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ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZONY OBLÉKNE 

MĚSTO DO SVÁTEČNÍHO



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

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2019033

Drahovice, Východní

Byt 1+1
cena:1.050.000,-Kč

zakázka č. 2019031

Rybáře, U Koupaliště

Byt 3+1
cena: 1.499.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2019029

Stará Role, Okružní

Byt 3+1
cena: 1.380.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Druhé patro zatepleného panelového 
domu. Slunný byt, plastová okna, 

původní stav, parkety, pěkné společné 
prostory a okolí, kočárkárna. UP 66 m², 

PENB: D

Třetí patro zatepleného panelového 
domu, původní stav s dobrou údržbou, 

ihned k bydlení, lodžie v mezipatře. 
Ideální k pronajímání. UP 36 m², 

PENB: C - úsporná

Přízemí zatepleného panel. domu. 
Původní stav s plastovými okny. 

Prostorná lodžie orientovaná na jih. 
Strategické místo pro rodinu s dětmi. 

UP 84 m², PENB: C

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

RD 8+2
cena: 6.200.000,-Kč

zakázka č. 2019018

Staré Sedlo, Šachetní

Stavební pozemek
cena: 1.190,-Kč/m²

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková

Vícegenerační vila, nadstandardní 
materiály. Garáž pro dva vozy. 

Možnost až tří samostatných bytů. 
Zahrada s bazénem a pergolou. UP 
325 m², pozemek 925 m². PENB: D

Pozemek určený k zástavbě RD.
V blízkosti krásné přírody. Lokalita 

nově vznikajícího rodinného 
bydlení. IS: vodovod, kanalizace, 

elektřina. Pozemek 1.074 m².

zakázka č. 2019032

Kolová

Zahrada
cena: 350.000,-Kč

zakázka č. 2019027

Kyselka, Radošov

Makléř: Olga Vrtáčková

Zahrada v zahrádkářské oblasti. 
Ovocné stromy, jezírko, sousedství 

lesa, elektřina, původní studna. 
Možno vybudovat chatu až 60 m². 

Pozemek 740 m².

Prodejní hala
cena: 4.200.000,-Kč

zakázka č. 2019035

Stará Role, Nádražní 
zakázka č. 2019036

Stará Role, Nerudova

Skladovací hala NÁJEM
cena: 39.720,-Kč/měsíc

Prodejna NÁJEM
cena: 17.000,-Kč/měsíc

Makléř: Jiří Brož Makléř: Jiří Brož Makléř: Jiří Brož

Zděná skladová nebo prodejní hala. 
Pronajata = investice! Zateplení, 
nová fasáda a střecha. Dobrý 

přístup, vlastní parking. UP 410 m², 
pozemek 643 m². PENB: D

Starší skladovací hala. Vytápění 
plynovým kotlem s radiátory, 

nakládací rampa, více vstupů, zázemí 
kancelář a WC. Dostupné kamionem. 

UP 662 m², PENB: G

Vhodné pro prodejnu, služby, 
kanceláře s klidným provozem. 

Plynový kotel, nízké náklady na služby. 
Vlastní parkování před provozovnou. 

UP 190 m², PENB: D 

zakázka č. 2017059

Tašovice, Sopečná

Stavební pozemek
cena: 1.100,-Kč/m²

zakázka č. 2018083

Rybáře, Růžový vrch

Makléř: Mirka Čiháková

Stavební pozemek při cestě Růžový 
Vrch - Sedlec. ÚP bydlení 

městského typu, zastavitelnost 60%, 
inženýrské sítě včetně plynu. 

Pozemek 1.758 m² 

zakázka č. 2019028

Svatava, U Přádelny

Byt 2+1
cena: 750.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková

Druhé patro zatepleného panelového 
domu. Plastová okna, původní 

udržovaný stav, balkon, samostatné 
WC. Kompletní vybavení v ceně!

UP 68 m², PENB: G

zakázka č. 2019037

Karlovy Vary, Kolmá

Byt 3+kk
cena: 2.795.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Okouzlující byt s balkonem ve 3. patře 
cihlového domu. Dům i byt ve vynikají-
cím stavu. V domě schodišťový výtah 
(sedátko). Dobré sousedské vztahy.

UP 86 m², PENB: G
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 5/2019 • ROČNÍK XX • 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

Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
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.

Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, 
Ověřování dokladů:
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 - 14:00 h.

Občanské průkazy, registr řidičů, registr vozidel, 
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, po-
volení k vjezdu do lázeňského území, parkovací 
karty, obecní živnostenský úřad:
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.
 
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, 
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová, 
Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, 
Jan Kopál, Helena Kyselá • REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz) 
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
VÝROBA: MEDIA, a.s., • INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 
739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 7. května 2019.

01 POSTAVOU NA TITULNÍ STRANĚ 
je Tereza Johnová, členka Spolku panstva na tvrzi 
Žíželeves. Korzo a tance dam, pánů a dětí v barok-
ních kostýmech patří každoročně k vyhledávaným 
a nejfotografovanějším atrakcím Zahájení lázeňské 
sezony. Náš snímek pochází od Jitky Raunerové, že se 
ale karlovarské hobby fotografce povedl?

07 FÓRUM MĚSTA OZNAČILO PROBLÉMY
Lázeňství, vysokou školu, budoucí podobu Vřídelní ko-
lonády, dopravní terminál a další témata vybralo Fórum 
města Karlovy Vary do ankety, která určí největší pro-
blémy města. Zapojit se můžete na webu magistrátu 
města nebo prostřednictvím anketního lístku, který 
zveřejňujeme v tomto vydání KRL°. Hlasovat můžete 
do 12. května.

09 PAMÁTKOVÁ PÉČE
Karlovy Vary se pyšní celou řadou památkově hod-
notných objektů. Veškerá činnost, která může ovlivnit 
hodnoty objektů v chráněném území, podléhá dohledu 
a péči památkářů. Jak vše funguje, to v rozhovoru pro 
KRL° vysvětluje Antonín Haidlmaier, vedoucí odboru 
památkové péče karlovarského magistrátu.

10 PROJEKTY CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU
Doc. Melková, která připravovala Manuál veřejných 
prostranství pro Prahu, připraví obdobný materiál také 
pro Karlovy Vary. Prof. Hájek spolu s KAMem prozkou-
má, zda by část prostoru Císařských lázní dočasně 
vyhovovala Karlovarskému symfonickému orchestru. 

22 ZUŠ OPEN. KDYŽ DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM
Celostátní oslavy základního uměleckého vzdělání za-
čnou v Karlových Varech na Mlýnské kolonádě v pátek 
31. května za účasti Magdaleny Kožené. Světoznámá 
pěvkyně si město sama vybrala. 

22 ČAS LOVCŮ A SBĚRAČŮ
Vernisáží začne 2. května v Muzeu Karlovy Vary neoby-
čejná výstava, která seznamuje veřejnost s opomíjeným 
světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. 

29 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY
Stovky vytrvalců se už teď těší na 7. ročník běhu, 
který letos odstartuje v sobotu 18. května. Město se 
díky okouzlujícím kulisám stalo oblíbenou zastávkou 
profesionálních atletů i hobby běžců z celé Evropy.

09

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

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2019033

Drahovice, Východní

Byt 1+1
cena:1.050.000,-Kč

zakázka č. 2019031

Rybáře, U Koupaliště

Byt 3+1
cena: 1.499.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2019029

Stará Role, Okružní

Byt 3+1
cena: 1.380.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Druhé patro zatepleného panelového 
domu. Slunný byt, plastová okna, 

původní stav, parkety, pěkné společné 
prostory a okolí, kočárkárna. UP 66 m², 

PENB: D

Třetí patro zatepleného panelového 
domu, původní stav s dobrou údržbou, 

ihned k bydlení, lodžie v mezipatře. 
Ideální k pronajímání. UP 36 m², 

PENB: C - úsporná

Přízemí zatepleného panel. domu. 
Původní stav s plastovými okny. 

Prostorná lodžie orientovaná na jih. 
Strategické místo pro rodinu s dětmi. 

UP 84 m², PENB: C

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

RD 8+2
cena: 6.200.000,-Kč

zakázka č. 2019018

Staré Sedlo, Šachetní

Stavební pozemek
cena: 1.190,-Kč/m²

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková

Vícegenerační vila, nadstandardní 
materiály. Garáž pro dva vozy. 

Možnost až tří samostatných bytů. 
Zahrada s bazénem a pergolou. UP 
325 m², pozemek 925 m². PENB: D

Pozemek určený k zástavbě RD.
V blízkosti krásné přírody. Lokalita 

nově vznikajícího rodinného 
bydlení. IS: vodovod, kanalizace, 

elektřina. Pozemek 1.074 m².

zakázka č. 2019032

Kolová

Zahrada
cena: 350.000,-Kč

zakázka č. 2019027

Kyselka, Radošov

Makléř: Olga Vrtáčková

Zahrada v zahrádkářské oblasti. 
Ovocné stromy, jezírko, sousedství 

lesa, elektřina, původní studna. 
Možno vybudovat chatu až 60 m². 

Pozemek 740 m².

Prodejní hala
cena: 4.200.000,-Kč

zakázka č. 2019035

Stará Role, Nádražní 
zakázka č. 2019036

Stará Role, Nerudova

Skladovací hala NÁJEM
cena: 39.720,-Kč/měsíc

Prodejna NÁJEM
cena: 17.000,-Kč/měsíc

Makléř: Jiří Brož Makléř: Jiří Brož Makléř: Jiří Brož

Zděná skladová nebo prodejní hala. 
Pronajata = investice! Zateplení, 
nová fasáda a střecha. Dobrý 

přístup, vlastní parking. UP 410 m², 
pozemek 643 m². PENB: D

Starší skladovací hala. Vytápění 
plynovým kotlem s radiátory, 

nakládací rampa, více vstupů, zázemí 
kancelář a WC. Dostupné kamionem. 

UP 662 m², PENB: G

Vhodné pro prodejnu, služby, 
kanceláře s klidným provozem. 

Plynový kotel, nízké náklady na služby. 
Vlastní parkování před provozovnou. 

UP 190 m², PENB: D 

zakázka č. 2017059

Tašovice, Sopečná

Stavební pozemek
cena: 1.100,-Kč/m²

zakázka č. 2018083

Rybáře, Růžový vrch

Makléř: Mirka Čiháková

Stavební pozemek při cestě Růžový 
Vrch - Sedlec. ÚP bydlení 

městského typu, zastavitelnost 60%, 
inženýrské sítě včetně plynu. 

Pozemek 1.758 m² 

zakázka č. 2019028

Svatava, U Přádelny

Byt 2+1
cena: 750.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková

Druhé patro zatepleného panelového 
domu. Plastová okna, původní 

udržovaný stav, balkon, samostatné 
WC. Kompletní vybavení v ceně!

UP 68 m², PENB: G

zakázka č. 2019037

Karlovy Vary, Kolmá

Byt 3+kk
cena: 2.795.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Okouzlující byt s balkonem ve 3. patře 
cihlového domu. Dům i byt ve vynikají-
cím stavu. V domě schodišťový výtah 
(sedátko). Dobré sousedské vztahy.

UP 86 m², PENB: G
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4   krl° KVĚTEN

• STALO SE / STANE SE

SENIOR POINT
Karlovarský magistrát má od dubna speciální pracovi-
ště Senior Point. Klientům z řad seniorů zde vyškolená 
pracovnice pomůže s orientací na úřadu a v jeho 
jednotlivých agendách, poradí kde a s kým řešit 
konkrétní záležitosti jako poplatek za psa nebo svoz 
komunálního odpadu, pomůže s vyplněním formulářů, 
objedná termín návštěvy na příslušných pracovištích 
a podobně. Klienti zde získají i informace o kulturních 
a volnočasových aktivitách, zvýhodněném jízdném 
a službě Senior Expres. Pracoviště se nachází v pří-
zemí budovy vedle pracovišť Czech POINTU a výdeje 
občanských průkazů a cestovních pasů.

KARLOVY VARY NAVŠTÍVILA DIPLOMATICKÁ 
DELEGACE
vedená velvyslankyní Kanady paní Barbarou Catherine 
Richardsonovou. Velvyslankyně se zajímala o vývoj 
cestovního ruchu, o karlovarské tradiční lázeňství, ale 
i další tradiční místní produkty. Jako příznivkyně filmu 
projevila i značný zájem o každoroční Mezinárodní 
filmový festival. Na závěr své návštěvy delegace absol-
vovala prohlídku historického centra města.

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ NÁBOROVÁ AKCE V ČR 
SE BLÍŽÍ
 Další ročník Wannado Festival Tour se blíží, už 
tradičně se znovu zastaví v Karlových Varech. Největší 
sportovní náborová akce v ČR se bude konat znovu 
v areálu Rolava, tentokrát 18. května. Nově se do 
projektu zapojila Česká společnost tělovýchovného 
lékařství, která festival doplní o aktivity nesportovního 
charakteru pro širokou populaci. Návštěvníkům budou 
k dispozici specialisté na obezitu, diabetes, poruchy 
příjmu potravy, a z festivalu se tak stane nejkomplex-
nější osvětová akce v oblasti pohybu a zdraví. 

ZVONY SE DO KOSTELA V RYBÁŘÍCH VRÁTÍ UŽ 
V KVĚTNU
Do kostela v Rybářích se vrátí Josef, Kristus a Marie, 
zvony, o které kostel Povýšení svatého kříže přišel 
před dlouhými 77 lety. Odvezeny byly přesně 29. 
ledna roku 1942. Rybářská farnost díky veřejné sbírce 
a mimo jiné i příspěvku města nechala vyrobit zvony 
nové a vrací je do věže kostela. V sobotu 25. května 
v 15 hodin při mši svaté se Josef, Kristus a Marie 
dočkají posvěcení plzeňským biskupem Tomášem 
Holubem. 

DEN VÍTĚZSTVÍ
si město připomene během tradičního pietního 
setkání. To uspořádá v úterý 8. května ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků za svobodu. První část 
aktu se odehraje v 9 hodin na hřbitově v Drahovicích, 
kde účastníci uctí památku padlých ruských vojáků. 
V půl jedenácté bude pieta pokračovat u Památníku 
obětem všech válek u hotelu Thermal.

VELVYSLANKYNĚ RUMUNSKA
Carmen Liliana Burlacu představila vedení města 
možnosti spolupráce s rumunskou župou Timiș, ve 
které se nacházejí i tradiční lázně Buziaș. Společně 
hovořili o možnostech profesních a informačních 
výměn, případného partnerství, i o tom, jak se hlavní 
město župy Timiș - Timișoara (Temešvár) připravuje 
na to, že bude v roce 2021 jedním z Evropských 
hlavních měst kultury.

CENA PRO LÁVKU PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
udělila Cenu inženýrské komory za rok 2018 inžený-
rům Janu Procházkovi, Luďku Oberhofnerovi, Marcelu 
Zoufálkovi a Jakubu Rudolskému z karlovarské pro-
jektové kanceláře Pontika a Juraji Noskovi ze stavební 
společnosti Bögl a Krýsl za projekt vyhotovený pro 
Statutární město Karlovy Vary pod názvem „Lávka 
přes horní nádraží v Karlových Varech“. Blahopřeje-
me!

