, dětském ostrůvku a scéně 
teenagerů.

Náhradním rodinám je nezisková organizace 
nabízející pomoc a podporu náhradním rodinám 
v celém Karlovarském kraji. Založena byla v roce 
2011, kdy se tak stala první neziskovou organizací 
pracující s touto cílovou skupinou v našem kraji. 
Najít nás můžete v Karlových Varech, Ostrově, Aši 
a Kraslicích, kde máme kontaktní místa. Každé 
úterý od 9.00 do 18.00 hodin jsme k dispozici 
všem v Karlových Varech na adrese Závodu míru 
122. Pracovníci organizace vám rádi zodpoví 
otázky týkající se náhradní rodinné péče a specifik 
výchovy přijatých dětí.

Služby, které nabízíme náhradním rodinám, 
bychom mohli rozdělit do několika oblastí. V první 
řadě je to doprovázení pěstounských rodin, se 
kterými na základě pověření k výkonu sociálně-
-právní ochrany pracujeme. Dále se zaměřujeme 
na poskytování odborných služeb a v neposlední 
řadě osvětovou činnost veřejnosti. Mnohým 
tento stručný výčet naší činnosti moc nenapoví, 
proto vám tedy přiblížíme všechny tyto oblasti 
podrobněji.

Jsme organizací, která má na základě pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany možnost uzaví-
rat dohody o výkonu pěstounské péče s pěstoun-
skými rodinami. Co to znamená v praxi? Každá 
pěstounská rodina, která uzavře dohodu s naší or-

ganizací, dostane svého klíčového pracovníka. Ten 
se s rodinou pravidelně setkává, probírá úspěchy 
dětí i oblasti, které dítě hůř zvládá, systematicky 
s nimi pracuje a pomáhá rodině tak, aby mohly 
děti vyrůstat v příjemném rodinném prostředí. 
Rodinám nabízíme poradenství, podporu, možnost 
odpočinku formou odlehčovacích pobytů pro děti, 
zajišťujeme pro dítě bezpečná setkání s jeho 
blízkými. V neposlední řadě vytváříme nabídku 
odborného vzdělávání pro pěstouny. To probíhá 
různou formou. Oblíbené jsou relaxačně-vzděláva-
cí pobyty, kde rodiny získávají nejen nové znalosti 
a dovednosti, ale také společné zážitky s dětmi.

V práci s rodinou využíváme terapeutických 
i jiných technik, ve kterých jsou naši pracovníci 
odborně vyškolení. Při práci s dětmi se jedná 
o metody My Backpack a dyadickou vývojovou 
psychoterapii. My Backpack je interaktivní moder-
ní terapeutická metoda zaměřená na zpracová-
vání životního příběhu dítěte. Dyadická vývojová 

psychoterapie se zaměřuje na vytvoření a udržení 
kvalitního vztahu mezi pěstounem a dítětem. 
Pomoc při hledání řešení rodinné situace nabízíme 
formou pořádání rodinných konferencí a facilitace 
případových konferencí. 

Nejen pěstounům, ale všem, kteří řeší náročnou 
rodinnou situaci - rozchod partnerů, partnerské 
krize - nabízíme možnost řešit kontakt odloučené-
ho rodiče s dítětem formou asistovaného kontaktu 
za účasti třetí osoby.

Ve spolupráci se školami realizujeme workshopy 
pro žáky základních i středních škol. Účastníme 
se akcí měst a obcí, na kterých se snažíme o po-
zitivní propagaci náhradní rodinné péče, zejména 
pěstounské péče a zvyšujeme informovanosti 
veřejnosti o této problematice. V naší nabídce jsou 
také vzdělávací a supervizní setkání pro spolupra-
cující odborníky. 

Více informací najdete na webu 
nahradnimrodinam.cz 

Máte potíže s viděním?
Máte brýle a přesto s nimi nepřečtete noviny, 

letáčky nebo poštu? Nevidíte čísla na telefonu? 
Nepřečtete ceny v obchodě? Nerozeznáte spoleh-
livě peníze? Nepoznáte, kolik je hodin? Nemůžete 
navléknout nit do jehly? Nevíte, který autobus přijel 
do zastávky? I tento text vám musí někdo předčí-
tat?

Nabízíme vám zdarma výběr vhodných pomůcek, 
poradenství a nácvik dovedností.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis za-
jišťuje již 26. rokem profesionální podporu, infor-
mace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné 
zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamo-
statnějšímu životu. Působí též na společnost, aby 
dokázala k jejich samostatnosti přispívat a po-
mohla tam, kde je to třeba.

Tyfloservis se snaží:
 vybavit zrakově postiženého člověka staršího 

patnácti let takovými dovednostmi a informa-
cemi, aby byl schopen v maximální možné míře 
samostatně naplňovat své životní potřeby, získal 

přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti 
svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat 
své meze a požádat o pomoc
 vybavit okolní společnost dovednostmi a infor-

macemi, aby byla schopna odstraňovat a ne-
vytvářet nové architektonické ani mezilidské 
bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci 
nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna 
rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě 
potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc
 u svých klientů podporovat převzetí odpovědnos-

ti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využí-
vání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, 
a celospolečensky podporovat zájem o druhé, 
toleranci a pomoc

Návštěvu objednávejte na telefonu 353 236 068. 
Kontakt: Tyfloservis Karlovy Vary, Mozartova 444/6, k.vary@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz
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Noc s Andersenem 
v městské knihovně

Koncem měsíce března či počátkem dubna je 
každoročně pořádána v celé České republice, 
zejména v knihovnách a školách, Noc s Ander-
senem. Jedná se o akci zaměřenou na podporu 
dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihov-
ně u příležitosti výročí narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Jeho 
narozeniny připadají na 2. dubna, od roku 1967 
byl tento den vyhlášen i jako Mezinárodní den 
dětské knihy. Akce samotná vznikla v roce 2000 
v Uherském Hradišti a je od roku 2001 pořádána 
pod záštitou Klubu dětských knihoven na celém 
území naší republiky. 

Letos se děti sešly v Městské knihovně 
v Karlových Varech v pátek 31. března po páté 

hodině odpolední.  Děti čekal bohatý program 
plný čtení a soutěží. Čtenáři byli ve věkovém 
složení  7-15 let, zúčastnily se i dvě před-
školačky.  Patrony letošní akce byli kamarádi 
z oblíbeného komiksu Čtyřlístek. Po počátečním 
představení a hádání pohádkových postaviček, 
za něž se děti převlékly, následovala četba a hry 
s Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Při 
soutěžích jsme si užili hodně legrace, ale nej-
větší oblibu si získala hra na detektivy, kdy děti 
hledaly v temné knihovně s baterkou v ruce ob-
líbené knihy. Do svého spacáku uléhali všichni 
s úsměvem na tváři a pohádkou na dobrou noc.

Monika Kaválková, 
Městská knihovna Karlovy Vary

Sbírejte papír. 
Pro Elišku

Jako školní minipodnik RODOKLUB pořádáme 
různé akce a z jejich výtěžku pomáháme druhým 
(lidem i zvířatům). Nyní bychom chtěli podpořit 
nemocnou Elišku. Od 7. dubna do 5. září 2017 
budeme sbírat starý papír (noviny, časopisy, 
letáky i karton), a to každé úterý od 7.30 do 8.30 
hodin na naší ZŠ Konečná v Rybářích. Papír je 
možné odvézt také přímo do RESURu v Otovicích 
a nahlásit, že jde o „Papír pro Elišku“. Aktuální 
informace naleznete na rodoklub.webnode.cz. 
Pomozte nám sbírat papír a výtěžkem tak pomoci 
jinému člověku. Děkujeme.

Karin Beranová, 13 let

Kdo jsme
RODOKLUB je třináct dětí, které ve volném 
čase pořádají pohádkové stezky pro děti z MŠ, 
kavárnu pro rodiče při třídních schůzkách, 
vyrábí mýdla, uklízí okolí. 
Letos děti společně s MŠ Paprsek podpořily psy 
a kočky v útulcích, v dočasné péči a krmením 
labradorku Magg, fenku malé Elišky.

• ŠKOLSTVÍ
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• LIDÉ

Přečkala všechny zkoušky života, 
teď slaví devadesátku

Významné životní jubileum, úctyhodných deva-
desát let, oslavila v polovině března paní Alžběta 
Lebovičová. Šarmantní rodačka ze slezského 
Jablunkova překvapuje svou energií a milým úsmě-
vem, za kterým je skryt velmi bolestný životní osud. 
Nechme paní Alžbětu vyprávět... „Pocházím z pěti 
dětí, když mi byly dva roky, zemřela nám mamin-
ka a my jsme zůstali s tatínkem, který pracoval 
u vysoké pece v železárnách, sami. Ve druhé třídě 
ve škole jsem onemocněla záškrtem a léčili mě 
petrolejem. Musela jsem ho pít a ještě mi krk ova-
zovali šátkem namočeným v petroleji.“ Následky 
onemocnění i drastické léčby si paní Alžběta nesla 
ještě dlouho, částečně ale také promluvily do jejího 
osudu. Když měla být odvedena do Říše, neprošla 
zdravotní kontrolou. Místo toho se ocitla v jablun-
kovském sanatoriu, kde jako elévka pomáhala, 
a kde jí také s následky nemoci pomohli. Následo-
valy ale další životní útrapy. „V roce 1938 převzali 
Jablunkov Poláci a ti nás mlátili za to, že jsme 
chodili do českých škol. Pár měsíců na to přišli 
Němci. Zlo vystřídalo další zlo,“ vzpomíná paní Le-
bovičová. Po válce v rodném kraji nemohla sehnat 
práci a tak se vydala do dalekého Chomutova, kde 

našla uplatnění jako zdravotní sestra. V roce 1949 
se paní Alžběta vdala. Narodil se jí syn, manžel ale 
krátce poté zemřel. Aby sebe a jedenáctiměsíční 
dítě uživila, nastoupila do jáchymovských dolů, 
kde pracovala až do roku 1962. Když byly zdejší 
šachty zavřeny, udělala si svářečskou školu a našla 
uplatnění na mechanizaci v Ostrově, než její aktivní 
pracovní život ukončil velmi vážný úraz. Mezitím 
se paní Alžběta podruhé vdala, a i když ani tomuto 
manželství nebylo přáno, dalo jí dceru. Dnes si tak 
může užívat radosti z rodiny, do které patří ještě 
čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. Od roku 1997 
žije spokojeně v Karlových Varech v domě s pečo-
vatelskou službou a stejně dlouho je také členkou 
karlovarského Svazu důchodců, který jí v klubovně 
v Úvalské ulici uspořádal malou oslavu. Při ní paní 
Alžběta jen skromně naslouchala chválám, které 
na ni pěly ostatní členky klubu. Prozradily, že paní 
Lebovičová dvakrát do měsíce, a to i v zimě, myje 
okna, často vyráží do lesa na túru, na houby nebo 
borůvky, stále sama vaří a peče. Výtečnými šátečky 
pohostila také hosty oslavy. Nejen za ně, ale také za 
otevřenost paní Lebovičové děkujeme a přejeme do 
dalších let pevné zdraví a životní pohodu.