STUDENTSKÝ PARLAMENT
Připravovaná optimalizace linek MHD, areál bývalé 
vodárny, letní kino i prostory někdejšího kina ve Staré 
Roli, Alžbětiny lázně a zázemí pro mladou generaci 
byly tématem dubnového Studentského parlamen-
tu. Studentům chybí kluby a jiné prostory, kde by 
se mohli potkávat, kvalitní skatepark, ale i velké 
nákupní centrum. Žákovská část dostala i domácí 
úkol, zamyslet se nad budoucí podobou Studentského 
parlamentu.

LANOVÉ CENTRUM JE UŽ PŘIPRAVENÉ
Přírodní lanové centrum Sv. Linhart už je připraveno 
na první letošní návštěvníky. Sezona bude zahájena 
v pátek 5. května ve 12 hodin. Do letních prázdnin 
bude otevřené o víkendech vždy od 12 do 18 hodin, 
v červenci a srpnu každý den od 12 do 19 hodin. 
V době nepříznivého počasí zůstává lanové centrum 
zavřené.
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Karlovy Vary zahájí novou lázeňskou sezonu 
tradičně v prvním květnovém týdnu. Třídenní 
slavnosti oživí ve dnech 3. až 5. května celé 
centrum města a také lázeňské lesy. Veřejnosti se 
poprvé po kompletní rekonstrukci otevře věhlasná 
Goethova vyhlídka.
Celý program bude postaven na tradičních prv-
cích jako je žehnání pramenům, průvod družiny 
Karla IV. městem, vyhlášený řemeslný jarmark, 
gurmány vyhledávaný Food Festival s atraktivním 
během číšníků ve stylu Vrchní, prchni nebo Jarní 
porcelánové slavnosti. Chybět nebude populární 
hraná prohlídka města v provedení Pouličního 
divadla Viktora Braunreitera, letos na téma 
Karlovarská léčba. Nedělní část bude zaměřena 
zejména na děti.
Od pátku do neděle se na podiích, kolonádách, 
pěších zónách nebo v parcích představí desítky 
regionálních umělců i hvězdy české hudební 
scény, například 4TET s Jiřím Kornem nebo skupi-
na Poetika. Všechna pouliční představení budou 
přístupná zdarma.
V předvečer slavnostního víkendu bude vernisáží 
zahájena výstava Společně do UNESCO, která 
v prostorách Vřídelní kolonády představí města, 
jež se společně s Karlovými Vary ucházejí o zápis 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Ve 
Dvořákových sadech bude instalována výstava 
Kreslený humor z Františkových Lázní. 
Zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech patří 
mezi vrcholy v kulturně-společenském kalendáři 
města. Ani v letošním roce si ho nenechají ujít 
významní hosté z řad velvyslanců, členů vlády 
a parlamentu, přijedou zástupci českých měst 
a také delegace partnerských měst ze zahraničí. 
V rámci slavnostního večera v divadle budou 
vybraným osobnostem předána nejvyšší městská 
ocenění – čestné občanství a cena města.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2019
• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY.

HLAVNÍ UDÁLOSTI PROGRAMU ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2019 
Kompletní program v podobě plakátu přinášíme 
uprostřed tohoto vydání Karlovarských radničních 
listů. Ke stažení je rovněž na internetových strán-
kách magistrátu města www.mmkv.cz.

SPOLEČNĚ DO UNESCO
čtvrtek – neděle | Vřídelní kolonáda
Výstava, která prostřednictvím fotografií dominant 
představí „Slavné lázně Evropy“ - uskupení jedenácti 
výjimečných lázeňských měst ze sedmi zemí, které 
byly nominovány na zápis do Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 2. května v 16:30, výstava bude 
v hale Vřídelní kolonády přístupná do 19. května.

KRESLENÝ HUMOR Z FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
pátek – neděle | Dvořákovy sady
Výstava zhruba stovky kreslených vtipů o lázeňství 
a cestování přiblíží minulé ročníky Mezinárodního 
festivalu kresleného humoru, který se v předchozích 
letech setkal s velkým ohlasem ve Františkových 
Lázních.

ŘEMESLNÝ JARMARK
pátek – neděle 10:00 – 18:00 | Smetanovy sady
Tradiční jarmark se těší stále větší popularitě mezi 
návštěvníky i řemeslníky. Letos se na tržišti před Alž-
bětinými lázněmi objeví zhruba 45 stánků s pestrým 
sortimentem zboží a často i s ukázkou tradičních 
řemesel. V prodeji budou polodrahokamy, bižuterie, 
výrobky z kůže, keramiky, foukaného skla, chybět 
nebudou domácí koláče, perníčky, medovina nebo 
víno. Součástí jarmarku budou i tvořivé dílny pro děti, 
ve kterých budou děti malovat na porcelán, tvořit jarní 
dekorace nebo šperky.

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI
pátek – neděle 10:00 – 17:00 | Grandhotel Pupp
Již 24. ročník opět pořádá porcelánka Thun 1794 ve 
spolupráci s Grandhotelem Pupp a sklárnou Moser. 
V slavnostním sále Grandhotelu Pupp bude instalová-
na výstava „Prostřené stoly“. Společnost Thun 1794 
na ní prezentuje svou současnou produkci užitkového 
porcelánu, kterou na stolech vkusně doplňuje sklo 
Moser. Výstava je přístupná zdarma. V 25 prodejních 

stáncích na prostranství před Puppem bude nabízen 
porcelán regionálních porcelánek (Thun 1794, Thun 
Studio, Rudolf Kämpf Loučky, Český porcelán Dubí 
a Duchcov, Hotelový porcelán G-Benedikt), ale také 
sklo ze sklárny Moser za mimořádně zvýhodněné 
ceny. Slavnosti doprovodí program s živou hudbou, 
bohatým občerstvením a Porcelánovou školičkou, ve 
které si děti vyrobí a nechají vypálit hrnečky. 
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

HLAVNÍ UDÁLOSTI PROGRAMU ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2019 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ GOETHOVY VYHLÍDKY
pátek 15:00 | Goethova vyhlídka 
Obyvatelům i návštěvníkům města se naskytne dlou-
ho zapovězený výhled na Karlovy Vary z ochozu věže 
na Výšině věčného života. Goethova vyhlídka se po 
kompletní rekonstrukci a revitalizaci okolí slavnostně 
otevře veřejnosti v pátek 3. května v 15 hodin a ná-
vštěvníci mohou mimo jiné vyslechnout přednášku 
historika Jiřího Klsáka. Rozhledna bude otevřena 
o víkendech od 12 do 17 hodin. V její těsné blízkosti 
najdou návštěvníci také Stezku strašidel. Zhruba 
tříkilometrový okruh směrem na Tři kříže a zpět je 
lemován různými lesními bytostmi usazenými na 
zemi i na stromech.

KARLOVARSKÁ LÉČBA – HRANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
pátek 19:00 | Alžbětiny lázně – bývalé Lázně VI.
Tradičně netradičně představí Karlovy Vary a jejich 
historii Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. V hrané 
prohlídce města se tentokrát zaměří na lázeňství 
a lázeňské lékaře. Procházka startuje v 19 hodin 
u Alžbětiných lázní a bude mít šest zastávek, na 
kterých divadelníci předvedou skeče inspirované 
historií vybraných objektů a představí slavné lékaře 
minulosti. Trasa prohlídky: Lázně V. - Alžbětiny lázně 
(Wenceslaus Payer de Cubito), Lázně IV. - Nové lázně 
(Fabian Sommer), Lázně III. - Windsor Spa (David 
Becher), Lázně II. - u Vřídelní kolonády (Jean de Caro), 
Lázně I. - Císařské lázně (Rudolf Mannl), Lázně VI. 
(Eduard Hlawaczek).

SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
pátek 19:30 | Karlovarské městské divadlo
Slavnostní večer s předáváním cen města a čestného 
občanství vybraným osobnostem za účasti význam-
ných hostů z řad velvyslanců, zástupců Parlamentu 
ČR, starostů města a obcí a delegací partnerských 
měst ze zahraničí. V rámci večera se představí Karlo-
varský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta 
Jana Kučery. Orchestr doprovodí děti ze Základní 
umělecké školy Karlovy Vary, které předvedou ukázky 
z Karnevalu zvířat – unikátního představení připrave-
ného ve spolupráci s KSO a Karlovarským městským 
divadlem. (Celé představení má veřejnost možnost 
shlédnout v sobotu od 19.00 v karlovarském divadle.)

ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM A SLAVNOSTNÍ MŠE
sobota od 10:00 | Mlýnská kolonáda – Chrám sv. 
Maří Magdaleny
Tradiční rituál žehnání pramenům povede apoštolský 
nuncius Charles Daniel Balvo. Slavnostní průvod 
projde od Mlýnské kolonády přes Tržní kolonádu 
k Vřídlu. Následuje slavnostní mše v kostele sv. Maří 
Magdaleny.

PRŮVOD KARLA IV.
sobota 14:00 – 18:00 | Letní kino – Smetanovy sady
Tradiční průvod Karla IV. a jeho družiny městem 
s ukázkou lovu dravých ptáků u letního kina a his-
torickým ležením ve Smetanových sadech. V parku 
u Alžbětiných lázní budou připraveny dobové atrakce 
– historický kolotoč, jízda na sudech a lukostřelba. 
Na hostině pro Karla IV. se předvedou kejklíři, rytíři, 
tanečnice a divadelníci.

FOOD FESTIVAL
sobota 11:30 – 16:00 | prostranství před 
Spa Hotelem Thermal
Gastronomická přehlídka plná chutí pod taktovkou 
karlovarských kuchařů nabídne speciality vybraných 
restaurací a barů. Na návštěvníky čekají mimo jiné 
i kuchařské soutěže o hodnotné ceny, pro děti bude 
připraven program pod vařečkou kuchaře Emana 
a výtěžek z dětského vaření bude použit na charitativ-
ní účely. Představí se také Radek Příhonský, který 
pracoval nejen jako šéfkuchař Grandhotelu Pupp, ale 
má také bohaté zkušenosti z Jihoafrické republiky. 
Jako jedna z českých kuchařských hvězd byl hostem 
televizní kuchařské show Kluci v akci. O hudební 
vystoupení se postará Timmy White, chybět nebude 
tradiční běh číšníků ve stylu Vrchní, prchni. Již 11. 
Ročník Food Festu připravují společně město Karlovy 
Vary, LH Thermal a Česká umělecká. 

KONCERTY  |  pátek - neděle
Živá hudba všech žánrů od flašinetáře po 4TET 
nebo Karlovarský symfonický orchestr bude znít po 

celém městě. Členové Karlovarského symfonického 
orchestru se představí na několika místech v mnoha 
hudebních vystoupeních. V pátek na slavnostně 
nasvícené Mlýnské kolonádě zahrají Vivaldiho Čtvero 
ročních dob. V sobotu od 16:30 zahájí orchestr 
sezonu kolonádních koncertů. V jeho podání zazní 
na podiu u Mlýnské kolonády Dvořákova Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“. Na podiích ve městě 
se představí i hvězdní hosté - 4TET, Tonya Graves, 
Ondřej Havelka a Melody Makers, Milan Schelinger 
Band, Petr Spálený nebo Poetika. Jazz a swing se 
bude hrát na Linhartu v rámci tradičních Sinatrov-
ských slavností. 

SPOLEK PANSTVA NA TVRZI ŽÍŽELEVES
pátek - sobota
Po kolonádách budou korzovat dámy, páni a děti ze 
Spolku panstva na tvrzi Žíželeves. Jejich bieder-
meierovské kostýmy a historické tance sklízí každý 
rok velký obdiv návštěvníků slavností a fotografie 
s nimi plní sociální sítě. Členy spolku potkáte v pátek 
večer na Mlýnské kolonádě. V sobotu budou korzovat 
zejména v okolí Tržní kolonády. 

Zahájení lázeňské sezony 2019 v Karlových Varech se odehraje za laskavé podpory významných partnerů.
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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 10. dubna 2019.

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?

Vyplněný dotazník je možné odevzdat na Informačním pultu Magistrátu 
města Karlovy Vary nebo oskenovaný zaslat e-mailem na adresu 
v.sekyrova@mmkv.cz. Hlasovat lze i elektronickou formou a to na webové 
stránce Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz. Hlasování bude 
ukončeno 12. 5. 2019.

S výsledky ankety budete seznámeni v Karlovarských radničních listech 
a na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary. 

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Komunikace ve městě? 
Pracovní ruch pokračuje

Po celoplošné opravě povrchu v ulici Petřín a části Moskevské ulice se bude 
na začátku května provádět již avizovaná oprava Západní ulice v úseku mezi 
Chebským mostem a křižovatkou s ulicí Dr. Engla. Na nový povrch bez výtluků 
a nerovností se mohou těšit motoristé v Krušnohorské ulici nebo v městské 
čtvrti Hůrky, kde se bude pracovat v ulici Kpt. Malkovského. V plném proudu je 
výstavba úplně nového chodníku z Růžového vrchu do Sedlece. Na tuto stavbu 
také naváže oprava vozovky mezi Sedleckou ulicí směrem ke křižovatce 

s Jáchymovskou.
Postupně se v jednotlivých čtvrtích 

provádějí lokální opravy výtluků. Tak-
zvanou tryskovou metodou za pomoci 
asfaltové emulze a kamenné drti byl 
opraven například povrch Krymské 
ulice v Tuhnicích, několika ulic v Bo-
haticích, v Doubí a v dalších částech 
města. Odfrézováním a položením no-
vého asfaltu se opravovaly nerovnosti 
například v Šumavské ulici. Zahájena 
byla také postupná obnova vodorovné-
ho dopravního značení, tedy zejména 
středových a vodících čar, přechodů 

pro chodce a značení na autobusových zastávkách. Obnovuje se i vymezení 
stání pro vozidla osob s průkazem ZTP/P a dalších parkovacích stání.

Kvůli zajištění větší bezpečnosti chodců na chodníku v Jáchymovské ulici 
byla v problematické zatáčce u železničního podjezdu nainstalována nová 
betonová svodidla. 

V karlovarských ulicích se také objevily nové radary. Najdete je v Závodní 
a Jáchymovské ulici a na hlavní komunikaci v Počernech. Jde o moderní tabu-
lové měřiče, které mají hlavně preventivní funkci. Ukazují okamžitou rychlost 
projíždějícího vozidla, při překročení povolené rychlosti zobrazují registrační 
značku vozidla a pokyn „ZPOMALTE“. Denní i měsíční statistiky dopravní zatí-
ženosti jsou dostupné na webu Městské policie Karlovy Vary - www.mpkv.cz. 

Fórum města označilo 
největší problémy
Lázeňství, vysokou školu, budoucí podobu Vřídelní kolonády, dopravní terminál 
a další témata vybralo Fórum města Karlovy Vary do ankety, která určí největší 
problémy města. Zhruba osm desítek účastníků debatovalo v sále Alžbětiných 
lázní také o veřejných prostranstvích, bazénu hotelu Thermal, bytové výstav-
bě, absenci komunitních center nebo letním kině. Z hlasování na závěr debaty 
vykrystalizovalo 16 témat, která budou předmětem anketního hlasování. Zapojit se 
můžete na webu magistrátu města nebo prostřednictvím anketního lístku, který 
zveřejňujeme v tomto vydání KRL°. Hlasovat můžete do 12. května.

Na prahu veřejného prostoru
V návaznosti na workshop „Mezi námi sousedy“, který proběhl na sklon-

ku roku 2018 v prostorách Kanceláře architekta města Karlovy Vary, hle-
dáme jeden karlovarský vnitroblok, který pomůžeme oživit.

Hledá se zarostlý dvorek, nevyužívaný vnitroblok 
či zákoutí volající po rekultivaci.

Chodíte kolem prostoru, kterého „je škoda“? Máte chuť jej zkultivovat – 
uklidit, upravit, osadit – a nevíte, jak začít? Přemýšlíte, co dalšího by místu 
prospělo? K čemu by mohlo sloužit?

Dejte nám tip na vnitroblok, dvorek či zákoutí, které by jednou mohlo 
Vám a Vašim sousedům dělat radost, a my Vám místo pomůžeme oživit.

Spolek Vzbuďme Vary ve spojení s Kanceláří architekta města Karlovy 
Vary a s podporou Nadace české architektury vybere jeden z přihlášených 
dvorků a pomůže nastartovat jeho revitalizaci. Na podzim roku 2019 na 
místě uspořádáme setkání s architektem a zahradníkem, kteří budou při-
praveni pomoci radou či inspirací. A pokud se sousedy najdete společnou 
vizi, pokusíme se Vám pomoci přivést ji k životu. 

Jak dvorek přihlásit?
1. Vyplňte krátký dotazník, který najdete na adrese www.vzbudmevary.cz.
2. Zastavte se v Kanceláři architekta města a vyplňte dotazník na místě.

Uzávěrka přijímání návrhů je 30. 6. 2019.

Montáž nového radaru

Diskusních fóra pokračují i v květnu
Setkání a debaty s obyvateli jednotlivých karlovarských čtvrtí pokračují v květnu 
na třech místech. O své podněty a připomínky k problémům v jednotlivých loka-
litách a plánovaným projektům města se můžete podělit s představiteli radnice, 
úřadu a městských organizací.

Termíny jarní série místních diskusních fór:
15. 5. Bohatice (Karlovarská teplárenská)
22. 5. Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského)
29. 5. Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje)

Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu.
Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích proběhnou v podzimních měsících.

Oprava chodníku v Hřbitovní ulici
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

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

  Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), 
Krušnohorská u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – 
plato u Horního nádraž

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

6.5.  Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, 
Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie ČR), Spojovací 

 Parkoviště: Čankovská (velké parkoviště u křižovatky s ul. U Koupaliště)
 Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 

nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
7.5. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od křižovatky s ul. 5. května na konec ulice), 

5. května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
9.5. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská, Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, 

Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem, Na Výsluní, Přemílovická
10.5. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, 

Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní, 
13.5. 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
14.5. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 

Merklínská
15.5. Parkoviště:  Severní – velké parkoviště, Lidická (u pedagogické školy)
 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

16.5. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná, Kostelní, 
Rolavská, Vítězslava Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací

17.5.  Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská, K Linhartu, Pod Jelením skokem
20.5.  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 
21.5. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova, Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, 

Jáchymovská, Železná, 
22.5. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 

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

23.5. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
24.5. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 

Šmeralova, Hybešova, Slepá
 Parkoviště:  Česká - parkovací plocha za panelovými domy 
27.5. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará 

Kysibelská, Úvalská
 Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 

nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
28.5. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k okružní OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu 

k OK u TESCA)
29.5. Komunikace: Nákladní - plato Horní nádraží, U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská
 Parkoviště:  Lomená – nové parkoviště vedle čp.7, Konečná 
 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 

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

30.5. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
31.5. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, 

U Brodu, Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní 

 Budoucí podoba Vřídelní kolonády
 Dopravní terminál
 Hotel a bazén Thermal
 Chybějící náměstí
 Infrastruktura pro UNESCO
 Kácení v lázeňských lesích
 Komunitní centra
 Lázeňství
 Letní kino
 Náplavka – nábřeží Ohře
 Neudržované objekty + brownfieldy
 Občanské spolky
 Prostory pro koncerty/tanec – nedostatek
 Veřejná bytová výstavba
 Veřejná prostranství – odpočinkový prostor
 Vysoká škola v KV včetně ubytování

 Další problém…………………………………

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem!

KDO JE KDO 
Nora Dolanská
manager a PR manager pro UNESCO
Nora Dolanská vystudovala Fakultu sociálních věd 
Univerzity Karlovy a Prague International  Bussiness  
School, odbornost získávala během řady zahranič-
ních stáží v USA, Německu, Rakousku, Velké Británii 
a Švýcarsku. Působila mimo jiné jako generální 

ředitelka Pražské informační služby – Prague City, ředitelka Středočeské centrály 
cestovního ruchu, řídila zahraniční zastoupení CzechTourismu, jako odborný spe-
cialista pražského magistrátu měla na starosti partnerská města, bilaterální vztahy 
a mezinárodní projekty.
Pro město Karlovy Vary bude řídit marketingovou strategii, její aplikaci a komplexní 
komunikaci ve vztahu k odborné i široké veřejnosti, a to v celé šíři problematiky 
a činností, které na Karlovy Vary dopadají a dopadnou v souvislosti s probíhajícím 
procesem zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Lucie Sochorková
UNESCO Site Manager
Lucie vystudovala obor Geografie střední Evropy 
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem a v současné době ukončuje magister-
ské studium oboru Revitalizace krajiny. Během 
studentských let využila možnosti vzdělávat se na 

zahraničních univerzitách, a to v estonském Tallinnu a maďarském Szegedu. Další 
destinací, kde absolvovala půlroční stáž, je město Maribor ve Slovinsku. V těchto 
zemích zároveň objevovala krásy přírodního a kulturního bohatství. V KAM KV° 
zastává pozici Site Managera pro UNESCO - zajišťuje koordinaci péče o historické 
dědictví, o jeho obnovu a prezentaci, je koordinátorem aktivit a mluvčím lokální or-
ganizace UNESCO světového dědictví. Je odborným členem kmenového týmu KAM 
KV°, úzce spolupracuje s paní primátorkou a s vedením města. Aktivně iniciuje 
a koordinuje implementaci cílů Management plánu UNESCO v Karlových Varech. 
Úzce spolupracuje se zástupci měst společného seznamu pro zápis do UNESCO. 
Mezi své zájmy přirozeně řadí cestování, poznávání odlišných kultur a dobré jídlo.

Radek Volf
ředitel Infocentra Města Karlovy Vary, o.p.s.
Infocentrum je organizací působící v našem městě 
už téměř 18 let. Hlavním úkolem je shromažďo-
vat informace, následně je distribuovat, provádět 
marketing města Karlovy Vary a spolupodílet se na 
pořádání akcí města Karlovy Vary.

V Infocentru provede revizi všech těchto činností s tím, že jeho hlavním cílem je 
to, aby se tato společnost stala v oblasti informací důležitou servisní organizací. 
"Občané města, hosté i subjekty působící v oblasti cestovního ruchu by měli 
vnímat Infocentrum jako každodenního partnera, který jim pomáhá v dostupnosti 
informací potřebných pro jejich rozhodování a komfort spojený s pobytem ve 
městě," říká Volf.
Další důležitou činností Infocentra je propagace Karlových Varů a celkové zlepšo-
vání reputace lázeňského města. "Zaměříme se na zefektivnění této činnosti. Toho 
dosáhneme stanovením marketingových cílů a jejich důkladným hodnocením," 
dodává. Dalším cílem je soustředit se na přípravu vstupu města Karlovy Vary do 
UNESCO. V této souvislosti očekává výraznou změnu struktury návštěvníků města 
a jejich potřeb. Příprava města Karlovy Vary a dotčených subjektů by měla být 
jednou z velkých úloh, které před Infocentrem stojí, a které musí zvládnout.

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

Ke dvěma automatům na jednorázové povolenky k vjezdu do lázeňského 
území, které stojí u budovy městské policie v Moskevské ulici, přibude v průbě-
hu května další. Umístěn bude na Mariánskolázeňské ulici u Císařských lázní, 
tedy na druhém hlavním vstupu do zóny. V automatu bude možné platit hotově 
i bezkontaktní platební kartou. Jednodenní povolenka stojí 50 korun. Nadále 
platí, že povolení slouží pouze k průjezdu lázeňskou zónou a neopravňuje 
k parkování v této části města.

Přibude další automat na povolenky
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary se pyšní celou řadou památkově hod-
notných objektů a v průběhu času přibývají další, 
které jsou za kulturní památku prohlášeny, v nedáv-
né době například Chebský most z roku 1869. 

Veškerá činnost, která může nějakým způsobem 
ovlivnit hodnoty objektů v chráněném území, podlé-
há dohledu a péči památkářů. Nové stavby, úpravy 
nebo odstraňování stávajících objektů, ale také 
terénní úpravy nebo úpravy dřevin nelze provádět 
bez předchozího souhlasu památkářů. Tato praxe 
se víceméně ustálila na území dosavadní památko-
vé zóny v jejích hranicích z roku 1992. S vývojem 
doby, poznání hodnot kulturního dědictví na území 
města a se zamýšlenou účastí Karlových Varů 
v sériové nominaci na Seznam světového dědictví 
UNESCO, probíhala mnohá hodnocení a zkoumání 
hodnot nejcennějšího území města. Před více 
než rokem byla širší část centra Karlových Varů 
včetně lázeňských lesů prohlášena za památkovou 
rezervaci. Nařízením Vlády České republiky tak byla 
původní plošná ochrana hodnotného území města, 
tzv. Městská památková zóna Karlovy Vary, povýše-
na a rozšířena na větší území Karlových Varů. 

Jak se toto vládní nařízení odrazilo v praxi 
a v práci památkářů? Zeptali jsme se Antonína 
Haidlmaiera, vedoucího odboru památkové péče 
karlovarského magistrátu. 

Vedle lázeňských lesů byly do chráněného 
území v rámci památkové rezervace nově 
zahrnuty také například vilové části Drahovic 
a Tuhnic. Jste s vlastníky nemovitostí v těchto 
lokalitách v kontaktu, konzultujete s nimi jejich 
stavební a jiné záměry?

S vlastníky nemovitostí a žadateli z nově chrá-

něných lokalit se již rok setkáváme. Pomáháme 
s orientací, zda jejich nemovitost spadá do plošné 
ochrany. Vysvětlujeme jim principy péče a vyři-
zujeme žádosti o takzvané závazné stanovisko, 
které je nezbytné k realizaci zamýšlených záměrů. 
Nejdůležitější je, a to nejen pro nové území, že 
o toto stanovisko je nutné žádat s dostatečným 
předstihem, aby bylo vydáno ještě před zahájením 
stavby, rekonstrukcí, oprav a podobně. A tady bych 
chtěl upozornit, že takové vyřízení žádosti trvá 
zhruba 30 dnů, v případě složitějších řízení se lhůta 
může prodloužit na 60 dnů. 

Doporučil byste konzultace již v době příprav 
například výměny oken, rekonstrukce nebo 
jiných záměrů?

Jednoznačně. Už v době příprav a plánování prací 
na objektech v památkové rezervaci poskytujeme 
zájemcům konzultace. Obracet se mohou na náš 
odbor památkové péče a možná ještě lépe na 
územní pracoviště Národního památkového ústavu 
v Lokti. Předběžné konzultace velmi usnadňují 
následné řízení o vydání závazného stanoviska. 

Ve složitějších případech bych doporučil požádat 
nejprve o tzv. vstupní podmínky k záměru, tedy 
o závazné stanovisko, které určí jakési hranice 
nebo mantinely, ve kterých by se měl záměr 
pohybovat.

Platí v památkové rezervaci nějaké jiné pod-
mínky než v památkové zóně?

Neplatí. Stěžejní je stále zákon o státní památ-
kové péči. Při posuzování v rámci památkové zóny 
jsou i v památkové rezervaci uplatňovány stejné 
podmínky. Mezi ně patří například i prostorové 
uspořádání a zohlednění dochované urbanistické 
struktury lokality, dbá se na zachování pohledů na 
významné dominanty. Těch podmínek je několik 
a týkají se jak nových staveb, tak modernizací, 
úprav nebo kácení zeleně.

 
Karlovy Vary jako součást proslulého lázeň-

ského trojúhelníku a ve společnosti dalších 
významných lázní Evropy usilují o zapsání na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Znamená to pro obyvatele a vlastníky nemo-
vitostí v památkové rezervaci nějakou větší 
administrativní zátěž?

Očekávané přijetí Karlových Varů a dalších vý-
znamných lázeňských měst do rodiny památek na 
seznamu UNESCO nepřináší vlastníkům a žadate-
lům v památkové rezervaci žádné další podmínky 
ani omezení. Vše se bude nadále řídit památkovým 
zákonem platným na území České republiky. 
Vstup do UNESCO je prestižním a marketingovým 
počinem, který přinese rozšíření zájmu a atraktivity, 
jakési docenění oblasti lázeňských měst, kterých se 
zapsání dotkne.