Předškolnímu 
vzdělávání 
zůstala věrná

Neuvěřitelné 95. narozeniny oslavila v dubnu 
paní Růžena Ježková. Narodila se v Mlazicích 
u Mělníka do rodiny košíkáře. Jako nejstarší ze 
čtyř dětí pomáhala s výchovou svých sourozenců 
a dost možná právě tato životní role v ní vyvolala 
touhu stát se učitelkou v mateřské škole. Vlohy 
pro toto povolání a nadání zabavit děti se u paní 
Růženy projevovaly již v dětství. Kromě sourozen-
ců se totiž brzy starala o děti z celé ulice. „Bylo 
nás v ulici devět holek a já je pěkně drezurovala. 
Měla jsem to v sobě.  Vymýšlela jsem pro ně 
nejrůznější zábavu, hry, divadlo,“ vzpomíná osla-
venkyně. Cesta za vysněným povoláním nebyla 
snadná. Po měšťance v Liběchově absolvovala 
ve Zlíně a následně ve Zruči nad Sázavou Baťovu 
školu práce a u Bati strávila celou válku. Ve Zruči 
také potkala svého budoucího muže Jaroslava. 

Téměř osudovým byl pro paní Růženu rok 1948. 
To poprvé přijela do Karlových Varů na návštěvu 
za svou sestrou, která se zde usadila. Město 
ji natolik okouzlilo, že se sem po roce vrátila 
a v lednu 1950 si tu splnila svůj sen. Nastoupila 
do mateřské školy v Jízdárenské ulici. Předškolní-
mu vzdělávání dětí zůstala věrná až do důchodu, 
a vlastně i v důchodovém věku, protože ještě 
mnoho let pomáhala v karlovarských školkách. 
Na svou práci ráda vzpomíná a její byt zdobí 
mimo jiné i fotografie z jejích učitelských začátků. 
Stejně jako výchova předškoláků paní Ježkovou 
naplňoval i život v Karlových Varech. „Bydleli jsme 
přímo v lázeňském centru, lesy i kolonády jsme 
měli nadosah. S rodinou jsme si užívali i kultur-
ního dění, chodili jsme do divadla, na koncerty,“ 
vyznává se paní Růžena. Mezi její vášně patřily 
veškeré ruční práce, pletla, šila a přešívala obleče-
ní pro celou rodinu. Velmi ráda také zahradničila. 
Zahradě v Rosnici se věnovala dlouhých 40 let, 
z vypěstovaného ovoce pekla vyhlášené koláče. 
Dnes maminka tří dětí, mnohonásobná babička 
a prababička žije ve Staré Roli, aktivně se zajímá 
o dění v Karlových Varech, čte noviny, časopisy, 
ráda luští křížovky. Životní oporou je jí dcera Stáňa, 
která se s péčí a láskou o maminku dennodenně 
stará. Oběma přejeme, aby si vzájemné lásky ještě 
dlouho užívaly. Paní Růženě k tomu přejeme pevné 
zdraví do dalších let.   

Šedesát let spolu, šedesát let jedné velké lásky štěstím naplnili manželé Plevovi ze Staré Role dne 2. března. 
Ještě hodně, hodně společných roků, splněných snů a nadějí přejí synové Jaroslav a Miroslav s rodinami.
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Chebská 370, Karlovy Vary

www.oc-fontana.cz

ZÁVODY8. ROČNÍK

BATOLAT

20. 5.
od 15 hodin

•  závod pro batolata 
od 7 do 12 měsíců

•  dráha 5 metrů 
lezením po čtyřech

•  dárky pro účastníky

•  hodnotné ceny 
pro vítěze

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Zaslouží si Hugo Uher pamětní desku?
Dovolím si čtenářům položit otázku: "Zaslouží si 
Hugo Uher pamětní desku?" Beethovenův pomník 
u Richmondu každý zná. O jeho autorovi toho veřej-
nost mnoho neví. Zatím největším připomenutím jeho 
jména bylo obnovení reliéfů po stranách Beethove-
nova pomníku, po válce zničenými kvůli německým 
textům. Při té příležitosti vydala Božena Vachudová 
z Karlovarské krajské galerie společně s Rotary klu-
bem brožuru, ve které se životem a dílem sochaře 
Hugo Uhera podrobně zabývá. Dozvíme se zde, mimo 
jiné, co předcházelo jeho smrti v Praze na Pankráci 
11. 12. 1945. 11. 6. 1945 byl zatčen a v souvislosti 
se stíháním příbuzenstva K. H. Franka uvězněn. Nej-
prve v lágru v Nové Roli, posléze na Pankráci. Jak se 
stal příbuzným válečného zločince Karl Hermanna 
Franka? V roce 1922 se oženil s Annel Eberhardovou, 
sestřenicí karlovarského knihkupce. Kdo tehdy mohl 
tušit, že je to budoucí říšský protektor v Čechách a na 
Moravě? Přesto to stačilo k tomu, aby byl Hugo Uher 
po válce internován a umučen! Nechápu! Takový vyni-
kající sochař, autor celé řady dalších soch a figur pro 
porcelán. Namátkou připomenu sochu Anděla u hrob-
ky Karla Puppa na Drahovickém hřbitově. Napadlo 
mne, že by Karlovy Vary měly připomenout památku 

Hugo Uhera pamětní deskou v místech, kde stál dům 
Homer, Na Vyhlídce 22. Nevím, proč byl tento dům 
zbořen a nahrazen parkovištěm. Zde by se důstoj-
né místo pro pamětní desku těžko našlo. Z opačné 
strany však je svah k soše Karla IV. a tam je dosta-
tek prostoru pro podobný objekt s pamětní deskou. 
Současní výtvarníci by si s podobným zadáním jistě 
poradili. Myslím, že by tam měl být asi takový text: 
"Zde stával dům Homer. Zde se narodil a měl atelier 
Hugo Uher, autor pomníku Ludwiga van Beethovena 
u Richmondu." Co tomu říkáte? Jiří Vít

Smutná úvaha o vyhlášce
Při nedělní procházce si manželka téměř pravidelně 
nabere na kolonádě do plastové lahve od minerální 
vody Magnezia tu svojí porci karlovarského léčivého 
pramene. Pro ranní užití několika doušků jí zásoba 
vystačí skoro na týden. Na chronické onemocnění 
slinivky jí Mlýnský pramen dělá dobře.
Oba se považujeme za „skalní Karlovaráky“, já zde 
žiji od roku 1945, manželka se přistěhovala o pár let 
později. Až do nedávna jsme si říkali, jakou máme vý-
hodu, že jsme místní. Můžeme si zajít na kolonádu 
a nabrat si z některého z léčivých pramenů. A to jsme 
také často dělali, ale jak roky přibývají, četnost od-

běru vody z pramenných váz jsme zredukovali na tu 
nedělní procházku.
Při posledním odběru vody do polyetylenové lahve 
o obsahu 1,5 litru upozornil strážník městské poli-
cie slušně a asertivně manželku, že odběr do lahve 
uvedeného obsahu je v rozporu s Obecně závaznou 
vyhláškou města Karlovy Vary č. 5/1997, Kolonádní 
řád. Upřesnil, že obsah lahve je o půl litru větší, než 
je povoleno a vyslovil také poučení „aby to manželka 
příště nedělala“. Dělal jen svou práci, dbal na dodržo-
vání vyhlášky města.
Nahlédl jsem doma do uvedené vyhlášky. A skutečně, 
článek 3 „Ochrana veřejného pořádku v kolonádních, 
předkolonádních a souvisejících prostorech“ pod bo-
dem J zakazuje „odebírání vody z pramenních váz do 
nádob o objemu větším než 1 litr.“ Obecně závaznou 
vyhláškou města Karlovy Vary č. 10/2006, byla sice 
většina těchto zákazů zrušena, ale ono „odebírání 
vody z pramenních váz do nádob o objemu větším 
než 1 litr“, tam zůstalo. I s tou pravopisnou chybou.
Posteskli jsme si s manželkou, že i ve svých 75 letech 
jsme až dosud ohrožovali veřejný pořádek v kolonád-
ních, předkolonádních a souvisejících prostorech toho 
našeho krásného městečka lázeňského.
 Petr Chalupa

SKUTEČNĚ! 
bez maggi a polotovarů
bez fritézy
z čerstvého českého masa
z čerstvé zeleniny a bylinek
vše vyrobeno v naší kuchyni

po-pá 7-17 hod (prodejna) / po-pá 8 -16 hod (bistro)

ŽALMANOV 83, 364 71 I  WWW.MASO-PELANT.CZ
FA C E B O O K  :  P E L A N T  D O U P O V S K É  U Z E N I N Y

P R O D E J N A  A  B I S T R O
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Dosud se nám podařilo navštívit v rámci 
předchozích dílů seriálu celkem třicet tři altánů 
v karlovarských lesích a okolí. Takže už jsme 
vlastně za polovinou, a protože jaro pokročilo 
a určitě jste trénovali, můžeme nyní i trochu 
zvýšit tempo.

Na skok do lesa a podobné výlety se v po-
slední době hodně lidí vydává především od 
Linharta. Přijedou na tamní parkoviště, v sezóně 
lze dokonce využít speciální linku MHD, a jdou 
se podívat do obory. Respektive do její některé 
části. A právě ti co přijeli autobusem, pak mají 
výhodu, že se nemusí k Linhartu vracet. Sejdou 
pohodlně po některé pěšině buď do Doubí, nebo 
do Tuhnic, jak se jim to zrovna hodí podle nálady, 
či počasí.

Zastřešená pozorovatelna u obory s asijskými 
jeleny s polským jménem (Jelen sika Dybowské-
ho) láká hlavně děti, které se většinou už předtím 
vyřádily na „Lanáči“. Ovšem na cestu pěšky dál 
do lesa mají zpravidla osobitý názor. 

Jenže kdo by si nechal ujít taková lákadla, jako 
je například torzo středověké vesnice Obora. Ve-
dle ruiny kostela sv. Linharta se tu dají navštívit 
zbytky prastaré tvrze, u které navíc roste obrov-
ský buk. Nese jméno vazala, který zdejší zboží 
dostal z vůle českého krále Jana Lucemburské-
ho. Není to ovšem jediný významný strom v této 
oblasti. Právě na počest Jana Lucemburského, 
který se zasloužil o první písemnou zmínku 
o zdejších lesích, vysadili pracovníci Lázeňských 
lesů, v roce 2005, pěknou jedli bělokorou, u ces-
ty pod kaplí sv. Linharta. 

Zatím poslední slavnost v Oboře se pak 
konala před necelým rokem a u blízké křižovat-

ky lesních cest, za účasti zástupců měst Loket 
a Karlovy Vary, byl na počest syna krále Jana, 
vysazen pamětní dub. 

A právě od tohoto rozcestí, směřuje jedna 
z cest k rybníku Linhart, na jehož břehu stojí 
Rybářská bašta. Od tohoto altánu se lze dostat, 
přes křižovatku s Doubskou cestou, k rozcestí 
u zajímavého pamětního kamene. Silně omšelý 
balvan, s téměř již nečitelným nápisem Wald-
brand, připomíná dávný, velký požár v karlo-
varských lesích. Památník byl už mnohokrát 
povalen hledači pokladů. Jenže tak jednoduché 
to obvykle s poklady není. 

Další lesní pěšina, začínající na tomto místě, 
je praktická zkratka k Tuhnické cestě. Rychle se 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
 Z altánu do altánu (4. díl)

Kojatův buk

Pamětní deska u dubu Karla IV.

Chata Na Skalce

U křížkuRybářská bašta
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tudy dostanete k vyhlídce do údolí Ohře, směrem 
na karlovarskou dostihovou dráhu. Altán, který 
tu stojí od 70. let minulého století se jmenuje 
Na Skalce. Po Tuhnické cestě lze pak pokračo-
vat, buď k hájovně v Tuhnicích (nejkratší cesta 
k MHD), nebo k „Evropáku“ (nejkratší cesta ke 
staré hale na míčové sporty, v sousedství oblíbe-
né restaurace).