Památková péče. Jak to doopravdy funguje?
Památkové ochrany není potřeba se obávat, jen je potřeba včas získat souhlas 
památkářů. Vstup do UNESCO není strašákem

VYBRANÁ LEGISLATIVA
Nejvýznamnější právní normou v péči o památky 
a objekty pod plošnou ochranou je §14 odst. 2 
zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb.:
… „Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, 
která není kulturní památkou, ale je v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové 
rezervace, nebo památkové zóny (§17), je 
povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, 
terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem 
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 
tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).“
Nařízení vlády č. 430/2017 Sb.:
„Nařízení vlády o prohlášení území vybraných 
částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy 
Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou 
kulturní krajinou za památkové rezervace 
a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., 
o prohlášení území historického jádra města 

Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za 
památkové rezervace.“
Vše, co je uvnitř tohoto území, spadá od 1. 1. 2018 
pod § 14 odst. 2 památkového zákona.
Podmínky zabezpečení ochrany památkových 
rezervací:
Pro zabezpečení ochrany památkových rezervací, 
jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného 
stavbami, architektonickými soubory, nemovitými 
kulturními památkami, jednotlivými objekty, 
charakterem a uspořádáním pozemků, pozemními 
komunikacemi, veřejnými prostranstvími, vodními 
plochami, vodními toky a trvalými porosty, se 
stanovují tyto podmínky:
a) při rozhodování o umístění staveb a zařízení 
a o terénních úpravách musí být respektováno 
prostorové a funkční uspořádání území a jeho 
dochovaná urbanistická struktura,
b) při rozhodování o umístění stavby a zařízení 
a o změně stavby musí být respektováno 
prostorové uspořádání dotčených nemovitostí 
a jejich kulturní hodnoty a nesmí dojít 
k negativním změnám estetickým, technickým 
a funkčním,
c) při rozhodování o modernizaci objektů 

a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání 
staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád 
a použité materiály respektovat charakter 
a měřítko dochované zástavby charakteristické 
pro obec, na jejímž území se památková rezervace 
nachází; významné dominanty v území a pohledy 
na ně musí být zachovány,
d) při rozhodování o nové výstavbě musí být 
respektovány charakter, měřítko, hmotová 
a urbanistická struktura a kontext daného místa,
e) využití pozemků a staveb musí být v souladu 
s jejich kulturními hodnotami a jejich kapacitními 
a technickými možnostmi,
f) úpravy pozemků, staveb a jejich součástí, 
zařízení, veřejných prostranství, objektů a výsadba 
a kácení dřevin na veřejných prostranstvích 
musí směřovat k zachování hodnot památkové 
rezervace a jejího prostředí.
Důležité kontakty:
Národní památkový ústav v Lokti (Kostelní 81/25, 
357 33 Loket, tel. 352 684 796, email sekretariat.
loket@npu.cz)
Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy 
Vary (U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, tel. 353 
152 774, email a.haidlmaier@mmkv.cz)
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• KAM KV°

Koordinace projektů celoměstského vý-
znamu, to je jeden z hlavních koncepčních 
úkolů Kanceláře architektury města (KAM). 
Ta dostala od městské rady zelenou k tomu, 
aby zadala dva důležité projekty odborníkům 
ve své praxi. Doc. Melková, která připravovala 
Manuál veřejných prostranství pro Prahu, při-
praví obdobný materiál pro Karlovy Vary. Prof. 
Hájek spolu s KAMem důkladně prozkoumá, 
zda by část prostoru Císařských lázní dočasně 
vyhovovala Karlovarskému symfonickému 
orchestru pro jejich zázemí. 

K čemu vůbec slouží manuál veřejných 
prostranství?

Pod tímto pojmem si můžeme představit návod 
nebo kuchařku pro městské organizace, městské 
části a investory, které ukazují, jak zvýšit kvalitu 
ulic, náměstí či parků. Podobný dokument má 
mnoho vyspělých měst. Manuál shrne principy, 
pravidla, doporučení a kritéria tvorby kvalitních 
veřejných prostranství. Dosáhneme tak sjedno-
ceného vzhledu městského mobiliáře - laviček, 
zastávek, odpadkových košů, stojanů na kola, 
zábradlí, apod. Přípravy se ujme paní docentka 

Melková, která má s tvorbou podobného strate-
gického dokumentu zkušenost a která v Praze 
založila a vedla Kancelář veřejného prostoru na 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
(IPR).

Jsou Císařské lázně vhodným prostorem pro 
zázemí KSO?

To zjistí profesor Hájek, rodák z Karlových 
Varů a držitel ceny Architekt roku 2018, který 
má zkušenosti s rekonverzí historických budov 
a realizací multifunkčních sálů pro hudební 
produkce. Karlovarský symfonický orchestr, jedno 
z nejstarších hudebních uskupení Evropy, nemá 
v současné době prostory pro své domovské sídlo 
včetně koncertního sálu. KAM je toho názoru, 
že toto pro město významné těleso si zaslouží 
nový, speciálně pro něj vytvořený prostor. Než se 
ale bude realizovat nová budova, je třeba KSO 
nabídnout dočasné, ale přesto důstojné řešení. To 
by mohlo přinést ověření možnosti vestavby sálu 
a zázemí orchestru v Císařských lázních způso-
bem dočasného zásahu, který by byl v budoucnu 
odstranitelný bez následků pro historickou 
budovu. Výsledky ověřovací studie budou známy 
během léta letošního roku.

Kancelář architektury města 

KAM připravuje manuál veřejných prostranství 
a ověří možnost vestavby koncertního sálu 
KSO v budově Císařských lázní

ÚTERÝ 7. 5. v 17:00
Základní škola Poštovní 19, Karlovy Vary - 
Tuhnice
KAMjdeme° - 5. veřejné setkání s občany 
města
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory 
a zkušenosti, které pak KAM může přímo vyu-
žít v otázkách rozvoje města. Přispějete tak 
ke zlepšení úrovně bydlení nejen v Tuhnicích. 
Jak se žije v Tuhnicích? Co Vám zde chybí, 
nebo co Vás trápí? Těšíme se na diskusi 
s Vámi.

ČTVRTEK 9. 5. v 18:00
Vřídelní kolonáda, 1. patro, Divadelní nám. 
2036/2, Karlovy Vary
Vernisáž výstavy TEPLÁ OHŘE - vize pro Kar-
lovy Vary v kontextu dvou řek očima studentů 
FA ČVUT ve spolupráci s KAM KV°
Výstava představuje práce studentů zimního 
semestru všech ročníků fakulty architek-
tury. Vystavený soubor prací si vytyčil za 
cíl prověřit následující témata - potenciál 
řeky v centru města, konverze hodnotných 
chráněných objektů – vrácení nepoužíva-
ných budov města, urbanistické koncepce 
transformačních ploch, obnovení původních 
hodnotných struktur města, rehabilitace 
veřejného prostoru, hledání vhodnějších míst 
pro veřejné budovy, vývoj lázeňství a jeho dal-
ší směřování v budoucnosti. Úvodem promluví 
Ing. arch. Redčenkov za ČVUT a Dipl. Ing. 
Kropp za KAM. Vystoupí hudební duo Bechy & 
Fee (reggae-soul).

ÚTERÝ 14. 5. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy 
Vary
Přednáška: Ing. Milan Trnka - Karlovarské 
termy z pohledu správce přírodních léčivých 
zdrojů
Přiblížení cesty termominerální vody od 
procesu jímání až k odběrateli a pacien-
tovi v Karlových Varech. S úlohou správce 
přírodních léčivých zdrojů, systémem měření, 
jímáním, historií rozvodů minerální vody 
v Karlových Varech a využitím minerální vody 
v Karlových Varech nás seznámí pan Trnka, 
ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád Karlovy Vary.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Heslo „Nikdy nevíš, kdo Tě může zachránit, 
proto informuj své okolí“ se snaží vštípit v rámci 
školení karlovarským strážníkům velitel pořádkové 
služby a vyškolený lektor na AED (Automatizovaný 
Externí Defibrilátor) v jedné osobě Jindřich Lát, 
který absolvoval komplexní kurz KPR a AED na 
Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 
kraje. Strážníci jsou během školení nabádáni, aby 
se o nově získané informace podělili se svým nej-
bližším okolím, čím více lidí zná totiž první pomoc, 
tím je větší šance na přežití. Strážníci Městské 
policie Karlovy Vary jako „First respondeři“ mají od 
listopadu 2017 k dispozici dva defibrilátory a další 

pomůcky k záchraně lidských životů v rámci 
projektu časné defibrilace. Nutností je ovšem pra-
videlné roční školení, kde si strážníci nejen oživují 
své znalosti, ale vyzkouší si rovněž záchranu na 
figurínách s tréninkovým defibrilátorem. Zmíněné 
školení probíhá v několika etapách. „Strážníci ke 
školení přistupují zodpovědně a s maximálním 
nasazením. V praxi totiž mnozí již vyhrocené 
situace při záchraně lidského života zažili. Za dobu 
zařazení do projektu byli vysláni ZZS k záchraně 
lidského života v 17 případech a to nepočítám 
poskytnutí první pomoci v rámci běžného výkonu 
služby,“ dodává lektor Jindřich Lát.

Nikdy nevíš, kdo Tě může zachránit

ZPRÁVY Z ULICE 
Poctivý nálezce
V minulosti se již strážníci několikrát setkali 
s poctivými nálezci, kteří odevzdali nemalou 
sumu peněz. Každý takový čin znovu potěší. 
V neděli 31. března v ranních hodinách pro-
váděla pěší hlídka kontrolu obchodně správní 
části města, když se na ní obrátila devěta-
sedmdesátiletá paní s tím, že v Drahovicích 
nalezla peněženku. Strážníci kontrolou zjistili, 
že v nalezené peněžence se kromě dokladů 
nachází rovněž finanční hotovost převyšující 
částku 16 tisíc korun.
Sedm dětí v autě. Všechny nezajištěné
Kontrola v závěru března překvapila v Doubí 
i samotnou hlídku městské policie. Vedle 
řidičky na místě spolujezdce seděly tři malé 
děti bez jakéhokoliv zajištění. Na zadních 
sedačkách pak strážníci objevili další čtyři 
nezajištěné děti. Obdobná situace pak nastala 
také u druhého kontrolovaného vozidla, byť 
nebyla tak alarmující. Přestupky obou žen byly 
postoupeny na magistrát města.
Pomoc v nesnázích
Nejčastěji strážníci vyjíždějí do bytů pomoci 
s manipulací nepohyblivých seniorů, kteří 
například upadnou z postele. Co v minulosti 
probíhalo ojediněle, to se v současné době 
stalo pravidlem. Mobilita hlídek, které působí 
na území města, je nepřetržitá a strážníci rádi 
občanům vyjdou vstříc. Pomyslnou třešničkou 
na dortu je poděkování od lidí, které občas 
dostane i písemnou podobu adresovanou 
vedení města či MP. Třeba začátkem února 
hlídku oslovila seniorka s prosbou o pomoc 
s nákupem, neboť se jí udělalo špatně. Stráž-
níci vzali nákup a ženu doprovodili do místa 
bydliště, kde se jí však přitížilo a tak rychle 
zavolali zdravotní pomoc a o paní se do pří-
jezdu lékaře postarali. O týden později se pro 
změnu na strážníky obrátil dvaaosmdesátiletý 
muž z Karlových Varů, kterému se v invalidním 
vozíku vybil akumulátor. Strážníci pro potřebu 
převozu do místa bydliště použili policejní sa-
nitu určenou k přepravě osob na PAZS, kam se 
muž i s vozíkem bez problémů vešel. Podobný 
případ totiž neřešili poprvé.

Spolupráce strážníků s technickým odborem 
úspěšně pokračuje a počet potrestaných 
přestupců, které strážníci dohledali, přibývá. 
Nádoby na separovaný odpad nejsou označníkem 
pro odkládání odpadu všeho druhu, ale slouží 
k jeho roztřídění a uložení. Stejně jako doma lidé 

odkládají odpadky do koše a nikoli vedle něj, měli 
by se stejně chovat i na veřejném prostranství. 
Pokud k tomu přičteme běžné znečištění veřejného 
prostoru odhozením například cigaret, dojdeme 
logicky k závěru, že občané Karlových Varů mají co 
zlepšovat.

Odpadky vedle koše doma 
nechceme. Tak proč venku?

Ulice Krále Jiřího Ulice Na Vyhlídce

Projektový den pro studenty karlovarské obchodní 
akademie se v polovině března zaměřil na získá-
vání a upevňování poznatků v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Mezi oslovenými organizacemi, 
které měly zajistit program, byla i městská policie. 
Půda obchodní akademie není strážníkům – 
preventistům neznámá, řadu let zde pravidelně 
probíhají besedy zaměřené na zvyšování právního 
vědomí v rámci programu Street Law. Tentokrát 
preventisté chtěli zaujmout posluchače trochu ne-
tradiční formou, proto se program na stanovišti nesl 
v duchu „výběrového řízení na pozice strážníků“. 
Studenti se nejprve dozvěděli zákonné podmínky 
pro přijetí k městské policii a následně museli 
prokázat prostřednictvím kvízu znalosti z historie 
a místopisu Karlových Varů. Následovaly ukázky 
disciplín fyzických testů, které si studenti vyzkou-
šeli a nechyběl ani test na alkohol prostřednictvím 
slalomu s opileckými brýlemi a jízda zručnosti se 
služebním elektroautíčkem, o tu byl mimochodem 
větší zájem než o fyzické testy. Na závěr proběhla 
„zkouška“ znalosti právního minima. Studenti byli 
velmi snaživí, o probírané téma se zajímali a ve vět-

šině případů prokazovali velmi slušné znalosti. Pro 
případ, že by se rozhodli vstoupit do řad strážníků, 
by tedy postačilo zapracovat na fyzické zdatnosti.

Projektového dne se zúčastnily organizace: Česká 
asociace Okinawského karate a kobudo, Městská 
policie Karlovy Vary, Český národní registr dárců 
dřeně, Asociace Bezpečná škola, katedra psycholo-
gie fakulty pedagogické ZČU Plzeň, Český červený 
kříž, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, 
Lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana
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Zápisy do karlovarských mateřských škol se letos uskuteční ve dnech 6. a 7. května od 14 hodin do 16.30 
hodin. K zápisům se musí dostavit rodiče i děti, které se k nástupu do školky chystají. Rodiče předloží rodný 
list dítěte a doklad o jeho trvalém pobytu.

Kritéria pro přijetí a další informace jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých škol: 1. MŠ 
Karlovy Vary – www.materinkykv.cz ; 2. MŠ Karlovy Vary – www.2mskv.cz

• ŠKOLSTVÍ

Pěvecké sbory na ZŠ a ZUŠ 
aneb jedny malé narozeniny

Na ZŠ a ZUŠ vyučuji již jedenáctým rokem a se 
sbory pracuji téměř od začátku. Musím říci, že 
jsem s nimi prožila opravdu spoustu věcí, jak 
veselejších a úspěšnějších, tak i těch horších. V le-
tošním roce pro sebe slavím takové malé "sborové 
narozeniny". Všechny sbory jsou oproti posledním 
letům v podstatě velmi početné, ale hlavně hlasově 
na velice vysoké úrovni. Myslím si, že to je týmem 
skvělých lidí, které kolem sebe mám. Ať už jsou to 
zpěváčci samotní, nebo Karolína Kučerová, Vlaďka 
Hubená či Karel Šimandl. Všem patří velký dík!

Starší sbory se v březnu zúčastnily dvou soutěží. 
16. března si v Sokolově Zvoneček a Zvonek vyzpí-
valy zlaté pásmo, Zvoneček navíc postoupil do ce-
lostátního kola Sborové přehlídky dětského zpěvu 
v Uničově, která se bude konat 24. - 26. května. Na 
této soutěži jsem navštívila rozborový seminář, kde 
porota oba sbory velice pochválila a zároveň mě 
upozornila, že bychom si sbory neměli nechávat 
jen pro sebe nebo pro Karlovarský kraj, ale že 
bychom je měli vypustit do světa. A to co nejdříve. 
Je zřejmé, že takové výjezdy nejsou jednoduché, 
ale z NIPOS (Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu) mi byla nabídnuta pomoc. 
Tak dětem slibuji, že něco určitě vymyslíme.

Druhou soutěží byla 30. března krajská soutěž 
ZUŠ v Kraslicích, kde si opět Zvonek a Zvoneček 
vyzpívaly zlaté pásmo a Rolnička stříbrné pásmo. 
Všechny sbory předvedly výborný a soustředěný 
výkon. Navíc si své zpívání velice užily. Já si opět 
uvědomila, jak nádhernou práci můžu dělat. Jak 
krásně ty děti zpívají a jak se nám daří v nich 
pěstovat pozitivní vztah k hudbě a ke zpěvu. A to 
je pro mě nejdůležitější, pak můžeme totiž zažívat 
takové koncerty, které dělají radost nejen nám, ale 
také Vám, rodičům a posluchačům.

Děkuji opravdu všem rodičům, že své děti podpo-
rujete a vedete je ke zpívání a hudbě. Srdečně Vás 
všechny zvu na závěrečný sborový koncert, který 
se bude konat v úterý 11. června v koncertním 
sále Lázní III. Uslyšíte nejen naše soutěžní písně, 
ale i Čertovský muzikál, který připravuje Zvoneček, 
nebo nádherné písně, které pro nás upravuje Karel 
Šimandl. Budu se těšit na setkání s Vámi.

 Mirka Lendělová

ZPRÁVY Z DDM
4. května otevře lázeňskou sezonu ve městě 
hudební oddělení DDM. Téměř hodinové vystoupení 
představí zbrusu nový repertoár. V ostrém světle 
různých vystoupení se v měsíci květnu ovšem ukáže 
snad celý domeček DDM. Jaké jsou další akce?

7. května vystoupí celé taneční oddělení v Jenišově 
na narozeninách Globusu.

11. května zajišťuje DDM celý kulturní program na 
Slavnostech mlýnků v Jáchymově.

18. května vystoupí děti na Wannado Festivalu na 
Rolavě, kde bude DDM prezentovat mnoho svých 
kroužků.

25. května se představí celé hudební oddělení 
v Kyselce, pro DDM to bude v rámci Oslav města 
určitě největší vystoupení.

Zvonek

Přehazovaná: 
ZŠ Krušnohorská 
je třetí v republice

Republikové finále v přehazované se konalo 
28. března 2019 ve Sportovní hale ZŠ Dobiášova 
v Liberci. Žáci z 5. tříd ZŠ Krušnohorská Karlovy 
Vary se do něj probojovali z krajského kola v Aši, 
ve kterém zvítězili. Dvoudenního finále se zúčast-
nilo 16 nejlepších družstev z celé České republiky. 
Náš region zastupovali Filip Jelínek, David a Do-
minik Kadlečkovi, David Košinár, Martin Psohla-
vec, Anna Šíchová, Markéta Heinlová a Izabela 
Němcová. Žákovské družstvo podalo fantastický 
výkon a v silné konkurenci vybojovalo třetí místo, 
Izabela Němcová si navíc odvezla cenu fair play 
za přiznání teče při podání soupeře. Našim mla-
dým sportovcům blahopřejeme a přejeme hodně 
dalších úspěchů, a nejen těch sportovních.

Děti do mateřských škol zapíšeme v květnu

Rolnička
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• INZERCE

REZIDENCE KOSMONAUTŮ

DOKONČENA
REZIDENCE KOSMONAUTŮ

DOKONČENA
REZIDENCE KOSMONAUTŮ

DOKONČENA

Bytový dům se nachází v městské čtvrti Rybáře, na klidném místě v sousedství vilové čtvrti. 
Do centra města se pohodlně dostanete pěšky, na kole, autobusem nebo autem.

Novostavba nabízí celkem 22 moderních bytů v šesti podlažích. Byty mají krásný 
výhled na jih na Tuhnický les. Parkování je možné před domem nebo v parkovacím 
patře v suterénu domu. Samozřejmostí je prosklený výtah, k dispozici je také 
kočárkárna. Vytápění a ohřev vody v celém domě zajišťuje plynová kotelna, ener-
getická náročnost domu je ve třídě C. Do domu je přiveden optický kabel pro vysoko-
rychlostní datové připojení (internet, TV, telefon).

Pro lepší představu o možném využití prostoru je v přízemí připraven k návštěvě 
vybavený vzorový byt.

V domě jsou byty s různou dispozicí: 2+kk, 3+kk, 3+1 a největší 4+kk a 4+1, 
s výměrou podlahové plochy od 64 m² do 119 m². Každý byt od druhého 
podlaží má balkon. Větší byty mají dva nebo dokonce tři balkony. Byty
v přízemí a posledním patře nabízí navíc prostorné terasy. Přímo v každém 
bytě najdete samostatnou komoru.

Kompletní občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti od domu: 
zdravotní středisko, pošta, mateřská a základní škola. Navíc je v okolí 
fitness studio, obchody a řada restaurací. Zastávka MHD je vzdálena 200 
metrů. Rekreační zázemí najdete v areálu Rolava nebo na meandru 
Ohře – obojí je pěšky dostupné, včetně cyklostezky.

Přesně polovina bytů zná svého majitele. Ale stále je možné vybírat 
vhodnou dispozici a velikost, volné jsou byty 3+kk, 3+1 a 4+1. 
Nabízíme koordinaci prodeje vaší nemovitosti a prodloužené 
rezervace nového bydlení v Rezidenci Kosmonautů 

V tomto měsíci byla dokončena stavba bytového projektu Rezidence Kosmonautů.
Stavebníkem a investorem je karlovarská firma STASKO plus, spol. s r.o. a dům je zkolaudovaný.

STASKO plus

LOKALITA

BUDOVA

BYTY

OKOLÍ

Aktuální nabídku volných bytů najdete na webové stránce 
kosmonautu.loyd.cz nebo kontaktujte přímo makléřku 
projektu Mirku Čihákovou, mirka@loyd.cz, +420 774 025 415
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• VOLBY

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Datum a hodiny konání
• 24. 5. 2019 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin
• 25. 5. 2019 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin

Volební právo na území ČR
1) Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do 

Evropského parlamentu (dále jen „volby do EP“) na 
území ČR za předpokladu, že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volební-

ho práva nebo nemá omezenou osobní svobodu 
z důvodu ochrany zdraví lidu

- je u obecního úřadu v místě svého trvalého 
pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, 
popř. hlasuje na voličský průkaz. 

 Občané České republiky volí pouze na území ČR, 
nemohou volit v zahraničí na zastupitelském úřadu 
ČR.

2) Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat 
ve volbách do EP za předpokladu, že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlá-

šen k trvalému nebo přechodnému pobytu na 
území ČR (tj. nejméně od 10. 4. 2019)

- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volební-
ho práva nebo nemá omezenou osobní svobodu 
z důvodu ochrany zdraví lidu

- je u obecního úřadu v místě svého pobytu 
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Seznamy voličů
Volič si může ověřit na obecním úřadě ověřit svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy 
voleb na území ČR, nebo po 14.4.2019 svůj zápis pří-
mo v seznamu voličů pro volby do EP. Na Magistrátu 
města Karlovy Vary vede seznamy voličů pracoviště 
evidence obyvatel v budově Moskevská 21. 
Úřední hodiny: 
pondělí a středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h.
úterý a čtvrtek: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 h.
pátek: 8.00 - 12.00 h.

Volební místnosti
Magistrát města zveřejní nejpozději do 9.5.2019 
způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí 
do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy 
volebních místností.
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou jít 
voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna na 
obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky.
Změna volební místnosti okrsku 32 – místo 
Českého rybářského svazu Dům dětí a mládeže 
Čankovská 35/9
V Karlových Varech nastala od posledních voleb 
změna pouze u okrsku č. 32, kde již nebude volební 
místnost v objektu Českého rybářského svazu na 
Třeboňské 90, ale nově bude volební místnost v Domě 
dětí a mládeže Karlovy Vary na Čankovské 35/9.

Přenosná volební schránka
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů magistrát města a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky 
a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP. Při 
hlasování postupují členové okrskové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímá požadavky 
na hlasování do přenosné volební schránky p. Zdeňka 
Raková, tel. 353 151 220.

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je 

u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve 
volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 

Volič s trvalým, resp. přechodným pobytem 
(cizinec EU) musí žádost o voličský průkaz doručit 
Magistrátu města Karlovy Vary některým z níže 
uvedených způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 

voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (podle § 
8 odst. 2 písm. f/ zák. č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno od 
správního poplatku), nebo

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče do datové schránky 
Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost 
nemusí být podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem voliče), a to nejdéle do 17. května 2019 
do 16.00 hodin, nebo

c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská 
2035/21 – 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle do 
22. května 2019 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše 
žádost před pověřeným úředníkem po prokázání 
své totožnosti platným občanským průkazem. 

Osobně podané žádosti přijímají:
• Jan Drobil – kancelář č. 315, tel. 353 151 289
• Lubomír Kousal – k. č. 314, tel. 353 151 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h.
(ve středu 22.5.2019 do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek: 8.30 - 12.00 a 13.00 - 14.30 h.
pátek: 8.00 - 12.00 h.

Žadatel je povinen před podpisem žádosti o vydání 
voličského průkazu prokázat pověřenému zaměstnan-
ci svou totožnost platným průkazem.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je 
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podobě 
na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 2035/21.

Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí 

s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno 
jeho možnému zneužití, nebo

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou 
adresu, nejdříve však 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
nejdříve 9.5.2019.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli 
volebním okrsku na území České republiky. 

Voliči s úřední adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřed-
ní adrese ohlašovny – Moskevská 2035/21, Karlovy 
Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku 
č. 1. Volební místností je Základní škola Dukelských 
hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města Kar-
lovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky mohou 
voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební místnosti.

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? 
• Hlasovací lístky obdrží voliči na adresu trvalého 

pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky 
si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

• Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 

totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským 
průkazem.

• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, 

nebude mu hlasování umožněno.
• Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen 

ho odevzdat okrskové volební komisi.
• Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou 

úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i kompletní sadu hlaso-
vacích lístků.

• Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro 
volby do EP, okrsková volební komise hlasování ne-
umožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz, nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí 
ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupi-
telským úřadem ČR v zahraničí nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP 
v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže 
své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Jak volič hlasuje?
• S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič 

do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího 
subjektu, pro který chce hlasovat.

• Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanej-
výš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. 
To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. 
Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, 
nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. 
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posu-
zování vliv.

• Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední 
obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku 
do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem 
nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) 
více hlasovacích lístků. V takovém případě by se 
totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

• Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným 
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

• S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

Členství v okrskových volebních komisích
Ve městě Karlovy Vary je 50 okrsků a volebních 
místností, ve kterých pracuje 50 okrskových volebních 
komisí. Je potřeba obsadit celkem 304 míst. Na místa 
neobsazená kandidujícími subjekty jmenuje primá-
torka města zájemce z řad občanů a zaměstnance 
magistrátu.
Členem okrskové volební komise může být občan ČR 
nebo občan jiného členského státu EU, u něhož ne-
nastala překážka výkonu volebního práva, který není 
kandidátem pro volby do EP, a který alespoň v den 
složení slibu dosáhl věku 18 let.
Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí pro 
předsedu komise 2 200 Kč, pro místopředsedu komi-
se 2 100 Kč a pro člena 1 800 Kč, z níž je odváděna 
daň ve výši 15 %. 
Členovi komise, který není v pracovním ani obdobném 
poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše 
uvedené odměny též náhrada ušlého výdělku za dobu 
výkonu funkce členka okrskové volební komise, a to 
ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč na den.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mo-
hou hlásit na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskev-
ská 21, 3. poschodí, kancelář č. 323. Případné dotazy 
zodpoví Bc. Martina Košíková, tel. 353 151 223.

Další informace k volbám jsou k dispozici na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tohle město není pro mladý
Myslíte, že krajské lázeňské město by mělo mít 

kromě léčebných pramenů též bohatý kulturní život? 
Pokud myslíte, že ano, já si to myslím také. Bohužel 
si to zřejmě nemyslí vedení města, ať to současné 
nebo vedení minulá. Žádnému z předchozích se 
totiž nepodařilo naše město uprostřed lázeňských 
lesů posunout směrem k vyhledávaným kulturním 
destinacím. Chybí strategie, vize, koncepční řešení 
i zájem. Od kontinuálního seškrtávání peněz pro 
Karlovarský symfonický orchestr, zrušení stálého 
divadelního souboru Městského divadla, či zavírání 
klubů v centru města, až po neschopnost využít 
současné kulturní prostory (případně prostor veřej-
ný). Slyším výtky ze strany obyvatel centra, že jsou 
návštěvníky takových zařízení rušeni, nicméně pokud 
všechny aktivity vykážeme na okraj města, centrum 
bude dále mrtvé.

Mimochodem, jedním takovým symbolem se stal 
Thermal, kde se bohužel až do dnešní doby nepo-
dařilo plně využít jeho účel tak, jak byl zamýšlen při 
výstavbě – festivalový palác s ubytovací věží a ka-
várnou s bazénem s kongresovým sálem, a postupně 
se z něj stává skanzen slávy architektury 60. let.

Město nedokáže využít bohatství, kterým již dis-
ponuje. A tak se bohužel postupně díváme na to, jak 
se z Karlových Varů plíživě stává chmurná vesnice 
s horkou vodou. A pokud se nepovede rekonstrukce 
Vřídelní kolonády, tak je možné, že přijdeme také 
o tu. Dalším takovým symbolem pak je areál Letního 
kina, o jehož dalším osudu se nyní mluví a proti 
jehož případnému zavření a přeměnění na parkovací 
dům se zvedla vlna odporu. Inu, není se čemu divit, 
před devíti lety povstal téměř z popela spojením sil 
především dobrovolnických a občansky aktivních 
a pod taktovkou Ladislava Gerendáše se jej podařilo 
alespoň provizorně zachránit před dalším chátráním. 
Povstane nyní znovu? 

Je to smutný příběh, ale ještě smutnější by bylo 
nechat dál devastovat kulturní památky města výmě-
nou za megalomanské a předražené developerské 
projekty.

 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Vlastenectví - slovo neznámé?
Dvakrát ročně si u sochy T. G. Masaryka připo-

mínáme osobnost zakladatele a prvního prezidenta 
Československé republiky: 7. března v den výročí 
jeho narození a 14. září ve výroční den jeho úmrtí. Při 
posledním vzpomínkovém setkání jsem byl svědkem 
drobného, zato však ostudného incidentu. Jedna 
z přítomných dam vytkla jisté kolemjdoucí, že se za 
zvuků naší národní hymny nezastavila a nevyčkala 
než dozní. Kritizovaná ji za to zahrnula nestoudnými 
nadávkami.

Můžeme mít milion výhrad k tomu co se kolem nás 
děje, výhrad k současné reprezentaci státu nebo 
města, k tomu zda se průběh takového aktu dosta-
tečně liší od těch z dob ne ještě zcela zapomenu-

tých. Vždy bychom však měli nejen dodržovat dávno 
ustálená pravidla společenského chování, ale určité 
chvíle by pro nás měly být posvátné. Vlastenectví 
nám jaksi vymřelo.

Snad by k výchově tohoto čtyřicet let znemrav-
ňovaného národa přispělo, kdyby režie na příště 
zařadila do programu těchto vzpomínkových setkání 
i některý z pěveckých a hudebních školních souborů. 
Nemáme jich ve městě málo. O tuto atmosféru jsme 
byli zatím chudší. Jindřich Urban

Mnohdy převažuje byznys 
nad selským rozumem

Při čtení programového prohlášení v březnovém 
vydání Karlovarských radničních listů nám chyběly 
tyto podstatné věci: V celém okolí Karlových Varů 
(Stará Role, Rybáře, Drahovice, Tuhnice) jsou rozbité 
chodníky, někde jsou to doslova krátery. Například 
zadní část vchodu do Drahovického hřbitova je samé 
bláto, pro jámy je zde parkování téměř nemožné.