Pro návštěvníky Linharta s autem a samo-
zřejmě i pro ostatní, co se chtějí, nebo musí 
k parkovišti vrátit, se nabízí jiná, také pěkná 
výletní trasa. 

Z cesty podél obory s jeleny, odbočuje hned za 
závorou další asfaltka, v jejímž okolí se od roku 
2015 skrývají překližkové siluety zvířat. Pokud 
jste tudy prošli již několikrát a našli jste i někte-
ré, dobře zamaskované ptáky, pak můžete hned 
nad vodojemem u cesty čili pod vlkem, odbočit 
směrem ke křižovatce U křížku. Z tohoto rozcestí, 
s chatou a církevním symbolem, který tu kdysi 
dávno někdo umístil na starý buk, se dá sejít na 
lesní pěšinu, která klesá okolo dalšího vodojemu 
k Jungmannově cestě, k chatě Na Výsluní. Zpět 
k Linhartu se po této cestě dostanete směrem 
vpravo a brzy se můžete kochat krásnými 
výhledy do údolí řeky Teplé, na přehradní jezero. 
Nejlepší výhled je pak samozřejmě z Jungmann-
ova altánu, ale tady se za pěkného počasí tvoří 
dokonce fronty. 

   Není však třeba spěchat, zpátky na parkoviš-
tě je to od altánu opravdu už jen „kousek“ cesty.

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Výřez mapy z roku 1823
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DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A.S. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. kromě své hlavní činnosti nabízí:

• Čerpání motorové nafty a Ad Blue
• Diagnostika vozidel
• Opravy vozidel všeho druhu
• Renovace světlometů vozidel
• Emisní stanice přímo v areálu
• Mytí nákladních vozidel, stavebních strojů i autobusů
• Pronájem autobusů
• Pronájem autovláčku
 
Samoobslužná čerpací stanice motorové nafty a Ad Blue je jedna z nejlevnějších v regionu.

K dispozici je kvalitní motorová nafta dle normy ČSN EN 590 s obsahem biopaliv do 7%.

Čerpání motorové nafty a Ad Blue ve střeženém areálu. Pro registrované zákazníky platba 1 x měsíčně na základě vystavené faktury.

Provozní doba čerpací stanice:

• pro registrované zákazníky NONSTOP
• pro neregistrované zákazníky denně od 6.00 do 14.00 hodin

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz, email: mtz@dpkv.cz, tel.353 505 352 
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY.

Zahájení lázeňské sezóny 2017. Karlovy Vary ožijí slavnostmi
Průvod družiny Karla IV., světelná show s ak-

robaty, pískové sousoší, ocenění významných 
osobností, řemeslný jarmark, hudební a divadelní 
projekce – osvědčené stálice, inovované i zcela 
nové prvky tvoří program Zahájení lázeňské 
sezóny 2017 v Karlových Varech ve dnech 
5. – 7.  května. Třídenní slavnosti opět protnou 
celé centrum města a zasáhnou i do lázeňských 
lesů.  

V lokalitě sv. Linhart začnou již v pátek ráno 
vznikat sochy vyřezávané motorovou pilou, lano-
vé centrum zahájí novou sezónu a otevře zbrusu 
novou trasu „Junior“, která je přístupná od 6 let 
věku. Mlýnská kolonáda dostane opět dočasnou 
pískovou sochu, letos inspirovanou mottem 
„VARY v pohybu“. Společenskou událostí víkendu 
bude Slavnostní večer s předáváním cen města 
a čestných občanství v Karlovarském městském 
divadle. V posledních letech nejnavštěvovanější 
atrakce slavností v podobě audiovizuální show 
dostane letos nový rozměr. Show se přesune na 

pódium a audiovizuální prvky doplní akrobaté. 
Představení Pantokine skupiny Cirque Garuda 
bude k vidění v několika reprízách v pátek večer 
na pódiu na Mlýnské kolonádě, v sobotu na 
pódiu na třídě TGM.

Sobotnímu programu vévodí tradiční slavnostní 
žehnání pramenům, kterého se opět ujme apo-
štolský nuncius Monsignore Giuseppe Leanza. 
Odpoledne bude ve znamení průvodu družiny 
Karla IV., večer zazní v Grandhotelu Ambassador 
Národní dům známé filmové a dětské písničky 
v podání Jaroslava Uhlíře v několika skladbách 
za doprovodu Karlovarského symfonického 
orchestru. 

Nedělní část programu bude zaměřena pře-
vážně na děti, pro které je připraveno zábavné 
odpoledne s atrakcemi, soutěžemi, koncerty 
a ukázkou z připravované novinky Činohry Kar-

lovarského městského divadla, pohádky Konec 
strašidel ve Svatošských skalách. 

V průběhu celého víkendu bude ve Smeta-
nových sadech probíhat řemeslný jarmark, 
u Grandhotelu Pupp Jarní porcelánové slavnosti. 
V pátek bude mít premiéru nová hraná prohlíd-
ka města „VARY v paruce“, kterou připravuje 
Infocentrum města ve spolupráci s Pouličním 
divadlem Viktora Braunreitera. V sobotu nebude 
chybět tradiční Food Festival s přehlídkou kuli-
nářského umění a soutěží kuchařů a barmanů 
a během číšníků ve stylu Vrchní, prchni. V neděli 
je na programu třetí ročník Sinatrovských slav-
ností na Linhartu.

Na mnoha místech se představí regionální 
tanečníci, hudebníci, divadelníci a další umělci, 
které doplní známí interpreti, jako např. Petr 
Bende, Verona, Jakub Děkan nebo Mirai.
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Hlavní události programu zahájení lázeňské sezóny 2017
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
pátek 5. května, 19:30 – Karlovarské městské 
divadlo 
Společenský večer se po dvou letech vrací do 
Karlovarského městského divadla, kde se uskuteční 
slavnostní předávání cen města a čestného občan-
ství za účasti významných hostů z řad velvyslanců, 
členů Vlády ČR a obou komor Parlamentu ČR 
a zástupců partnerských měst. Moderují Marcela 
Augustová a Petr Čimpera, účinkuje Karlovarský 
symfonický s hosty a dětským sborem. 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PÍSKOVÉ SOCHY 
„VARY V POHYBU“
pátek 5. května, 16:30 – Mlýnská kolonáda
Sochař Tomáš Bosambo vytvoří před Mlýnskou 
kolonádou sochu inspirovanou mottem „VARY v po-
hybu“, což je téma celé letošní sezóny a odkazuje 
na události, které rozpohybují město – půlmaratón, 
karneval, premiérový světový pohár v triatlonu 
a další. Dílo budou tvořit tři figury inspirované 
sochami z horní části Mlýnské kolonády. 

VARY V PARUCE
pátek 5. května, 19:00 – Infocentrum města, 
Lázeňská 14
Hraná prohlídka města v podání Pouličního divadla 
Viktora Braunreitera, tentokrát na téma „co se dělo 
ve městě v době baroka“. 

PANTOKINE
pátek na Mlýnské kolonádě, sobota na TGM 
u pošty, vždy v časech 21:30, 22:30, 23:30 
Oblíbená audiovizuální show dostává jiný rozměr. 
Show se přesune na pódium a audiovizuální prvky 
doplní akrobaté. Představení Pantokine v podání 
skupiny Cirque Garuda bude k vidění v několika 
reprízách v pátek večer na pódiu na Mlýnské 
kolonádě, v sobotu na pódiu na třídě TGM u hlavní 
pošty. 

OTEVŘENÍ NOVÉ TRASY - PŘÍRODNÍ LANOVÉ 
CENTRUM SV. LINHART
pátek 5. května  – sv. Linhart
Lázeňské lesy Karlovy Vary rozšiřují Přírodní lanové 
centrum sv. Linhart o trasu střední obtížnosti. Je 
přístupná dětem od 6 let i dospělým, zahrnuje 
14 překážek, je instalována ve výšce 2 – 3 metry. 

ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM
sobota 6. května, 10:00 – Mlýnská kolonáda 
Tradičního ceremoniálu žehnání karlovarským 
pramenům se ujme apoštolský nuncius Monsignore 
Giuseppe Leanza. 

PRŮVOD KARLA IV.
sobota 6. května, 15:00 
Letní kino – Smetanovy sady
Tradiční průvod městem s ukázkou lovu dravých 
ptáků u letního kina a historickým ležením ve Sme-
tanových sadech. V parku u Alžbětinských lázní bu-
dou připraveny dobové atrakce – historický kolotoč, 
molitanová bitva, jízda na sudech, lukostřelba…

VÝSTAVA SLAVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 
KARLOVÝCH VARŮ
od soboty 6. května, 10:00 – Zámecká věž
Výstava v produkci Studia Barrandov představí 
prostřednictvím figurín, rekvizit a panelů s textem 
slavné návštěvníky. K vidění budou např. Karel IV., 
Marie Terezie, Josef II., Sisi, Goethe, Beethoven 
a další. Výstava potrvá do konce roku a přístupná 
bude každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin. 
Přístupné bude rovněž gotické sklepení Zámecké 
věže. Vstupné činí 25 korun.

FOOD FESTIVAL 
sobota 6. května, 11:30 – u Thermalu 
Přehlídka kulinářského umění, soutěže kuchařů 
a barmanů, běh číšníků ve stylu Vrchní, prchni.

KSO UVÁDÍ JAROSLAVA UHLÍŘE 
sobota 6. května, 19:30 – Grandhotel Ambassa-
dor Národní dům 
Koncert pro rodiny s dětmi. Jaroslav Uhlíř před-
staví své známé filmové a dětské hity, v několika 
skladbách ho doprovodí KSO. Vstupenky v před-
prodeji za zvýhodněnou cenu pro dospělé s dětmi. 
Vstupné: 1 dospělý + 1 dítě 200 Kč, každé další 
dítě 50. Dospělí za 200 korun. 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
neděle 7. května – před Thermalem 
Atrakce a soutěže pro děti na prostranství u Ther-
malu, u pošty vystoupí interpreti populární mezi 
teenagery – Jakub Děkan a skupina Mirai. 

KONEC STRAŠIDEL VE SVATOŠSKÝCH SKALÁCH 
neděle 7. května, 17:00 – Dvořákovy sady 
Ukázka nového kusu Činohry Karlovarského měst-
ského divadla 

SINATROVSKÉ SLAVNOSTI 
neděle 7. května, 17:00 – sv. Linhart 
Třetí ročník tradičního swingového koncertu v lá-
zeňských lesích na sv. Linhartu. V místě je zajištěno 
parkování, návštěvníky koncertu také na místo 
dopraví speciální autobusová linka. Z konečné linky 
č. 6 v Doubí vyjíždí v 16:00, 16:30 a 17:00, opač-
ným směrem potom v 18:35, 19:00 a 19:30.

ŘEMESLNÝ JARMARK 
pátek – neděle – Smetanovy sady 
Zhruba 40 stánků nabídne originální řemeslné vý-
robky, k vidění budou ukázky historických řemesel, 
chybět nebudou tvořivé dílny pro děti a občerstvení, 
např. ve staročeské krčmě. 

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI 
pátek – neděle – Grandhotel Pupp 
Tradiční slavnosti porcelánky Thun 1794 a.s. 
V sále Grandhotelu Pupp bude instalována výstava 
„Prostřené stoly“ s prezentací současné produkce 
a novinek společnosti Thun 1794 a.s. Porcelán 
na stolech doplní sklo Moser. Vstup na výstavu je 
zdarma. Po celý víkend je připraven doprovodný 
program s živou hudbou, občerstvením a Porcelá-
novou školičkou pro děti. Prodejní stánky nabídnou 
porcelán a sklo regionálních výrobců za mimořádně 
zvýhodněné ceny. Otevírací doba: pátek 10 – 17, 
sobota 9 – 17 a neděle 10 – 15 hod.
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Přijímáme děti
do přípravných tříd základní školy 

   na školní rok 2017/2018 
v budově školy: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role, 
telefon: 353 561 766, 602 415 570
  přípravná třída základní školy (1 třída)

v budově školy: Svahová 1169/26, Karlovy Vary, 
telefon: 359 601 038, 731 612 423
  přípravná třída základní školy (3 třídy)
  třída přípravného stupně základní školy speciální

Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každé-

mu dítěti;
 výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními 

pedagogy a případnou podporou asistenta pedagoga;
 tolerance k neklidnému chování dětí, které není ve větším kolektivu 

zvládnutelné;
 zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;
 nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v před-

školním věku; 
 informace na www.specskoly.cz (např. příspěvky rodičů).

Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškol-
ního vzdělávání) jsou pro děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 
Přípravná třída ZŠ má nejméně 10 a nejvýše 15 dětí. Pro odklad povinné školní 
docházky je nutné doporučení školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Pro zařazení do přípravné třídy je potřeba 
doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Vzdělávání v 
přípravných třídách realizujeme od roku 1998.

Třídy přípravného stupně základní školy speciální poskytují přípravu na 
vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým men-
tálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. 
Nutné je doporučení školského poradenského zařízení. Do třídy přípravného 
stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž 
dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu 
školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 
4 a nejvýše 6 dětí.

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

AUTOSERVIS KV
Velký jarní servis

Sleva 10%
Platnost kuponu do 31.5.2017

Servis klimatizace - diagnostika, desinfekce, doplnění 
Brzdy - kontrola opotřebení, servis
Pneuservis - výměna pneumatik, uskladnění
Prohlídka vozu - kontrola a doplnění kapalin, 
základní kontrola technického stavu

Vyjeďte na silnice s jistotou, že Vás Váš vůz doveze do cíle bezpečně! www.autoserviskv.cz

Autoservis KV, 
Fričova 29 
Karlovy Vary 
Tel.: 353 228 118

• INZERCE

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

PREVENTIVNÍ AKCE
Svaz diabetiků ČR  pobočný spolek Karlovy Vary
pořádá dne 18. 5. 2017 pro veškerou veřejnost

preventivní měření hodnot krevního cukru, cholesterolu,
krevního tlaku, tělesné hmotnosti a tělního tuku.
Kvalita měření je zajištěna odbornými pracovníky 

s případnou poradnou 
pro zvýšené hodnoty jednotlivých parametrů.

Měření provádíme v Diacentru 
ul. I. P. Pavlova 32, K. Vary od 13 do 16 hod.

Za výbor organizace  Z. Krejsová

Nově pro vás otevíráme OUTLETOVOU PRODEJNU
s výprodejovým zbožím značek 

Prodejny v areálu továrny Rudolf Kämpf
U porcelánky 143

357 34 Nové Sedlo - Loučky

Kontakt: +420 737 202 902
email: porcelan@rudolfkampf.cz
facebook.com/rudolfkampf.cz/

Otevírací doba
Po – Čt  8.00 – 18.00
Pá           8.00 – 16.00www.leander.cz www.rudolfkampf.eu

Při nákupu nad 1000 Kč obdržíte dárek 

Porcelánka v Loučkách

INZERUJTE
V KARLOVARSKÝCH RADNIČNÍCH LISTECH

t: 777 193 779      e: karlovy.vary@mediaas.cz
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Desátý ročník Mattoni Karlovarského Karnevalu je tady! 
Pořadatelská agentura Müller Production ve 

spolupráci s městem Karlovy Vary připravila 
tradičně na první červnový víkend jubilejní 
10. ročník Mattoni Karlovarský Karneval. Tradiční 
součást kulturního léta v Karlových Varech má 
jednu významnou novinku a to přesunutí hlavního 
doprovodného  programu  z prostor před hotelem 
Thermal na Masarykovu třídu před Grandhotel 
Ambassador Národní dům. 

Hlavním tématem letošního ročníku je „Létající 
karneval“. Celý program odstartuje v pátek 
2. června Dronte Noční romantickou plavbou, 
jejíž součástí je také Festival netradičních 
plavidel. Start je naplánován již na 21.00 hodinu 
od hotelu Poppy v Březové.  Trasa tedy bude 
měřit tradičních cca 5 km a povede centrem 
Karlových Varů s cílem před hotelem Thermal. 
Přihlásit se lze na www.karlovarskykarneval.cz 
nebo na www.dronte.cz. Registrace a výdej raftů 
na plavbu začíná v 19.00 hodin před hotelem 
Poppy. Jede se výhradně na zapůjčených gu-
mových člunech, povinnou výbavou je tradičně 
čelovka. K tanci i poslechu bude před hotelem 
Thermal hrát kapela Alison.   

V sobotu 3. června od 12.00 hodin proběhne 
před Grandhotelem Ambassador Národní dům  
„Festival hudby a tance“. Na třídě T. G. Masaryka 
vystoupí kapela Lucie Revival, Liwid a další kape-
ly. Karnevalový průvod svou trasu městem zahájí 
v 17.00 hodin u Národního domu. Do průvodu se 
mohou zapojit všichni zájemci bez omezení. Tra-
diční trasa povede centrem města ke Grandhotelu 
Pupp a zpět k hotelu Grandhotel Ambassador 

Národní dům.
Již druhým rokem soutěží střední školy o hlavní 

cenu - pronájem sálu v GH Pupp v hodnotě 100 ti-
síc korun, kterou věnoval hlavní partner GH Pupp 
Karlovy Vary. Další hlavní cenou od generálního 
partnera Karlovarského Karnevalu, značky Matto-
ni, je pitný režim zdarma pro mateřské a základní 
školy po celý rok. Podmínkou je účast skupiny 
minimálně deseti žáků z jedné třídy.    

Od 20.00 hodin se bude konat v GH Ambassador 
Národní dům 2. karnevalový bál, v rámci kterého 
také proběhne vyhlášení Karnevalu a soutěží. 
Všichni účastníci Karnevalového průvodu mají 
vstup zdarma. Hlavní hudební hvězdou večera 
bude kubánská kapela Mezcla Orquesta.

2.-3. června 2017, KARLOVY VARY

PÁTEK 2. 6. 2017
21:00  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ kapely Alison před hotelem THERMAL
21:00 – 22:00 FESTIVAL NETRADIČNÍCH PLAVIDEL
22:00  DRONTE ROMANTICKÁ NOČNÍ PLAVBA, Březová – Karlovy Vary

SOBOTA 3. 6. 2017
12:00 – 17:00 FESTIVAL HUDBY A TANCE, třída T. G. Masaryka před GRANDHOTELEM  
  AMBASSADOR NÁRODNÍ DŮM. Hudební vystoupení LUCIE REVIVAL, LIWID 
  a další
17:00 – 19:30 KARNEVALOVÝ PRŮVOD MASEK
20:00  KARNEVALOVÝ BÁL V GRANDHOTELU AMBASSADOR NÁRODNÍ DŮM
  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Mezcla Orquesta
  během bálu proběhne VYHLÁŠENÍ KARNEVALU A SOUTĚŽÍ
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Hledáme  
nové kolegy

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 
e-mail: chodov@skf.com, tel: 352 355 999 

Podívejte se, jak to u nás vypadá. Na YouTube zadejte ”SKF Chodov”

SKF Chodov
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KSO uvede Jaroslava Uhlíře 
i Carminu Buranu 

Květen znamená pro Karlovarský symfonický 
orchestr tradiční vystoupení v rámci zahájení 
nové lázeňské sezóny, v posledních letech vždy 
s hostem z jiných hudebních oblastí. Letos udělá 
KSO radost všem bez rozdílu věku, kdož podlehli 
kouzlu písniček dvojice Uhlíř – Svěrák. Jaroslav 
Uhlíř vystoupí se svou kapelou a množstvím zná-
mých písní, KSO se pak představí na tomto kon-

certě, který se uskuteční 6. května v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům, s dětskými sbory ze 
ZŠ a ZUŠ Šmeralova. K zahájení lázeňské sezóny 
patří neodmyslitelně i první promenádní koncert 
KSO, orchestr zahraje 7. května na Mlýnské 
kolonádě známé filmové melodie.

Z ryze symfonické tvorby pak KSO uvede 
12. května v Grandhotelu Pupp díla amerického 
skladatele Samuela Barbera a největší a nej-
známější dílo Carla Orffa Carminu Buranu pod 
taktovkou šéfdirigenta Jana Kučery. Dirigent 
Leoš Svárovský se znovu představí karlovarské-
mu publiku na koncertě 18. května v Grandho-
telu Ambassador Národní dům, kdy bude řídit 
provedení Straussových Čtyř posledních písní 
a Mahlerovy Čtvrté symfonie. Sólistkou bude 
vynikající sopranistka Veronika Holbová. KSO 
pravidelně poskytuje prostor pro umění svých 
hráčů v roli sólistů. Na koncertě 25. května, 
rovněž v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům, se pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce 
představí fagotista Marek Rothbauer v Mozartově 
Koncertu pro fagot a orchestr. V netradiční roli 
klavíristy pak publikum uslyší šéfdirigenta Jana 
Kučeru.  Karlovarský symfonický orchestr se těší 
na setkání s posluchači, kterým přeje mnoho 
vynikajících zážitků.

Houslista Svěcený  
vystoupí na 
festivalu J. C. F. 
Fischera

Houslista Jaroslav Svěcený vystoupí na 
zahajovacím koncertě Mezinárodního hudebního 
festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. 
Třetí ročník festivalu, který se koná pod záštitou 
ministra kultury Daniela Hermana a náměstka 
primátora města Karlovy Vary Jiřího Klsáka, 
bude slavnostně zahájen 24. května v 19.30 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla Církve česko-
slovenské husitské v Karlových Varech. V podání 
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného 
a Komorního orchestru Praha/Berlín zazní slavné 
koncerty Johanna Sebastiana Bacha, Antonia 
Vivaldiho a Georga Philippa Telemanna. Vstupné 
činí 290 korun, vstupenky můžete zakoupit v In-
focentru města Karlovy Vary a dalších prodejních 
místech. Více informací najdete na www.ioff.cz.
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Po velkém úspěchu  původní komedie  Karel 
IV. aneb Strasti otce vlasti připravuje Činohra 
Karlovarského městského divadla další insce-
naci, vztahující se ke zdejšímu kraji. Tentokrát 
půjde o pohádku Konec strašidel ve Svatošských 
skalách, inspirovanou pověstmi Zdeňka Šmída. 
Režisér Jiří Seydler nám o ní prozradil více.

Činohra KMD v květnu uvede další „karlo-
varskou“ premiéru. Je to náhoda nebo záměr 
a můžeme se těšit ještě na další? Pokud ano, 
čeho se bude týkat? 

Samozřejmě, že to náhoda není. Chceme naše 
karlovarské divadlo co nejvíce přiblížit karlo-
varskému divákovi. Takže po Karlovi IV. z hradu 
Lokte a od pramene Vřídla, přichází pohádka 
z hladiny řeky Ohře a Svatošských skal. Na 
podzim chystáme další autorskou věc, tentokrát 
z dílny Viktora Braunreitera, popisující vznik 
třináctého pramene Karlových Varů a život rodu 
Becherů. 

Mnoho lidí historie Karlových Varů  fascinu-
je  a jednou provždy jí propadli. Narazil jste 
při hledání témat na něco, co vás opravdu 
překvapilo? Která historická osobnost nebo 
událost v dějinách našeho města vás nejvíce 
zaujala?