Dále nám chybí v programovém prohlášení 
oprava asfaltového povrchu před hotelem Thermal. 
Chlubíme se filmovým festivalem, kdy červený 
koberec a kolem stojící diváci zakrývají rozbitý asfalt, 
to aby se vylepšil dojem při přechodu z limuzín ke 
vchodu do Thermalu. Učiněná Potěmkinova vesnice! 
Takových ostudných komunikací, třeba nábřeží 
Palacha, je v Karlových Varech a čtvrtích k nim 
patřícím opravdu víc než dost. Při procházení těmito 
lokalitami se stydíme, že za 30 let nenašla žádná 
zvolená garnitura způsob, jak tyto skvrny na krásách 
města odstranit.

A okolí školy v Rybářích? Proč se nevedou alespoň 
děti k pořádku. Myslíte, že by jim uškodilo, kdyby 
zametly okolí školy? Vždyť je vedeme ke lhostej-
nosti a přehlížení nepořádku, nulovému vztahu ke 
společnému majetku, ke „své“ škole. Pak se divíme, 
že jsou lhostejní i k dalším hodnotám, včetně onoho 
patriotismu, a s lehkým srdcem se stěhují jinam. 

Jako nepovedená recese pak připadá hodně lidem 
přibližně 50 laviček na prostoru mezi poštou, školou 
a kulturním domem ve Staré Roli. Chodí tudy hodně 
starorolských obyvatel: k lékařům, do lékárny, na 
poštu, do školy... ale ještě jsme nikdy neviděli, že by 
v tomto „letním kině“ někdo seděl. Je to naprosto 
zbytečná investice. Jsou to opravdu divné parado-
xy. Kde by byly lavičky spíš zapotřebí? Nabízí se 
například stezka pro pěší a cyklisty podél Ohře do 
Karlových Varů. Takových míst by ale bylo zapotřebí 
víc, zvláště s ohledem na starší občany města. Od-
počinek na lavičce by při vycházce jistě uvítali také 
v Tuhnickém, či Drahovickém lese.

Bohužel jsou Karlovy Vary na štíru i s čistotou. 
Ruku v ruce jde znečištěný vzduch s polétavými pra-
chovými částicemi, který dýcháme 24 hodin. Podílí 
se na něm nedaleká spalovna odpadních kalů, uhel-
né doly, snaha otevírat další kaolínové doly a výše 
uvedený neutěšený stav komunikací a chodníků, kde 
se špína mění v prach. 

Mnohdy převažuje byznys nad selským rozumem. 
Vliv na zničené životní prostředí, potažmo zdraví 
obyvatel se zde nedomýšlí. Ano, jsme sice senioři, 
ale v Karlových Varech bydlí také rodiny našich dětí 
i s vnoučaty. Není a nemůže nám být lhostejné, jak 
se bude život ve městě pro další generace vyvíjet. 

 manželé Zinnerovi

Duhová paleta? 
V Karlových Varech - Rybářích se již téměř 26 let 

nachází galerie. Ojedinělá je nejen v našem městě, 
ale v celé republice. Nese název Duhová paleta. Měl 
jsem již vícekrát možnost zúčastnit se akcí, které se 
v této galerii pravidelně konají. Byl jsem vždy kvalitou 
mile potěšen.

Prostory v místě bývalé školní družiny získala ve 
školním roce 1993 - 1994 k užívání ZŠ a ZUŠ v Ry-
bářích. Při prvních výstavách byly práce instalovány 
přímo na holé stěny a do kovových stojanů se závěs-
nými skly. První výstava, která se zde uskutečnila, 
se konala 1. listopadu 1993 a představovala výtvarné 
práce vzniklé na nově založené základní škole s roz-
šířenou výukou výtvarné výchovy. Během provozu 
byly výstavní prostory postupně nově vybaveny. 
Pravidelně se nyní koná deset výstav ročně. Za celou 
dobu trvání galerie se uskutečnilo asi 260 výstav, na 
kterých často vystupovali pod vedením svých učitelů 
také žáci hudebního oboru školy.

Ve školním roce 2001 - 2002 začala galerie pořá-
dat i literární večery pod názvem „Čtení pod obrazy“. 
V průběhu posledních let se tyto akce pozměnily na 
literární a hudební večery. Zde se pořádají autorská 
čtení či drobná hudební vystoupení. V průběhu škol-
ního roku se uskuteční 8 až 10 literárních večerů.

Galerie slouží nejen školám s výtvarným za-
měřením, ale také ostatním školám a začínajícím 
umělcům. Střídají se zde výstavy prací žáků ZUŠ, ZŠ, 
gymnázií, středních odborných škol, SOU, studentů 
pedagogických fakult, učitelů - výtvarníků i výtvarní-
ků - profesionálů. To vše si zaslouží veliké ocenění.

Proč jsem ale ve svém příspěvku dal do názvu 
otazník?

Jako dlouholetý zastupitel města (do podzimu loň-
ského roku) jsem na jednáních rady města nejméně 
po dva roky žádal radní a zvláště pak vedoucího 
odboru majetku města o pomoc. Budova, ve které 
se galerie nachází, má velmi odstrašující fasádu. 
Poničená omítka i výtvory sprejerů dělají Duhové 
paletě špatnou reklamu. Jsem si vědom toho, že ve 
vlastnictví města jsou pouze přízemní prostory. Jsem 
ale také přesvědčen o tom, že není-li možná dohoda 
s ostatními vlastníky, může město provést alespoň 
opravu do výše prvního patra. To by určitě nestálo 
nějakou závratnou částku. Pak by i v samotném 
názvu u galerie v titulku mohl zmizet ten otazník. 
Opravu fasády by určitě uvítalo vedení školy i široká 
veřejnost. Také já budu velice rád, dojde-li po mnoha 
mých urgencích konečně k nápravě.

 PhDr., Mgr. Zdeněk Musil
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Každá vstřelená branka v utkání přináší obrovskou radost samotnému střelci, týmu i fanouškům na stadionu. 
Na Lokádě se chtějí o úspěch podělit a tenhle pocit radosti zdvojnásobit. V projektu „Vstřelená branka … 
dvojnásobná radost“ půjde o to, aby se z každé vstřelené branky áčka Lokotky mohl po skončení soutěž-
ního ročníku 2018/2019 těšit také ten, ke kterému život není vůbec vlídný, a přesto to nevzdává. Staňte se 
v jarní části soutěže součástí tohoto projektu a party lidí se stejným cílem. Pomožme nezištně Alešovi, který 
to opravdu potřebuje. Prožívejme společně radost z toho, že finanční pomoc napomůže ke zlepšení jeho 
zdravotního stavu a kvalitě života, protože taková podpora má smysl.

Pravidla projektu
V jarní části soutěže 2018/2019 odehraje áčko TJ Lokomotiva Karlovy 
Vary od 23. března 2019 celkově 13 soutěžních utkání. Každý, kdo se 
přihlásí do projektu „Vstřelená branka - dvojnásobná radost“, přispěje 
v průběhu jarních zápasů do imaginární pokladničky na klubových 
stránkách za každou vstřelenou branku týmem Lokomotivy částkou 
10 korun. Po skončení soutěže, tedy po odehrání posledního utkání 
dne 15. června 2019, se sečtou všechny vstřelené branky z jarní části, 
a každý z přihlášených přispěje již fyzicky na zvláštní bankovní účet. 

Příklad: V prvním kole jarní části soutěže vstřelí A tým 3 branky. Přihlášený prozatím imaginárně přispívá 
do pokladničky na klubových stránkách částkou 30 korun. Po odehrání posledního jarního kola vstřelil A tým 
celkově například 36 branek. Přihlášený tedy již fyzicky přispívá do projektu a na zvláštní bankovní účet 
konečnou částku 360 korun. 
V dané sbírce lze přispět i jednorázově bez registrace do projektu „Vstřelená branka - dvojnásobná radost“ 
jakoukoliv jednorázovou částku na zvláštní bankovní účet, který je po dobu konání sbírky zřízený pro tento 
účel. Krajský úřad Karlovarského kraje, finanční odbor, vydal Osvědčení o konání veřejné sbírky pod číslem 
jednacím KK/984/FI/19. Datum zahájení veřejné sbírky je 18.3. 2019 a sbírka bude konána na dobu určitou 
do 31. července 2019. 

Vybrané peníze budou Alešovi a jeho rodičům předány na hřišti Lokomotivy před zahájením prvního 
fotbalového domácího utkání soutěžního ročníku 2019/2020. Každý, kdo se zaregistruje do tohoto 
projektu, nebo přispěje jednorázovou částkou, souhlasí s tím, že bude jmenovitě uveden na klubových 
stránkách v seznamu účastníků, nebo jednorázových dárců. Fotbalový klub chce takto veřejně podě-
kovat každému, kdo se rozhodne tímto příspěvkem dát Alešovi šanci se uzdravit.
Registraci do projektu „Vstřelená branka - dvojnásobná radost“ zasílejte na adresu 
nonno@email.cz, o zaslání jednorázové částky informujte na adrese nonno@email.cz.

Dejme šanci Alešovi PŘÍBĚH ALEŠE

Aleškovi je 9 let, aktuálně navštěvuje 3. třídu 
Speciální školy v Karlových Varech a je tam 
moc spokojený. Má metabolicko-mitochon-
driální vadu, centrální hypotonický syndrom, 
epilepsii, oční vadu a další přidružené vady. 
To, že Alešek není v pořádku, jsme se dozvídali 
postupně. Dlouho jsme žili v tom, že je pouze 
opožděný ve vývoji a vše dožene. Pak ale přišlo 
první bezvědomí a dlouhý pobyt v nemocnici. 
Když se to stalo podruhé a vůbec nebylo jisté, 
jestli a v jakém stavu se probere, začaly se rojit 
diagnózy. Od té doby jsme již věděli, že nikdy 
nebude jako ostatní děti. Kvůli výrazné hypotonii 
svalstva Alešek sám nechodí, pohybuje se 
prostřednictvím invalidního vozíku.
Navzdory všemu, co už má za sebou, je Alešek 
pohodový a usměvavý kluk. Kromě pravidel-
ných rehabilitací v místě bydliště se snažíme 
vždy minimálně dvakrát ročně absolvovat také 
intenzivní speciální rehabilitace Therasuit. Touto 
metodou Alešek cvičí již od dvou let, velmi 
mu pomáhá a jen díky této rehabilitaci stále 
posunujeme jeho hranice. Toto cvičení, které 
zdravotní pojišťovny bohužel nehradí, je velmi 
finančně náročné a pro nás je stále těžší sehnat 
na něj prostředky. Proto jsme samozřejmě vděč-
ní za jakoukoli pomoc a velmi za ní děkujeme.
 Alena Zbíralová, maminka Aleše

Zvláštní bankovní účet vedený u Komerční banky: 
115-8858210267/0100
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

Čestný předseda Českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy Vary Miroslav Hron.

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

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

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

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
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vaná šermírna, jediná v České republice. Úspěchy 
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dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

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

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3
22
22
2/
10

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

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

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

SC-331569/02

Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

Iva Kulatá

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÝUKA HRY NA KYTARU
tel.: 777 940 555 www.hrajunakytaru.cz

www.softwarovaskola.cz
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Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
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Divadelní studio D3 
bodovalo s komedií Srnky 

Divadelní studio D3 Karlovy Vary sídlící na scéně 
Husovka posbíralo množství cen na Západočeské 
oblastní přehlídce vyspělých divadelních souborů, 
která se konala mezi 14. a 17. březnem v Horaž-
ďovicích. Docela ujetá komedie Srnky získala cenu 
za režii pro Petra Richtera, čestné uznání za kos-
týmy pro Annu Ratajskou, ceny za herecký výkon 
pro Tomáše Mutinského a Marka Himla a k tomu 
navrch čestné uznání za herecký výkon pro Petra 
Johanovského. Srnky také získaly cenu za insce-

naci a nominaci na celostátní přehlídku Divadelní 
Piknik Volyně, která je předstupňem vyhlášeného 
Jiráskova Hronova. Už loni bylo Divadelní studio 
D3 Karlovy Vary v Horažďovicích podobně úspěšné 
s Psí kůží, druhé vítězství v řadě jen potvrzuje, 
že s „détrojkou“ se mezi soubory musí počítat 
také napříště. A ještě jeden tip na závěr. Pokud 
jste Srnky neviděli a chcete úspěšnou inscenaci 
zhlédnout, máte možnost 17. května, kde jinde než 
na Husovce.

KSO zahájí lázeňskou sezonu 
a nabídne i varhanní koncert

Květen znamená pro Karlovarský symfonický 
orchestr tradiční účinkování při Zahájení lázeňské 
sezóny spojené nejen s večerním koncertem, ale 
rovněž s prvním kolonádním koncertem. Obé se 
odehraje v sobotu 4. května, nejprve rozezní odpo-
ledne Mlýnskou kolonádu Dvořákova Novosvětská, 
večer se pak v Karlovarském městském divadle 
uskuteční derniéra představení Karneval zvířat, 
projektu připraveného ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary. Oba koncerty bude řídit šéfdirigent 
KSO Jan Kučera.

V rámci cyklu Klavírní recitály se 8. května 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům představí 
klavírní virtuos Marek Kozák, který provede díla 

Čajkovského, Prokofjeva a Rachmaninova. Spo-
lupráce KSO s prestižními evropskými hudebními 
školami pokračuje 10. května v Lázních III Kon-
certem absolventů curyšské Vysoké školy umění 
s uvedením legendárního Aranjuezského koncertu 
pro kytaru Joaquína Rodriga, Rapsódie – Koncertu 
pro violu Bohuslava Martinů a Třetí symfonií Felixe 
Mendelssohna Bartholdyho pod taktovkou Marca 
Kissoczyho. Péči o talentované žáky základních 
uměleckých škol se KSO věnuje i možností kon-
certního vystoupení. Koncert ZUŠ Open nabídne 
17. května v Lázních III příležitost mladým sólistům 
s doprovodem KSO i společné provedení žáky 
a orchestrem děl Haydna a Leopolda Mozarta. Šéfdirigent KSO Jan Kučera není jen dirigentem, 

ale – vedle dalších činností - rovněž skladatelem 
a klavíristou. Na koncertě 23. května v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům jej karlovarské publikum 
zažije v posledních dvou jmenovaných rolích, kdy 
jako klavírista provede svůj Koncert pro klavír a or-
chestr. V programu dále zazní Mozartova “Haffne-
rova” symfonie a “Italská” symfonie Mendelssohna 
Bartholdyho. Koncert bude řídit čestný šéfdirigent 
KSO Martin Lebel.