Já nejsem karlovarský rodák, ale v údolí říčky 
Teplé se opravdu už po staletí zmítají vody histo- rie ve výrazných vlnách. Vzestupy a pády města, 

jeho slavných návštěvníků, podnikatelských 
rodin, vyvraždění jednoho národa a vystěhování 
národa druhého. Ale nejvíce mě v poslední době 
zajímá rok 1918. Přes noc se změnily zásadní 
poměry ve  městě. Pro jeho prakticky německé 
obyvatelstvo se změnil úřední jazyk, všechny in-
stituce vyměnily své úředníky atd. To, co bylo ve 
větší části Čech k radosti, se v Karlových Varech 
stalo noční můrou. Pokud se dobře pamatuji, 
tak první inscenace v češtině se hrála až v roce 
1921. A samozřejmě 100. výročí  se blíží!

Proč jste si vybrali k dramatizaci  právě dílo 
Zdeňka Šmída? Patříte také  k jeho fanouš-
kům? 

Četl jsem od Zdeňka Šmída velké množství 
knížek nejenom z Krušných hor a Karlovarska, 
ale též z jihočeské Šumavy. Nejvíce miluji jeho 
Cejch. „Bohužel“ ho už udělali v chebském diva-
dle ve výborné režii Zdeňka Bartoše. Nestaneme 
se tedy divadelními kopisty a příště se budeme 
rozhlížet jinde. Ale zpět. Konec strašidel ve 
Svatošských skalách není dramatizace. Autorka 
Jana Pithartová ke své práci přistoupila velice 
tvořivě a vznikla práce, kterou bych spíše označil 

slovy „volně na motivy Zdeňka Šmída“.
Svatošské skály jsou podobně jako Loket 

místem s úžasnou atmosférou. Počítáte s tím, 
že se nová pohádka bude hrát i tam, stejně 
jako Karel IV. v Lokti? A co diváky, především 
děti, v nové pohádce čeká?  Budou se hodně 
bát?

Ne.  Tato pohádka potřebuje intimnější pro-
středí. Naše strašidla, loutky, maňásci vyžadují 
speciální svícení, které můžeme vytvořit jenom 
na našich prknech. A proč by se měli děti bát? 
Vždyť pokud jsou to hodné děti, žádné strašidlo 
s nimi nic nezmůže! Ani to naše divadelní!

Skončila opravdu strašidla 
na Svatošských skalách?
To nám prozradí nová 
pohádka Činohry KMD

Činohra KMD: 
Konec strašidel ve Svatošských skalách

Hrají: 
Martin Jurajda, Lucie Domesová, 
Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, 
Jiří Švec, Tereza Pachtová a Eliška Malíková. 

Režie: Jiří Seydler

Premiéra: 21. května v 15.00 hodin

Konec strašidel ve 
Svatošských skalách 
Činohra Karlovarského 
městského divadla 
připravuje pohádku 
inspirovanou pověstmi 
Zdeňka Šmída.
Režisér Jiří Seydler
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

3.5. 19.30 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zde-
něk Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Divadlo Járy Cimrmana

4.5. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
  a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Jo-
hanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších. 

5.5. 19.30 Slavnostní večer města v rámci 
Zahájení lázeňské sezony 2017 s předáním Cen města 
a Čestných občanství
Akce pro uzavřenou společnost

6.5. 16.00 Vita Caroli – Zahájení lázeňské sezóny
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Sedm století dělí dvanáctiletého Karla IV. Lucemburského a Karo-
línu Varskou, a přesto se setkají v tanečně hudebním představení 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

7.5. 17.00 Jana Pithartová: Konec strašidel ve 
Svatošských skalách (Dvořákovy sady)
Činohra KMD, 
Ukázka z představení bude uvedena v Dvořákových sadech 
v rámci programu Zahájení lázeňské sezóny.

10.5. 19.30 Arnold Wesker: Ženy přežijí
Studio Dva

11.5. 19.30 Giuseppe Verdi: Nabucco
Severočeské divadlo

12.5. 11.00 Závěrečné taneční představení 2017
představení pro školy, Taneční studio Fontána Karlovy Vary

12.5. 19.00 Závěrečné taneční představení 2017
Taneční studio Fontána Karlovy Vary

19.5. 10.00 Jana Pithartová: Konec strašidel 
  ve Svatošských skalách
Činohra KMD, Veřejná generální zkouška.

21.5. 15.00 Jana Pithartová: KONEC STRAŠIDEL VE 
SVATOŠSKÝCH SKALÁCH
Premiéra strašidelné pohádky o cestě za štěstím, inspirovaná 
pověstmi Zdeňka Šmída.
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Pachtová a Eliška Malíková
Režie: Jiří Seydler

22.5. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Představení pro školy.

22.5. 19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského 
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 

23.5. 19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek:
  Čtyři dohody

24.5. 19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  Čtyři dohody
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět 
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně 
a občanskému sdružení ANAON.

25.5. 19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  Pátá dohoda

26.5. 19.30 Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala,
   tatínku
Agentura Harlekýn

28.5. 15.00 Jana Pithartová: Konec strašidel 
  ve Svatošských skalách
Činohra KMD

29.5. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary

30.5. 19.30 Jiří Seydler: Karel IV. aneb Strasti 

  Otce vlasti
Činohra KMD
31.5. 19.30 Marc Camoletti: Byt na inzerát
Divadelní společnost Háta

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

6.5. 19.30 Jaroslav Uhlíř & Band KSO & dětské 
sbory Rolnička a Zvoneček ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Grandhotel Ambassador, Jiří Štrunc - dirigent

6.5. 15.00 Mimořádný open air koncert KSO
Thermal – terasa
Výběr skladeb českých klasiků (Dvořák, Smetana, Fučík) v rámci 
Food Festivalu a Zahájení lázeňské sezóny. V případě nepříznivé-
ho počasí se koncert ruší. Jiří Štrunc - dirigent

7.5. 15.00 První kolonádní koncert v rámci Zaháje-
ní lázeňské sezóny Karlovy Vary 2017
Mlýnská kolonáda
Slavné filmové melodie (Titanic, Harry Potter, Ledové království, 
Jurský park, Piráti z Karibiku a další), Jan Mikoláš - dirigent

12.5. 19.30 Samuel Barber a Carl Orff
Grandhotel Pupp
Samuel Barber: Adagio pro smyčce
Samuel Barber: Toccata festiva pro varhany a orchestr
Carl Orff: Carmina Burana

18.5. 19.30 Richard Strauss a Gustav Mahler
Grandhotel Ambassador
Richard Strauss: Čtyři poslední písně
Gustav Mahler: Symfonie č. 4 G dur

25.5. 19.30 Rimskij-Korsakov, Mozart, Martinů
Grandhotel Ambassador
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro fagot a orchestr B dur
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 1

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

19.30 Poutníci
Legendární bluegrassová skupina je na scéně už neuvěřitel-
ných 47 let. Jejími řadami prošly za dobu její existence takové 
legendy jako skladatel a zpěvák Robert Křesťan, nebo jeden 
z nejlepších českých banjistů Luboš Malina.

7.5. 15.00 Kouzelný nápoj
Premiéra divadelní pohádky Divadelního studia D3 volně in-
spirovaná Roaldem Dahlem. Co si počít s protivnou babičkou? 
Začarovat! V hlavních rolích Kristýna Šollová, Martina Cirklová 
a Marek Himl. Režie: Miroslava Exnerová.

12.5. 19.30 Mário Bihári a Bachtale Apsa
Nevidomý slovenský romský zpěvák, klavírista a akordeonista, 
někdejší spoluhráč legendární Zuzany Navarové, sklízí vždy 
v Husovce velký úspěch.  Název Bachtale Apsa, v překladu 
Slzy štěstí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská 
hudba odnepaměti v posluchačích vyvolává. Její hudba má 
v sobě totiž vlivy všech tradičních romských stylů.
 
17.5. 19.30 Vasilův rubáš
Folk-reggae-punkové duo ve složení Filip „Vasilděda“ Novák 
(kytara, akordeon, zpěv) a Petr „Ruby“ Rubáš (perkuse, zpěv) 
je novým objevem hudební scény. Nápadité, trefné a vtipné 
texty, neotřelé a přitom chytlavé melodie, k tomu střídmá 
instrumentace, zároveň zajímavé aranže – to vše je Vasilův 
Rubáš. Stylovou nezařaditelností a zároveň otevřeností a dra-
vostí dokáže Vasilův Rubáš zaujmout jak folkové publikum, tak 
i festivalové diváky na punkovém festivalu.

19.5. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Premiéra balady Divadelního studia D3 o návratu domů. 
Dramatický příběh z třicetileté války podle autora Údolí včel 
nebo seriálu Lékař umírajícího času. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, 
Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném 
Eliášovým strýcem Haugvicem. Ukryje je Haugvic a postará se 
o ně – nebo z hamižnosti a strachu využije zákona zvaného 
Psí kůže, podle něhož „smí být každý běženec popraven bez 
dalšího soudu a jiných orací“? V režii Anny Ratajské a výpravě 
Jiřího Hniličky hrají Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Tomáš 

Mutinský, Petr Richter, Jana Harantová, Magdaléna Hniličková, 
Eva Šollová, Petr Johanovský, Jiří Hnilička a Marek Himl, 
dále Diana Derahová, Tereza Fischerová, Andrea Kiralyi, Klára 
Kumičíková a Jana Trsová.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, 
www.kinodrahomira.cz

4.5. 17.00 Zahradnictví
4.5. 20.00 Depeche Mode: Live in Berlin
5.5. 17.00 Strážci Galaxie Vol. 2
5.5. 19.30 Zahradnictví
6.5. 14.30 Mimi šéf
6.5. 17.00 Strážci Galaxie Vol. 2
6.5. 19.30 Zahradnictví
7.5. 14.30 Mimi šéf
7.5. 17.00 Strážci Galaxie Vol. 2
7.5. 19.30 Zahradnictví
8.5. 14.30 Mimi šéf
8.5. 17.00 Zahradnictví
8.5. 19.30 Zahradnictví
9.5. 14.30 a 17.00  Masaryk. Projekce pro seniory
9.5. 19.30 Na mléčné dráze
10.5. 17.00 Zahradnictví
10.5. 19.30 Jeden německý život
11.5. 18.00 Galerie Drahomíra: Jazz And Poezie 
  Tři nadání. 3x24 starých básní 
  o básnictví, malířství a kaligrafii - 
  překlady čínských textů
11.5. 19.30 Filmový klub
12.5. 19.30 Longton Rock"N"Roll Band
13.5. 14.30 Šmoulové: Ztracená vesnice
13.5. 17.00 Špunti na vodě
13.5. 19.30 Král Artuš: Legenda o meči
14.5. 14.30 Mimi šéf
14.5. 17.00 Zahradnictví
14.5. 19.30 Král Artuš: Legenda o meči
15.5. 18.00 Kroměřížská výzva 
  – Debata kandidátů volby na prezidenta
16.5. 17.00 Masaryk. Projekce pro seniory
16.5. 19.30 Klient
17.5. 19.30 Zahradnictví
18.5. 19.30 Projekce filmového klubu
19.5. 19.30 Deset let Fullface Productions 
  - promítání sportovních videí
20.5. 14.30 Mimi šéf
20.5. 17.00 Zahradnictví
20.5. 19.30 Vetřelec: Covenant
21.5. 14.30 Mimi šéf
21.5. 17.00 Zahradnictví
21.5. 19.30 Vetřelec: Covenant
22.5. 19.30 Vetřelec: Covenant
23.5. 17.00 I dva jsou rodina. Projekce pro seniory
23.5. 19.30 Vetřelec: Covenant
24.5. 19.30 Ministerstvo lásky
25.5. 19.30 Projekce filmového klubu
26.5. 19.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
27.5. 13.00 Burza LP
27.5. 14.30 Kráska a zvíře
27.5. 17.00 a 19.30  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
28.5. 14.30 Mimi šéf
28.5. 17.00 a 19.30   Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
29.5. 19.30 Vetřelec: Covenant
30.5. 17.00 Zahradnictví
30.5. 19.30 Glory
31.5. 19.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
do 8.5. Znak – struktura – životní prostor / Zeichen – 
struktur – lebensraum
Výstava připravená ve spolupráci s Kunstvereinem Hochfranken 
v Selbu v rámci česko-německého programu MY 2 / WIR 2 bude 
prezentací tři českých a tří německých umělců (Karel Kocourek, 
Milan Maur, Pavel Štýbr, Hubert Huber, Sabine Richter, Diet 
Sayler). Všichni autoři svébytně využívají fotografických postupů 
a prostřednictvím archetypálních znaků sdělují své vidění světa.