Varhany nejsou na koncertech KSO zase tak čas-
to slyšeným nástrojem. V Grandhotelu Pupp je 30. 
května rozezní vynikající česká varhanice Michaela 
Káčerková ve Varhanním koncertu Marca Enrica 
Bossiho. Ve druhé části zazní známá symfonická 
báseň Richarda Strausse Tak pravil Zarathust-
ra složená na základě knihy filosofa Friedricha 
Nietzscheho.

Marek Kozák

Michaela Káčerková Jan Kučera
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VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Studijní středisko Karlovy Vary | T. G. Masaryka 541/3

Dny otevřených dveří:
čt 11. 4. | 16. 5. | 13. 6. | 11. 7. | 15. 8. 2019

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY V PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ FORMĚ:

• Veřejná správa (Bc., Ing.)
• Bezpečnostně právní studia (Bc., Mgr.)
• Ekonomika a management (Bc., Ing.)
• Právo v podnikání (Bc., Mgr.)

Nabijeme tě 
poznáním

www.vsfs.cz

radnicni listy 92x130.indd   1 1.4.2019   14:41:57

www.oc-fontana.cz

Chebská 370, Karlovy Vary

PŘIJĎTE VYZKOUŠET, JAKÉ EMOCE  
VE VÁS VYVOLÁ DOBRÁ KÁVA

KAFEST

11. 5.HLASUJTE O NEJLEPŠÍ KÁVU  
A PRAŽÍRNU A VYHRAJTE  
5 HODIN BARISTICKÉHO KURZU

WORKSHOPY PŘÍPRAVY  
KÁVY A SPOUSTA SOUTĚŽÍ  
O HODNOTNÉ CENY

L Á S K A        V Á Š E Ň        T O U H A
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Poezie & Jazz: Egon Bondy - Básně

V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básně 
z I. svazku Básnických spisů Egona Bondyho 
(1930–2007). Svazek obsahuje básně z let 1947 
– 1963. 

Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, je jedním 
z nejvýznamnějších českých básníků, prozaiků 
a filosofů 20. století. Patří k „otcům zakladatelům“ 
českého undergroundu, stal se guruem několika 

generací nonkonformní mládeže, jeho dílo má 
ovšem dodnes zásadní vliv na českou kulturu jako 
celek. Bondy byl rozporuplnou postavou. Vystudoval 
Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, později 
získala doktorát z filosofie a vědeckou hodnost 
kandidát věd. Ve svých textech byl vytrvalým kriti-
kem poúnorového komunistického režimu, přitom 
s přestávkami téměř tři desetiletí spolupracoval se 
Státní bezpečností.

Poezii psal od dětství, jeho básnické dílo čítá na 
čtyřicet sbírek, převážně nepříliš obsáhlých, teprve 
později řazených do větších celků. Jeho básně 
i próza měly velký vliv na formující se underground. 
Napsal rovněž kolem dvaceti titulů prozaických 
a řadu děl filosofických, díky kterým se stal jedním 
z nejoriginálnějších, ale též nejkontroverznějších 
filosofů.

Cyklus se koná za podpory Města Karlovy Vary.

ZUŠ Open. Když děti žijí uměním
Před rokem byl Karlovarský symfonický orchestr 

osloven Nadačním fondem Magdaleny Kožené ke 
spolupráci na celostátním happeningu základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Pro KSO 
bylo naprosto samozřejmé se zapojit, orchestr je 
ZUŠkám otevřen již několik let. Kromě toho, že děti 
ze všech ZUŠ mají abonentní koncerty zdarma, 
otevřelo KSO nyní dveře dokořán i spolupráci 
zejména se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Za sebou už 
mají spoustu společných vystoupení, při kterých 
byli symfonici vždy na nezletilé kolegy velmi pyšní. 
Prozatímním vrcholem této spolupráce je bezespo-
ru loňský Karneval zvířat, jehož derniéra se chystá 
na 4. května v rámci Zahájení lázeňské sezony.

V Karlových Varech loni pojali ZUŠ Open jako 
mimořádný několikahodinový kolonádní koncert, 

na kterém se vystřídalo téměř 200 dětí. Zúčastnily 
se děti z Karlových Varů, Horního Slavkova, Lokte, 
Ostrova a Bečova. Obrovská energie, kterou loni 
investovaly jak děti, tak všichni učitelé, se zúročila. 
Pro letošní rok si Magdalena Kožená vybrala právě 
Karlovy Vary k zahájení této oslavy základního 
uměleckého vzdělání. V pátek 31. května v 10.00 
hodin tak na Mlýnské kolonádě odstartuje ZUŠ 
Open za přítomnosti této světoznámé pěvkyně. 
Program bude na Mlýnské kolonádě pokračovat až 
do večera, představí se opět hudebníci, tanečníci 
i výtvarníci. V 18.30 hodin pak Karlovarský symfo-
nický orchestr zahraje dvě skladby spolu s dětmi 
ze ZUŠ. Jelikož je letos ZUŠ Open dvoudenní, děti 
budou vystupovat i druhý den v rámci Karlovarské-
ho karnevalu. Vernisáží začne 2. května neobyčejná výstava, 

která seznamuje veřejnost s opomíjeným svě-
tem paleolitických a mezolitických lovců a sbě-
račů. Prudce se rozvíjející oblast archeologické-
ho zájmu v posledních letech má řadu nových 
poznatků a objevů, které jsou zde prezentovány 
expoziční formou. 

Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem 
Cheb, ÚOP NPÚ v Lokti a s předním odborníkem 
na štípanou kamennou industrii Mgr. Janem 
Eignerem z Národního muzea v Praze. Právě 
Jan Eigner prováděl v poslední době výzkumy 
v oblasti Karlových Varů – Tašovic, kde objevil 
pozůstatky rybářské osady. Po zkoumání naleze-
ných artefaktů posunul o několik tisíc let zpět do 
minulosti osídlení v této lokalitě, dosud známé 
dříve nalezenou osadou lovců. Z nejvýznamněj-
ších lokalit představuje výstava vedle Tašovic 
také okolí přehrady Skalka na Chebsku.

Na výstavě si mohou zájemci nejen prohléd-
nout nalezené předměty a dozvědět se mnoho 
zajímavého z infopanelů, ale připraven je pro ně 
také badatelský koutek.

Výstava poodhalující a upřesňující zdejší minu-
lost potrvá do 16. června. 

Čas lovců 
a sběračů

ZUŠ Open Letos si Magdalena Kožená vybrala Karlovy Vary.  Foto: KSO

Poohří Lovec na tašovické skále.
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Jiří Hanek
designér, designový aktivista a podnikatel
Karlovy Vary

Než někam odjíždět,
je lepší tady něco rozjíždět

zijemeregionem.cz

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Jiří Hanek
designér, designový aktivista a podnikatel
Karlovy Vary

Než někam odjíždět,
je lepší tady něco rozjíždět

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

2. 5. 19.30 Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Ha-
nuš: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
Městská divadla pražská/ Divadlo ABC
Knihy manželů Peasových zkoumají rozdíly mezi myšlením žen 
a mužů a jsou světovým bestsellerem. V roce 2017 na Grand 
Festivalu smíchu v Pardubicích získala inscenace cenu za 
nejoblíbenější inscenaci publika – Komedie diváků.
Hrají: Lukáš Jurek, Zbigniew Kalina, Petr Klimeš, Hana Doulová, 
Zdeněk Velen, Jitka Smutná, Lucie Pernetová, Jiří Klem, Radka 
Fidlerová, Barbora Janatková/ Petra Tenorová, Martin Písařík/ Mi-
chael Vykus, Veronika Janků, Stanislav Lehký, Radim Kalvoda, Ve-
ronika Svojtková/ Lenka Zbranková, Jiří Janouch/ Marek Poláčik, 
Ondřej Podhajský/ Jan Hanzl, Petr Eichler/ Marek Jurkovič, Jan 
Pospíšil/ Róbert Mitrega/ Tereza Novotná, Roman Volf/ Jaroslav 
Kohoutek, Stanislav Jelínek/ Jaroslav Friedl
Režie: Miroslav Hanuš

3. 5. 19.30 Slavnostní večer města v rámci 
Zahájení lázeňské sezóny 2019 s předáním Cen města 
a Čestných občanství – akce pro uzavřenou společnost
Moderují: Petr Čimpera a Andrea Kiralyi
Účinkuje: Karlovarský symfonický orchestr a žáci ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary. Dirigent: Jan Kučera

4. 5. 19.00 Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo a Karlo-
varský symfonický orchestr Vrcholem několikaleté spolupráce 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarského městského divadla 
a Karlovarského symfonického orchestru je netradičně pojaté 
představení, inspirované dílem Camilla Saint-Saënse Karneval 
zvířat. Děti budou hrát, zpívat a tančit, živě je doprovodí orchestr 
pod taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery. Diváci uvidí a uslyší 
spoustu zvířat, dozví se, jak závodí želvy, proč by se měli pianisti 
zavírat do klece nebo jestli je lev opravdu nejlepším králem.
Účinkují: Hana Milevová, Pavel Valvoda, Jan Kučera, Jindřich Volf 
– klavíry, Rozálie Šeráková, Kateřina Mikešová, Gleb Androsov, 
Jakub Tolar, Alžběta Čamková, Kristián Šťastný, Sofie Simmerová, 
Anežka Krupiaková, žáci tanečního, hudebního, výtvarného 
a dramatického oboru školy
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Pavla Šemberová
Předprodej vstupenek zajišťuje Karlovarský symfonický orchestr 
a prodejci Infocentra města Karlovy Vary.

8. 5. 19.30 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zde-
něk Svěrák: Lijavec
Divadlo Járy Cimrmana
Hra s opravdovým deštěm. Když na sklonku života bilancoval Ci-
mrman svou uměleckou činnost, došel k neradostnému poznání: 
ani jedno z děl, které podepsal, nedošlo uznání. 
Hrají: Marek Šimon, Zdeněk Svěrák, Petr Brukner, Miloň Čepelka/ 
Genadij Rumlena, Václav Kotek
Režie: Ladislav Smoljak

10. 5. 19.30 Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec
Agentura Harlekýn
Svou slavnou hru o ztrátě iluzí napsal americký autor Tennessee 
Williams s použitím autobiografických prvků podle své vlastní 
rodiny. 
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/ Filip Cíl, Andrea Daňková/ 
Kamila Trnková, Adam Vacula/ Zdeněk Piškula
Režie: Vladimír Strnisko

12. 5. 19.30 Libor Vaculík, Petr Malásek, Václav 
Kopta: Edith, vrabčák z předměstí
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné 
kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. 
Účinkují: Radka Fišarová, Zuzana Hradilová, Ondřej Izdný/ Zbyněk 
Fric, Lýdie Švojgerová, Anna Srncová, Miroslav Hradil, Petr Brett-
schneider, Martin Šinták/ Vojtěch Jansa, Michal Lenner a další
Režie: Libor Vaculík

14. 5. 19.00 Vyhlášení ankety Sportovec Karlovar-
ského kraje 2018 - pronájem
Karlovarský kraj každoročně oceňuje sportovce, trenéry a spor-
tovní legendy, kteří dosáhli mimořádných úspěchů či se zasloužili 
o rozvoj sportu v našem regionu. Akce je určena pro uzavřenou 
společnost.

16. 5. 19.30 Iva Janžurová: Veletoč
Divadlo Kalich
Herecká legenda Iva Janžurová přichází s novou autorskou 

komedií. 
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina 
Remundová, Aleš Bilík/ Přemysl Pálek
Režie: Šimon Caban

17. 5. 19.30 Michaela Doleželová, Roman Vencl: Ani 
za milion!
Agentura Nordproduction
Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí 
přímořského majáku. 
Hrají: Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer
Režie: Vlasta Hartlová

22. 5. 10.00 Jaroslav Žák: Škola základ života - 
představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

22. 5. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu Re-
tro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, 
disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. 
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína 
Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr 
Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, Michal 
Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

24. 5. 19.30 Galakoncert operetních melodií a ever-
greenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr hraje nejslavnější operetní melodie a ever-
greeny F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala a dalších 
a již doprovázel mnoho slavných umělců.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – sop-
rán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, 
Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

25. 5. 19.30 Timur Vermes: Už je tady zas!
Divadlo Na Jezerce
Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském 
parku Adolf Hitler...
Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal 
Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta, Tereza Němcová
Režie: Matěj Balcar

26. 5. 19.30 Hánusz Miró: Smolíkovi a jejich podivu-
hodné dobrodružství
Studio Dva
Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského ani-
movaného seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. 
Hrají: Eva Holubová/ Sabina Remundová, Bohumil Klepl/ Miroslav 
Hanuš, Jana Stryková/ Michaela Váňová, Václav Jílek/ Jan Medu-
na, Jiří Ployhar, Radim Madeja/ Zbyněk Šporc, Eliška Hanušová
Režie: Miroslav Hanuš

28. 5. 19.30 Ondřej Sokol: Celebrity
Studio Dva
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech 
umělců v České republice.
Ve vlastní režii hraje: Ondřej Sokol

30. 5. 19.30 Ray Cooney, John Chapman: Do ložnice 
vstupujte jednotlivě!
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie, plná suchého anglického humoru. I prostorná 
exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle 
těsná… 
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, 
Pavel Nečas/ Roman Štolpa, Monika Absolonová/ Adéla Gondí-
ková/ Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrinská/ 
Radka Pavlovčinová,/ Hana Kusnjerová, Filip Tomsa, Zbyšek 
Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga Želenská, Vlasta 
Žehrová
Režie: Antonín Procházka

31. 5. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Jazz slaví 102 let. Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří 
tuto hudbu milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může 
těšit, inspirovat a utvářet i dnes – tedy Glenna Millera, George 
Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. Big Band 
Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty 
Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

3. 5. 21.30 Večerní komorní koncert
Mlýnská kolonáda
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - umělecké vedení

4. 5. 16.30 PRVNÍ KOLONÁDNÍ KONCERT K ZAHÁJE-
NÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Mlýnská kolonáda
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
Jan Kučera - dirigent

4. 5. 19.00 Karneval zvířat
Karlovarské městské divadlo
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s KSO a KMD
hudba Camille Saint-Säens, Karel Šimandl, Petr Čamek, Vojtěch 
Šembera
účinkují žáci hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-drama-
tického oboru ZŠ a ZUŠ Šmeralova
sbor Zvoneček, sbor Tam-tam
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Kučera – dirigent

8. 5. 19.30 Klavírní recitál – Marek Kozák
Grandhotel Ambassador Národní dům
Petr Iljič Čajkovskij: Šest klavírních kusů op. 19
Sergej Prokofjev: Sonáta d moll č. 2 op. 14 
Sergej Rachmaninov: Preludia op. 23 (výběr)
Sergej Rachmaninov: Etudes – Tableaux op. 39
Sergej Rachmaninov: Sonáta b moll č. 2 op. 36
Marek Kozák – klavír

10. 5. 19.30 Koncert absolventů ve spolupráci 
s Zürcher Hochschule der Künste
Lázně III
Joaquín Rodrigo: „Concierto de Aranjuez“ pro kytaru a orchestr
Bohuslav Martinů: Rapsódie - koncert pro violu a orchestr
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll „Skotská“
Jure Cerkovnik - kytara
Loïc Abdelfettah - viola
Marc Kissoczy - dirigent

17. 5. 17.00 ZUŠ Open
Lázně III
Přehlídka talentovaných žáků základních uměleckých škol 
představí v první části sólová vystoupení žáků ZUŠ s doprovodem 
KSO, v druhé části zazní Symfonie č. 104 „Dudácká“ Josepha 
Haydna a Dětská symfonie Leopolda Mozarta ve společném 
provedení žáků ZUŠ s hráči KSO.
Jan Kučera – dirigent

23. 5. 19.30 Mozart / Kučera / Mendelssohn Bartholdy
Grandhotel Ambassador Národní dům
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur KV385 
„Haffnerova“
Jan Kučera: Koncert pro klavír a orchestr
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur op. 90 
„Italská“
Jan Kučera – klavír
Martin Lebel – dirigent

30. 5. 19.30 Bossi / Strauss
Grandhotel Pupp
Marco Enrico Bossi: Koncert pro varhany a orchestr a moll op. 
100
Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra op. 30
Michaela Káčerková – varhany
Jan Kučera – dirigent

DIVADLO HUSOVKA

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

1. 5. 15.00 My tři – Vernisáž
Prvomájová vernisáž výstavy fotografií tří mladých nadějných 
autorů Matěje Veličky, Adama Cvingera a Nelly Szebenyiové.