18.5. 17.00 Vernisáž: Jan Samec st. 
  – Země zadumaná
Výstava k nedožitým stým narozeninám známého karlovarského 

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS
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malíře, kreslíře a grafika představí jeho malířskou, zejména 
krajinářskou tvorbu, která se rozvinula od realistických začátků 
přes stylizované a abstraktní polohy až po básnivé přepisy pře-
vážně jihočeských motivů. Působivé krajiny charakterizuje vysoký 
koloristický smysl, hluboká citovost i prožitek přírody. Výstava 
potrvá do 25.6.

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

DALŠÍ AKCE:
19.5. 19.00 Zdeněk Lukeš – Otakar Novotný 
  (1880-1859)
Přednáška známého historika architektury představí autora 
Štencova domu, budovy Mánesa, čs. pavilonu v Benátkách 
ad., jež slavil největší úspěchy se stavbami z režného zdiva 
v holandském stylu.

28.5. 13.00 až 18.00  Den otevřených dveří – O krajině
Vstup volný. Krajinomalby Jana Samce st. a krajinářská díla ze 
stálé expozice českého umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí 
výtvarné dílny, hry, animace. Komentované prohlídky, koncerty, 
divadelní představení, soutěž, malba v plenéru. Pořádáno ve 
spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína 
Dvořáka a Carlsbad International School za podpory Statutárního 
města Karlovy Vary.

13.00 koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře
13.30  výtvarné aktivity pro malé i velké návštěvníky
14.00 komentovaná prohlídka stálé expozice
15.00 koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
16.00 komentovaná prohlídka výstavy Jana Samce st.
17.00 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Divadlo pro malý

28.5. 17.00 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
Divadlo pro malý
Úsměvné příhody zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka 
Žbluňka inspirované známou dětskou knížkou Arnolda Lobela 
v podání herců Divadla v Dlouhé Magdaleny Zimové a Martina 
Matejky vypráví o síle přátelství.

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 12.6. Marek Filip, Milan Frič – Duše lesa
Výstava vitráží, výrobků ze dřeva, kůže a kostí a fotografií tetování.

11.5. 18.00 Poezie & jazz: Tři nadání
Tangský básník Sikong Tu, malíř Huang Yue, kaligrafa Yang 
Jinzeng. V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výběr z knihy obsahující tři 
básnické sbírky starých básní o básnictví, malířství a kaligrafii, 
které vznikly v rozpětí bezmála celého tisíciletí. Básně do češtiny 
přeložili Oldřich Král a Karel Šiktanc.  

GALERIE SUPERMARKET WC

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
otevřeno každý všední den od 13:00 do 18:00
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047 

do 23.6. Oblékni mě!!!
Šaty vzniknou když: Máš skvělý nápad a chuť tvořit, také nějaký 
materiál a nemusí to být textil. Šikovné ruce a trpělivost … je to 
zábava, zkus si to i ty. Zajímavá výstava studentů 2.–4. ročníku 
oboru Oděvního designu SUPŠ Karlovy Vary. Připojená interaktivní 
dílna seznámí s procesem vzniku modelu, od prvotní inspirace 
přes dokonalé řemeslné zpracování až po kvalitní dílo.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 

VÝSTAVY:
do 25.6. Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky 
– SČUG Hollar 1917–2017
Výběr z grafických listů ze sbírek galerie. V rámci letošních oslav 
stoletého trvání Sdružení českých umělců grafiků Hollar je připra-

vena výstava připomínající zakladatelské aktivity patnácti českých 
grafiků (mj. M. Švabinský, F. Bílek, T. F. Šimon, bratři Strettiové, V. 
Silovský). V dílech autorů z prvních dvou dekád 20. století bude 
představena rozličná tématika, široká škála grafických technik 
a specifická výtvarná autenticita tohoto druhu umění. 

Ve státní svátky 1. a 8.5.2017 bude IGBV mimořádně otevřena 
od 10 do 17 hodin (pro Karlovaráky vstup zdarma). Ve dnech 
5. – 7.5.2017 zvýhodněné vstupné na výstavu v rámci Zahájení 
lázeňské sezóny.
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 až 18.00   Tajemství tisku z výšky
Výtvarný workshop Bohdany Holubcové zaměřený na linoryt 
s námětem jarního přírodního motivu.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby, konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 
nebo 606 928 844.
rců Divadla v Dlouhé Magdaleny Zimové a Martina Matejky 
vypráví o síle přátelství.

MĚSTSKÉ GALERIE KARLOVY VARY

Stará Louka 26, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 223 641, e-mail: mestskagaleriekv@gmail.com

24.5. Vernisáž: Karlovarští výtvarníci
Prodejní výstava potrvá do 7.června.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com

26.5. 19.00 Roháči: Benefiční koncert
Výběr největších hitů kapely z oblasti country, folk, trampské písně.
Účinkují: country-folková skupina Roháči ve složení Lubomír Ríša 
Melichar, Olga Mašková, Jitka Melicharová, Ivan Bartoň, Antonín 
Vyšehradský, Tomáš Čepelák a Miloš Rybař

KOSTEL POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE V RYBÁŘÍCH

21.5. 16.00 Ať se zvony i Zvonečky v kostele 
  v Rybářích opět rozezní
Na smyčcové nástroje zahrají žáci ZUŠ Antonína Dvořáka 
v Rybářích, pod vedením Miroslavy Lendělové zazpívá dětský 
sbor Zvoneček a zahraje flétnový soubor. Po koncertě bude 
před kostelem zajištěno (přibližně od 17.00 hodin) občerstvení 
za doprovodu lidových písní, které bude hrát na harmoniku Eva 
Haufová. Vstupné je dobrovolné, půjde částečně na zvonový účet 
a částečně na úhradu obědů dětí ze sociálně slabých rodin.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

do 30.6. Výstava: Jak se dělá expozice?
Výstava dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé 
expozice.

27.5. 19.00 Prohlídky: Muzejní noc
Programem tradiční akce budou komentované prohlídky nově 
otevřené stálé expozice. 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE:
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba 
stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea 
přibližuje v nově upravených sálech a s využitím moderních tech-
nologií historii města Karlovy Vary, přírodu a dějiny Karlovarska, 
ukázky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení 
regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj 
lázeňského města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští 
lékaři a návštěvníci. Expozici mimo unikátních sbírkových 
předmětů doplňuji modely a kopie sbírek, středověké a barokní 
plastiky, část Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a rozvoj 
lázeňství, karlovarská řemesla, ukázky produkce sklárny Moser 
a karlovarských porcelánek.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. 
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 
13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské 
návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Telefon: 353 502 888

10.5. 18.00 Noc literatury
Již počtvrté se letos Krajské knihovna Karlovy Vary připojuje 
k celoevropské akci, kterou 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. 
Letos se bude v půlhodinových intervalech číst na 6 místech 
v karlovarské čtvrti Rybáře.

VÝSTAVY:
A-klub
2.5. až 20.6. Svět kolem nás
Výstava obrazů Dagmar Hrůzové.

Kavárna Dvory
2.5. až 29.6. Křehké stavby
Výstava tvorby Veroniky Žákové, která se v posledních několika 
letech kromě grafiky a kresby věnuje také landartu.

Půjčovna Dvory
do 26.5. Babička
Výstava 130 nejrůznějších vydání knihy Boženy Němcové „Babič-
ka“. Vybráno ze sbírky Zdeny Tomsové z Plzně.

Hala Dvory
2.5. až 31.5. Osobní doklady v zrcadle staletí
Výstava archiválií spojených s cestováním.

Pobočka Lidická
2.5. až 31.5. Fotografie z cest
Výstava fotografií Kateřiny Plaché.

PŘEDNÁŠKY:
Sál Dvory
17., 24., 31.5. 17.00   Internetem bezpečně
Cyklus přednášek pro rodiče dětí a širokou veřejnost.

18.5. 16.30 Atentát na Heydricha
75 let od operace Anthropoid. Přednáška Jakuba Formánka.

Pobočka Lidická
3.5. 10.00 Dějiny umění
Cyklus přednášek pro seniory. Proměnná role portrétu v běhu 
času od pravěku až po současnost. Lektor: Miloš Bárta.

10.5. 10.00 Dějiny umění
Cyklus přednášek pro seniory. Relativita komfortu bydlení v pro-
měnách času. Lektor: Miloš Bárta.

31.5. 10.00 Dějiny umění
Cyklus přednášek pro seniory. Proměnlivá role světla v obrazech 
mistrů. Lektor: Miloš Bárta.

HLASITÉ ČTENÍ:
Pobočka Lidická:
3.5. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. Karel Čapek, 
„Kniha Apokryfů“, čtou Jitka Tichá a Kamila Nováčková.

17.5. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Petr Stančík „Andělí vejce“, čte Petra Richter Kohutová.

31.5. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Thomas Mann „Čarovná hora“, čte Michaela Němcová.

ODDĚLENÍ PRO HANDICAPOVANÉ:
31.5. 14.00 Čtení do ucha
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. „Kdo je to sakra Kafka“, z knihy Lizzie Doronové 
čte Michaela Němcová.

PRO DĚTI:
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Oddělení pro děti:
6.5. 10.00 až 11.30   Čím budu až vyrostu?
Tentokrát na téma Pohádková povolání. Seznamujeme děti od 
7 let prostřednictvím pohádek a soutěží s jednotlivými povoláními.

PRO SENIORY:
Pobočka Lidická:
11., 25.5. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

HERNÍ KLUB:
A-klub Dvory:
každý čtvrtek   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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 17.00
ST   9.00 - 14.00
SO   9.00 - 12.00, pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT  13.00 – 17.00
ST   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 a 12.30 – 17.00
ST   ZAVŘENO
PÁ   12.00 – 16.00

11.5. 17.00 Prvorepublikové četnictvo a dějiny 
zločinu v západních Čechách před 2. světovou válkou
Přednáška Vladimíra Bružeňáka v půjčovně 1. patro.

18.5. 17.00 Hvězdy v našem životě
Beseda s astroložkou Jarmilou Gričovou

27.5. 11.00 až 16.00   Pohádkový les s Městskou 
knihovnou KV
Kouzelný den v pohádce na Meandru Ohře. Čtvrtý ročník zábav-
ného odpoledne plný soutěží a překvapení pro malé i větší děti.

31.5. 17.00 Muena – hluboké učení lásky
O mužích a ženách a jejich společném putování životem. Hluboké 
sdílení s Monikou–Rozárkou a Mírou Mikešem o vztazích, lásce 
a souznění.

Každé úterý:
13.30 Senior klub
Posezení nad knihou pro seniory.

14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.

15.30 až 16.10 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti.

Každý čtvrtek:
16.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti druhých až pátých tříd.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
www.ddmkv.cz, tel. 739 327 132, mail: info@ddmkv.cz

7.5. Narozeninová oslava Globusu a zároveň oslava 
dne dětí
Představí některých ze zájmových kroužků. Pro děti jsou připra-
vené zajímavé tvořivé dílny.
 
13.5. Den otevřených dveří skláren Moser
Vystoupení tanečních kroužků DDM Karlovy Vary a opět tvořivé 
dílničky pro všechny příchozí návštěvníky.

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

Areál Svět záchranářů se nachází za KV Arenou hned vedle nové 
míčové haly, Západní ulice 1822, Karlovy Vary
tel.: 608 953 862, 777 572 576, email: info@zachrannykruh.cz, 
facebook „Svět záchranářů“, www.svetzachranaru.cz

Senior akademie:
3.5. 14.00 až 17.00  Justice a vězeňství
10.5. 14.00 až 17.00  Historie bezpečnostních sborů 
       v Karlových Varech
24.5. 14.00 až 17.00  Asertivní komunikace pro seniory
31.5. 14.00 až 17.00 Prevence majetkové kriminality

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 304 211
E-mail: info@spa5.cz
Web: http://www.spa5.cz

Lektorkou všech akcí je Šárka Vorlová, certifikovaná lektorka 
Hormonální jógy a Školy pánevního dna. Více informací na www.
zivotemkezdravi.cz.

Každé úterý 
17.30 až 19.30 Hormonální jóga pro ženy
Podle Dinah Rodrigues. Měsíční kurz, pět dvouhodinových lekcí. 
Začátek kurzu 2.5.

4.5. 17.00 až 18.00   Hormonální jógy pro ženy
Opakovací lekce. Mohou se přihlásit i ženy, které absolvovaly 
seminář HJ u jiné lektorky.

25.5. 17.00 až 18.00   Keltská jóga Wyda
Začátek kurzu, čtyři hodinové lekce pro zdraví a vitalitu (25.5. 
až 15.6.)

27.5. 10.00 až 18.00   Tajemství ženského pánevního dna
Metoda 3x3 dle Renaty Sahani, celodenní seminář. Cvičení pro 
svaly pánevního dna a na podporu ženského zdraví, v propojení 
s našimi emocemi i energií.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz

16.5. Zápis do MŠ Wlaštovka
20.5. 9.00 až 13.00   Ateliér Archa
Opět se budeme věnovat šití waldorfských hraček a dekorací 
s Dagmar Kuncovou. Hlaste se na tel. 603 113 983.
28.5. 10.00 Otvírání studánek
Tradiční jarní slavnost. Koná se u studánky u Sv. Linharta 
v lázeňských lesích.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz

1.5. Toulky okolím Přebuze v Krušných horách
6.5. Vlakový výlet do Passsau – k soutoku na Dunaji
13.5. Chodov – fárání do štoly Bílá paní
20.5. Z Českého Šternberka podél Sázavy 
 do Ledče nad Sázavou (2x22 km, 2 dny)
27.5. Saské Švýcarsko – Výhledy na Labe 
 v okolí Schmilky
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City Cent-
rum. Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928

5.5. a 19.5.  10.00 Městské farmářské trhy

ARMÁDA SPÁSY

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz

Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek v měsíci 
od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

BOHOSLUŽBY

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 14:00, 
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00, 
Mládež: pátek 17:15 - 18:00, 
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00

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

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

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

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

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

• KULTURNÍ SERVIS
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Město znovu rozběhají tisíce půlmaratonců
V sobotu 20. května se počtvrté rozběhne 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. Do Karlových 
Varů se sjedou běžci ze všech koutů republiky 
i ze světa, aby si užili běh lázeňským městem 
a jeho nenapodobitelnou atmosféru. Městem se 
proženou čtyři tisíce půlmaratonců a dva a půl 
tisíce běžců dm rodinného běhu. Hlavní závod 
letos odstartuje v 17.30 hodin a poprvé jej bude 
vysílat v přímém přenosu Česká televize.

Kdo ze zahraničních běžeckých hvězd se na 
startu závodu v Karlových Varech objeví, zůstane 
ještě chvíli tajemstvím. Na startu však nebude 
chybět domácí stálice – sokolovská běžkyně Ivana 
Sekyrová. „Půlmaraton ve Varech jsem zatím 
běžela vždycky, i když loni to byl spíše klus, měla 
jsem dva týdny po maratonu. Mám karlovarský 
závod ráda a chci jej běžet i letos. Mám naběhané 
objemy, teď se budu zaměřovat na kvalitu a jsem 
sama zvědavá, co z toho bude,“ přemítá jedna 
z nejlepších českých běžkyň.

O řadu domácích běžců se trenérsky stará 
Miloslav Zítka, který stojí za projektem Rozběháme 
Vary! „Momentálně nás je asi čtyřicet, ale na pravi-
delné tréninky se nás schází kolem dvaceti. Skoro 
všichni naši členové půlmaraton poběží a už teď se 
na něj pečlivě chystají,“ podotýká trenér.

Diváci se mohou těšit také na řadu tuzemských 
celebrit. Karlovými Vary poběží kardiochirurg Jan 
Pirk, zpěvák kapely Skyline a fitness trenér Jakub 
Bína alias Jacob a coby vodič účastnic projektu 
Johnson & Johnson Women's Challenge rodák 
z nedalekého Sokolova Dalibor Gondík. Největším 
jménem karlovarského závodu pak bude moderá-

tor Leoš Mareš, ten běžecké boty opráší téměř po 
roce, když naposledy běžel Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc.

Než se do ulic lázeňského města pustí půlma-
ratonci, šanci dostanou nesoutěžní běžci – dm 
rodinný běh určený dětem a jejich rodičům, nabízí 
2 500 startovních čísel a nenáročnou tříkilome-

trovou trať. Registrace na dm rodinný běh i na 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary jsou dostupné 
na adrese www.runczech.com. Také letos se 
poběží se zlatou známkou kvality IAAF, která zna-
mená, že se Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary řadí 
po bok takových měst, jako jsou Berlín, Londýn 
nebo New York.

LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ 
V DEN ZÁVODU, V SOBOTU 20.5.
Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz 
ulice níže) v sobotu 20. května 2017 od 8:00 do 22:00 
hod. Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným 
předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem 
spojených s odtahem.
Divadelní náměstí, Doubský most, Dr. Davida Bechera, 
Festivalový most, Horova, I. P. Pavlova, Karla IV., Kpt. 
Jaroše, Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, 
Mlýnské nábřeží, Moskevská, Most 17. listopadu, nábřeží 
Osvobození, Náměstí Republiky, Nová Louka, Plzeňská, 
Sadová, Slovenská, Stará Louka, Studentská, Šumavská, 
T. G. Masaryka, Tržiště, Varšavská, Vřídelní, Zahradní, 
Západní, Závodní.

MOŽNOSTI VJEZDU/VÝJEZDU
Lokalita Tuhnice – Vjezd do oblasti nebude od 16:30 do 
20:00 hod. umožněn. Výjezd z oblasti Tuhnic bude možný 
od 20:00 hod. po trase Krymská, Charkovská a Západní 
směrem k Chebskému mostu. 
Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd z centra LÚ 
bude možný přes ulice Krále Jiřího – Dr. Davida Bechera 
(příčný přejezd na pokyn policie) – Jaltská – Dr. Engla 
(příčný přejezd na pokyn policie) – Západní – Chebský 
most. 
Lokalita Závodní – uzavírka ulice Závodní a Kpt. Jaroše 
(v úseku Závodní – Dvorský most) v době 17:00–20:00 
hod. Po celou dobu bude zachován vjezd/výjezd do OC 
Varyáda z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Do oblasti 
Dvory bude možnost vjezdu/výjezdu ulicí 1. máje. Ke 
krajskému úřadu a okolním budovám nebude možnost 
vjezdu/výjezdu. 
Lokalita Plzeňská, Studentská – V době 17:00-20:00 hod. 
nebude možný vjezd/výjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, 

Pod Lesem, Novotuhnická, od KV Areny a ze Studentské 
(od Doubského mostu směrem do KV + z ulice Strmá). 
Provoz přes Doubský most bude zachován kyvadlově. 
Vjezd do oblasti Tuhnic, dále směr Krále Jiřího a přilehlých 
ulic v centru LÚ nebude po dobu závodu možný.

ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC V SOBOTU 20.5.
• Divadelní náměstí 16:30–22:00
• Dr. Davida Bechera – úsek „Malý Becher“ 16:30–

22:00
• Festivalový most 16:30– 22:00 
• Horova 16:30–22:00 
• I. P. Pavlova 15:30–22:00 
• Jánský most 15:30–22:00 
• Karla IV. 15:30–22:00 
• Kpt. Jaroše 17:00–22:00
• Doubský most 17:00-22:00
• Lázeňská 15:30–22:00
• Lázeňský most 15:30-22:00
• Mariánskolázeňská 16:30–22:00
• Mírové náměstí 16:30–22:00 
• Mlýnské nábřeží 15:30–22:00
• Moskevská 16:30–22:00
• most 17. listopadu 15:30–22:00
• nábřeží Osvobození PÁ 19. 5., 18:00 – SO 20. 5., 22:00
• náměstí Republiky 16:30–22:00
• Nová Louka 16:30–22:00
• Plzeňská 17:00–22:00
• Sadová 15:30–22:00
• Slovenská 16:30–22:00
• Stará Louka 16:30–22:00
• Studentská 17:00–22:00
• Šumavská 16:30–22:00
• Tržiště 15:30–22:00
• T. G. Masaryka 15:30–22:00

• Varšavská 16:30–22:00
• Vřídelní 15:30–22:00
• Zahradní 15:30–22:00
• Západní 16:30–22:00
• Závodní 17:00–22:00

V době od 15:30-22:00 se řidiči vozidel splňující podmín-
ky dopravní obsluhy nedostanou ze Zámeckého vrchu na 
Divadelní náměstí a opačně. Centrum LÚ se bude muset 
objíždět přes ulici Na Vyhlídce. Časy mohou být upraveny 
dle aktuální situace.

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA
Ve čtvrtek 18. 5. a pátek 19. 5. od 9:00 do 17:00 a v den 
závodu v sobotu 20. 5. 2017 od 11:00 do 22:00 hodin je 
k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 
800 165 102. Informace budou rovněž na 
www.runczech.com. 

VÝLUKA MHD 
Od pátku 19. 5. 20:00 do soboty 20. 5. 23:59 nebude 
obsluhován úsek Tržnice – Lázně III – Tržnice.
V sobotu 20. 5. dojde k omezení provozu MHD, konkrétní 
informace budou během 14 dnů k dohledání na webu 
www.runczech.com/dopravakv.
Podrobné informace o změnách MHD doporučujeme 
sledovat na www.dpkv.cz, kde budou rovněž vyvěšeny 
informace o výlukách.

VÝLUKA VLAKU 
V době závodu bude v úseku Karlovy Vary – Březová – 
Karlovy Vary dolní nádraží zavedena náhradní autobusová 
doprava. Omezení se týká spoje 7110 z Mariánských 
Lázní (17:51 KV – Březová) a 7113 a také spoje 27178 
(19:24 náhradní autobus z KV dolní nádraží).

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary   Start z nábřeží Osvobození si letos kromě čtyř a půl tisíce půl-
maratonců užije také dva a půl tisíce účastníků dm rodinného běhu. V Karlových Varech se znovu poběží 
předposlední květnovou sobotu.  Foto: RunCzech
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· LiDÉ

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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• SPORT

Sportovec roku 2016 Statutárního města Karlovy Vary a okresu Karlovy Vary
Na plese sportovců v Grandhotelu Ambassador 

Národní dům byli v pátek 24. března oceněni 
úspěšní sportovci z Karlovarska. Oceněným 
přišli mezi jinými pogratulovat i slavné osobnosti 
českého sportu -  první medailistka z olympijských 
her v běhu na lyžích Helena Balatková Šikolová, 
několikanásobná olympijská medailistka v běhu 
na lyžích Květa Pecková Jeriová, držitel několika 
olympijských medailí veslař Zdeněk Pecka a me-
dailista z halového mistrovství Evropy v atletice Petr 
Svoboda. 

Přehled oceněných Sportovců 
Statutárního města Karlovy Vary
JEDNOTLIVCI -  MLÁDEŽ DO 15 LET
Eliška Kučerová 
Triatlet Karlovy Vary - atletika, triatlon
Adam Müller 
LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích 
JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ DO 18 LET
Blanka Brunová 
Šachový klub Karlovy Vary - šachy
JEDNOTLIVCI - DOSPĚLÍ
Veronika Kubínová 

TJ Slovan Ka. Vary - MTBO - cykloorientační závody
Michal Novák 
LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
Volejbal  - mladší žákyně 
Volejbalový klub Karlovy Vary
Nohejbal dospělí 
SK Liapor – Witte Karlovy Vary 
TRENÉR
Monika Škorničková - Sportovní krasobruslařský 
klub Karlovy Vary - krasobruslení
OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI V TĚLOVÝCHOVĚ
Vladimír Hlavatý 
SK Liapor - Witte Karlovy Vary - nohejbal 
SPORTOVNÍ OSOBNOST ROKU 2016
Vendula Dušková 
SK Kontakt Karlovy Vary – plavání hendikepovaných

Přehled oceněných sportovců 
Sportovní unie Karlovarska
JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ DO 15 LET
Heidi Juránková 
X-team BaNo Karlovy Vary - terénní triatlon
David Cvinger 

TJ Jiskra Nejdek - řecko-římský zápas
JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ DO 18 LET
Michaela Lucie Hanzlíková – Sportovní krasobrus-
lařský klub Karlovy Vary - krasobruslení
DOSPĚLÍ
Anna Zekuciová 
TJ MDDM Ostrov – atletika
Jan Vanke 
SK Liapor – Witte Karlovy Vary - nohejbal
TRENÉR
Jiří Dvořák 
SK Liapor – Witte Karlovy Vary - nohejbal
KATEGORIE - KOLEKTIVY
Šerm minižáci 
TJ Lokomotiva 
Golf dospělí 
Golf club Karlovy Vary 
SPORTOVNÍ OSOBNOST ROKU 2016
Petr Kopfstein - Letecký klub Karlovy Vary 
Letecká akrobacie a seriál Red Bull Air Race
OCENĚNÍ ZA TRENÉRSKOU 
A CELOŽIVOTNÍ PRÁCI V TĚLOVÝCHOVĚ   
Josef Červenka 
TJ Sokol Útvina – kuželky a kopaná

INZERUJTE
t: 777 193 779      
e: karlovy.vary@mediaas.cz
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Volejbalisté se chtějí 
ve Varech odrazit 
k postupu na světový 
šampionát

Volejbalový svátek zažijí koncem května Karlovy 
Vary. V Hale míčových sportů KV Areny se představí 
česká volejbalové reprezentace v rámci kvalifikace 
MS 2018. Diváci se mohou těšit na nejlepší české 
i světové volejbalisty či hráče, kteří hájili či stále 
hájí barvy karlovarského ČEZu. „Chceme tento 
turnaj vyhrát a zajistit si tak účast na světovém 
šampionátu v roce 2018,“ říká odhodlaně španěl-
ský kouč českého národního týmu Miguel Falasca.

Mezi hlavní favority na postup na světový šampi-
onát patří Finové a právě svěřenci trenéra Falasci. 
„Ano, určitě se s námi musí počítat, ale upřímně 
si myslím, že největším favoritem na postup 
budou Finové. Mají totiž velmi dobrý tým a mnoho 
zkušeností z mezinárodních soutěží. Zároveň však 
zastávám názor, že pokud budeme tvrdě trénovat 
a pečlivě se připravíme během letního soustředění, 
můžeme se na turnaji předvést ve skvělé formě 
a porazit jakéhokoli soupeře, včetně Finska,“ 
dodává šéf české lavičky.

Česká reprezentace se utká na kvalifikačním 
turnaji v Karlových Varech kromě Finska také 
se Španělskem, Švédskem, Kyprem a Severním 
Irskem. Vítěz postoupí na MS 2018 přímo, celky na 
druhých místech pak čeká třetí kvalifikační fáze, 

ve které si účastníci zahrají o poslední postupové 
místo.

Pořadatelem turnaje je Český volejbalový svaz, 
který uspořádáním akce vidí poskytnutí výhodného 
sportovního prostředí pro reprezentaci ČR a tím 
vytvořit první krok k dosažení úspěchu a kvalifiko-

vání se na závěrečný turnaj MS v roce 2018. Sou-
částí této kvalifikace ČVS plánuje uspořádat jako 
doprovodný program na podporu tohoto turnaje 
a sportu také „Festival v minivolejbalu v barvách 
dětí a mládeže“, jehož se zúčastní řádově tisícovka 
dětí z celé republiky. 

Kvalifikace na MS 2018   Na turnaji v Karlových Varech si chtějí čeští volejbalisté zajistit účast na 
světovém šampionátu v roce 2018. Pomoci k tomu mají i hráči místního ČEZu.  Foto: CVF
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České basketbalistky vyzvou na turnaji mistryně Evropy
Po roční pauze se na basketbalovou mapu vrátí 

tradiční Mezinárodní turnaj žen v Karlových Varech. 
Šestý ročník turnaje se odehraje ve dnech 26. až 28. 
května a významný bude nejen svým návratem do 
přípravného kalendáře českého národního týmu, ale 
také tím, že půjde o první herní prověrku reprezen-
tačního celku před domácím mistrovstvím Evropy.

Největším lákadlem turnaje v KV Areně bude pro 
diváky i novináře tým Srbska, který patří ke špičce 
světového i evropského basketbalu a v poslední 
době slaví úspěchy na všech frontách. Srbky 
jsou úřadujícími mistryněmi Evropy z roku 2015 
z turnaje v Maďarsku a Rumunsku a na loňských 
olympijských hrách v Riu získaly svěřenkyně Mariny 
Maljkovičové bronzové medaile. V bíločerveném 
dresu Srbska by se měly na turnaji předvést i třeba 
poslední MVP Eurobasketu Ana Dabovičová nebo 
opora USK Praha Sonja Petrovičová.

Tradičně nepříjemným soupeřem budou svěřen-
kyně zkušeného australského trenéra Toma Mahera 
z Číny. Stříbrné medailistky z posledního mistrovství 
Asie z roku 2015 a desátý tým posledních her 
oplácí Česku návštěvu z minulého roku, kdy Čína 
na domácí půdě dvakrát český tým zdolala o 17, 
respektive o 22 bodů. 

Lehký zápas nečeká reprezentantky ani s Lo-
tyšskem. Papírově nejslabší tým turnaje byl sice 
na posledním Eurobasketu ještě o dvě místa za 
Českem na třinácté příčce, ale tým trenéra Martinše 
Zibartse má letos ambice předvést se v lepším 

světle. Lotyšsko by mělo přijet i s pětadvacetiletou 
pivotkou a oporou Galatasaraye Istanbul Kristine 
Vitolaovou. 

Turnaj v KV Areně se koná ve stejnou chvíli, kdy 
jen o pár metrů vedle budou čeští volejbalisté 

v kvalifikaci bojovat o světový šampionát. Díky 
vzájemné spolupráci bude moct až stovka držitelů 
permanentek na volejbalovou kvalifikaci na tu 
samou vstupenku navštívit utkání basketbalového 
turnaje a obráceně.

Mezinárodní turnaj žen v Karlových Varech   Na turnaji na západě Čech si české basketbalistky 
poprvé vyzkouší svou aktuální formu po dvou týdnech regenerace, kondiční a basketbalové přípravy. 
Evropský šampionát budou od 16. do 25. června hostit Praha a Hradec Králové.  Foto: ČBF

• SPORT
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor právní 
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí 
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Zbytky místa posledního odpočinku nedaleko Mariánských Lázní ze 17. století, dochovalo se zde asi 360 barokních a klasicistních žulových náhrobků z let 1673-1936. 
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ZKONTROLUJEME, 
jestli za plyn neplatíte předraženou cenu!

VOLEJTE: 607 057 931    

BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ
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• INZERCE

Program:    komentované prohlídky závodu (včetně nejmodernější lakovací linky) v časech 9,00;     
   9,15; 9,30; 9,45; 10,00; 10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30; 11,45; 12,00; 13,00; 14,00     
   a 14,30 (v případě většího zájmu budou časy prohlídek přidány)
   dětské divadelní představení v 10,00 a ve 14,00  
   soutěže a zábava pro děti
   slosování vstupenek o ceny 
   možnost občerstvení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27. 5. 2017 
9.00 – 15.00, WITTE OSTROV

SLAVÍME PRVNÍ NAROZENINY! 
areál firmy v Ostrově (průmyslová zóna)

www.witte-automotive.cz        Vstup zdarma
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UŽ VÁS NEBAVÍ VAŠE PRÁCE?
CHCETE ZKUSIT NĚCO NOVÉHO?

STAŇTE SE KRUPIÉREM KRUPIÉRSKÝ KURZ ZDARMA

V Karlových Varech od 05/2017
Pracovní smlouva už po dobu kurzu | Garance zaměstnání po úspěšném dokončení kurzu

Nadstandardní mzdové podmínky | Vhodné i pro absolventy

ZÁJEMCI SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: cv@slotgroup.cz

SLOT Group a.s., Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary

Carlsbad

Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

PřiPrAvte své těLo A PLeť nA Léto

V Asklepionu Karlovy Vary na vás čekají prověřené a účinné 
metody v péči o zuby, pokožku i tělo za překvapivě nízké ceny.

HLoubková HydrAtAce
kyseLinou HyALuronovou
Vyhlazení vrásek, hydratace a omlazení 
kyselinou hyaluronovou připraví vaši pleť 
perfektně na léto a předejde vzniku vrásek.

stoMAtoLogie AskLePion
krásný A zdrAvý úsMěv
Hledáte marně dobrého stomatologa a dentální 
hygienu? Špičkové vybavení a přímé napojení 
na stomatologické oddělení Asklepionu v Praze 
zajistí tu nejlepší péči o vaše zuby od bělení 
zubů až po řešení složitých problémů. 
Spolupráce s OZP.

s náMi PLAvkovou sezónu stíHáte
Získejte do léta perfektně tvarovanou a štíhlou 
postavu s našimi prověřenými tělovými přístroji 
Exilis, Bodyter či lékařskou kryolipolýzou Cooltech. 
Centimetry mizí doslova před očima. 

Moderní LéčbA křečovýcH žiL
v AskLePionu AMbuLAntně
K léčbě křečových žil používají naši specialisté 
nejmodernější metody, po kterých vás 
nečeká žádná hospitalizace, bolest ani dlouhá 
rekonvalescence. Zjistěte, zda je pro vás nejlepší 
sklerotizace, laser, Clarivein nebo kombinace 
těchto metod.