1.5. Alan´s Psychedelic Breakfast & Henry $
Skupina mladých muzikantů, která svou hudbou zpříjemní a do-
kreslí vernisáž fotografií se bude moci opřít o zkušenost a invenci 
protřelého rockera Henry $.

4. 5. 17.00 Teatro Pinocchio – Ještě jednou o Čer-
vené Karkulce
Hudební divadlo Teatro Pinocchio představuje muzikální pohádku 
Ještě jednou o Červené Karkulce. Pokračování příběhu o děvčeti, 
které chtějí ulovit a pomstít se zlí vlci, za předešlý nepovedený 
pokus ji sežrat. V představení je použit námět a hudba (skladatel 
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A. Rybnikov) z filmu o Červené Karkulce z roku 1977. Pro děti od 
3 let a pro dospělé. Představení je v ruském jazyce.

13. 5. 19.30 Divadlo 6–16 Praha – Milena Stein-
masslová: Untitled
Nejen v Praze se začíná prosazovat Divadlo 6–16. Jejich Untitled, 
autorský počin Mileny Steinmasslové, uspěl i na festivalu 
v Camridge. Tam mělo „Bez názvu“ vlastně i světovou premiéru. 
Partnerem Mileny Steinmasslové na jevišti je Jakub Gottwald. 
Oba rozehrávají příběh zmaru i naděje. Je v něm zvláštní sociální 
náboj a velká dávka posmutnělé scénické poezie. Režie Filip 
Nuckolls, hudba Daniel Fikejz, scéna Jan Lobl. 

14. 5. 19.30 MarZ (duo)
MarZ je boj římského boha Marta, který svádíme každý sám se 
sebou, syrovost i naděje březnového rána, pohled do kosmu. je 
tvorba Markéty Zdeňkové, mladé zpěvačky a kytaristky, jejíž písně 
nabízí širokou škálu témat od sousedských starostí s řezníkem 
přes temné babiččino dědictví až po meditativní plavbu Ves Mí-
rem. Trombónista Štěpán Janoušek obohacuje svými neotřelými 
hudebními nápady a improvizací Markétiny písně o další rozměr.

17. 5. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách… ženách??? 
Dirigent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka… myko-
log trpící gigantismem… vynálezce čili autor penalty v boxu… 
úředník finančního úřadu, jenž touží po vztahu se ženou. Jedna 
noc, která je svede dohromady, a srnky, které se objeví bůhvíod-
kud a bůhvíjak – a chtějí bůhvíco… V režii Petra Richtera účinkují 
členové a členky DS D3.

22.5. 19.30 Teodor Kravál: V Kadani je krásně
Minikomedie mladého karlovarsko-ostrovsko-ústecko-loketského 
a nejnověji jáchymovského autora, jehož jméno řve, řičí a řádí 
– co taky čekat od Teodora Kravála? No Satisfaction, Endless 
River a E-G-A. A rockeři, co jsou v… garáži. V režii Petry Richter 
Kohutové účinkují Petr Johanovský, Teodor Kravál, Marek Himl, 
Vladimír Kalný a Bára Šmudlová.

27.5. 19.30 Jak jsme hodili strach za hlavu aneb na 
koloběžkách z Vietnamu na Bali
Sluníčkoví koloběžkáři se rozhodli vzít strach do vlastních rukou, 
zmačkat ho do kuličky a hodit za hlavu. Na netradičních jednosto-
pých dopravních prostředcích se vypravili na cestu po zemích 
jihovýchodní Asie a jsou připraveni podělit se s vámi o zážitky 
a zkušenosti slovem i obrazem

29. 5. 19.30 Lewis Creaven Band (UK)
Skupina založená v Bristolu získala reputaci jako jedna 
z nejpracovitějších kapel na scéně díky svému nepřetržitému 
koncertování, kterým získala popularitu v celé Anglii. Živé kon-
certy představují jak originální vlastní skladby, tak bluesrockovou 
klasiku od umělců jako jsou Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, 
Stevie Wonder, Robben Ford, Lenny Kravitz a Bad Company, vše 
provedené v jedinečném stylu a s patřičnou jemností i dravostí.

30. 5. 19.30 Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů, s jehož 
zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka, textaře, performe-
ra, experimentátora a fyzického básníka Petra Vášu doprovázejí 
kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 5. 17.00 Źeny v běhu, 19.30 Avengers: Endgame
2. 5. 17.00 Teroristka
3. 5. 17.00 LOVEní, 19.30 Avengers: Endgame
4. 5. 14.30 Jak vycvičit draka 3
 17.00 Zelená kniha
 19.30 Avengers: Endgame
5. 5. 14.30 UglyDolls
 17.00 Teroristka
 19.30 Ženy v běhu
6. 5. 17.00 J. Weinbergerová – pamětnice holocaustu 
 (beseda)
 19.30 Šťastný Lazzaro
7. 5. 17.00 Projekce pro seniory Léto s gentlemanem
 19.30 Zrodila se hvězda
8. 5. 14.30 UglyDolls
 17.00 Bohemian Rhapsody
 19.30 Zelená kniha
9. 5. 17.00 Ženy v běhu
10. 5. 17.00 Pokémon. Detektiv Pikachu
 19.30 Favoritka
11. 5. 14.30 UglyDolls

 17.00 Pokémon. Detektiv Pikachu
 19.30 Teroristka
12. 5. 14.30 Pokémon. Detektiv Pikachu
 17.00 Klimt&Schiele – Erós a Psyché
 19.30 LOVEní
13. 5. 17.00 Galerie Drahomíra  Tichý příběh mnicha 
 Suopana (křest knihy)
 19.30 Skleněný pokoj
14. 5. 17.00 Projekce pro seniory Zelená kniha
 19.30 Teroristka
15. 5. 17.00 Ženy v běhu
 19.30 Bohemian Rhapsody
16. 5. 18.00 Galerie Drahomíra - Jazz and Poezie: 
 Egon Bondy, básně
17. 5. 17.00 Skleněný pokoj
 19.30 John Wick 3
18. 5. 14.30 Jak vycvičit draka 3
 17.00 John Wick 3
 19.30 Zrodila se hvězda
19. 5. 14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu
 17.00 After: Polibek
 19.30 John Wick 3
20. 5. 17.00 Free Solo
 19.30 John Wick 3
21. 5. 17.00 Projekce pro seniory Ženy v běhu
 19.30 Black Sabbath The End of The End
22. 5. 17.00 Bohemian Rhapsody
 19.30 Free Solo
23. 5. 18.00 Galerie Drahomíra Píseň písní, 
 Poetická skupina Drahomíra
24. 5. 17.00 After: Polibek
 19.30 John Wick 3
25. 5. 10.00 FilmCafé -  Burza LP
 14.30 Pokémon: Detektiv Pikachu
 17.00 LOVEní
 19.30 John Wick 3
26. 5. 14.30 UglyDolls
 17.00 Bolest a sláva
 19.30 Syn temnoty
27. 5. 19.30 Bolest a sláva
28. 5. 17.00 Projekce pro seniory Ženy v běhu
 19.30  Bohemian Rhapsody
29. 5. 17.00 Teroristka
 19.30 Syn temnoty
30. 5. 17.00 Rocketman
31. 5. 17.00 Rocketman
 19.30 Godzilla II Král monster

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz; 
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: 
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody). 
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček 
galerie umění.

VÝSTAVY
do 1. 5. Mapa světa Karla Teigeho
Výstava prezentuje Karla Teigeho (1900–1951) jako výtvarného 
teoretika, organizátora, umělce, typografa a vůdčí osobnost 
evropské avantgardy. Jedna část představí Teigeho vlastní 
umělecká díla od raných počátků až po surrealistické koláže 
s erotickým nábojem, druhá část pak výběr malířských děl 
Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců, 
jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.

9. 5. 17.00 vernisáž: Otakar Slavík - Ohlédnutí
Významný český malíř a kreslíř Otakar Slavík (1931– 2010), 
osobnost pevných morálních zásad, působil po podpisu Charty 
77 ve vídeňském exilu. Výstavní projekt připomene 50. výročí 
Slavíkovy výstavy v ostrovském letohrádku a představí průřez 
tvorbou bytostného koloristy soustředěného na tematiku člověka, 
autora barevné i výrazové uvolněnosti a opravdové tvůrčí radosti.
(potrvá do 23. 6. 2019)

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů gale-
rie. Každý rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným 
dílem vztahujícím se k danému roku (narozením, úmrtím autora, 
vročením, ap.) Nová stálá expozice nabízí nečekané umělecké 
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených. 
Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy 
Vary.

DALŠÍ AKCE

17. 5. 19.00 – 24.00   Noc v galerii
Večerní program pořádaný v rámci celorepublikových muzejních 
nocí. Vstup zdarma.
19.00 – 24.00 výstava Otakara Slavíka, stálá expozice 
100 let/ 100 děl/ 100 umělců/ 100 osudů, světelné objekty 
karlovarských výtvarníků a výtvarná videoprojekce s hudebním 
doprovodem PiKap Quartetu
19.00 – 20.30 výtvarné dílny pro děti – tvorba svítidel/ 
luceren s Pavlou Vargovou a barevných buttonů (odznaků) 
inspirovaných výstavou Otakara Slavíka s Lenkou Tóthovou
21.00 speciální noční komentovaná prohlídka výstav s Ja-
nem Samcem
22.30 hudební setkání s Ladislavem Gerendášem, jeho 
písněmi a nevšedním humorem

27. 5. 19.30 Norbi Kovács & přátelé
Fenomenální kytarista, doprovázející např. Ivana Hlase či Radůzu, 
se tentokrát představí v hlavní roli společně s výtečným violonce-
llistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (Marsyas, Etc..., Blues 
Session, Ivan Hlas) a vynikajícím houslistou Pavlem Fischerem 
(Škampovo kvarteto, Iva Bittová, Bardolino, Camael).

31. 5. 19.00 Zdeněk Lukeš – Podivuhodný Osvald 
Polívka
Osudy a stavby Osvalda Polívky (1859-1931), českého propagá-
tora secese, autora Obecního domu, mnoha secesních paláců, 
činžovních domů a vil s pozoruhodnou dekorací a také dnes již 
neexistující budovy Eskomptní banky v Karlových Varech, ve své 
době jedné z prvních čistě secesních staveb na našem území.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606 
928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 
nebo na vargova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY
do 26. 5. Jiří Jiroutek, Pavel Planička – Jiná krajina
Prezentace fotografií evokujících krajinomalbu. Za použití 
tradičních postupů oba autoři do svých fotograficky zaznamena-
ných impresí Českého středohoří a Lounska vkládají emocionální 
a výtvarnou složku, díky čemuž divák na dílo pohlíží spíše jako na 
malbu než jako na fotografii.

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

DALŠÍ AKCE
7. 5. 16.00 – 18.00   Glazování keramiky
Během dílny si účastníci předchozích keramických dílen mohou 
dozdobit své originální výrobky barevnými glazurami.

14. 5. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiná 
krajina
Promítání a komentovaná prohlídky výstavy Jiná krajina ve 
společnosti obou autorů: Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky.

21. 5. 16.00 – 18.00   Malba asfaltem
Hlavním výtvarným mediem pro malbu na desku je asfalt a bílá 
barva, přičemž podněty k tvorbě načerpají účastníci na výstavě 
Jiná krajina.

23. 5. 10.30 – 11.30   Výtvarná dílna pro nejmenší – 
Krajina / Průsvitka
Nejmenší děti a jejich maminky se seznámí s jarní krajinou a vy-
robí si průsvitky do oken. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 
354 224 111, 734 788 029, nebo e-mail: vrba@galeriekvary.cz

Točení na hrnčířském kruhu: Dvouhodinový minikurz točení 
pro začátečníky určený pouze pro 2 osoby.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
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do 31. 5. Jaroslav Vlasák – Dvoudílná bilance
Karlovarský malíř, grafik a pedagog Jaroslav Vlasák vystavuje 
výběr ze svého díla ve dvou částech. V květnu představuje druhou 
část  E / jako exprese. Vlasák, absolvent karlovarského gymnasia, 
vystudoval učitelskou aprobaci matematika – výtvarná výchova 
na Pedagogické fakultě v Plzni a na UK v Praze. V letech 1977 
- 2013 pracoval jako pedagog na SPŠ keramické v Karlových 
Varech. Výtvarně je činný od roku 1968. Do roku 1989 se zúčast-
ňoval neoficiálních výtvarných aktivit na Karlovarsku. V letech 
1991 - 1996 byl členem karlovarské organizace Unie výtvarných 
umělců a podílel se na jejich společných výstavách. V letech 
1982 - 2012 uspořádal osm samostatných výstav. Kromě vlastní 
malby se zabývá i teorií a historií výtvarného umění.

16. 5. 18.00 Poezie & Jazz: Egon Bondy - Básně
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit básně z I. svazku Básnických 
spisů Egona Bondyho (1930–2007). Svazek obsahuje básně z let 
1947 – 1963. Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer,  je jedním 
z nejvýznamnějších českých básníků, prozaiků a filosofů 20. sto-
letí. Patří k „otcům zakladatelům“ českého undergroundu, jeho 
dílo má ovšem dodnes zásadní vliv na českou kulturu jako celek. 
Poezii psal od dětství, jeho básnické dílo čítá na čtyřicet sbírek, 
převážně ne příliš obsáhlých, teprve později řazených do větších 
celků. Napsal rovněž kolem dvaceti titulů prozaických a řadu děl 
filosofických, díky kterým se stal jedním z nejoriginálnějších, ale 
též nejkontroverznějších filosofů.

23. 5. 18.00 Dramatický večer: Píseň písní aneb 
Píseň Šalomounova
V podání Dramatické skupiny Drahomíra a hudební skupiny Jazz 
Apetit zazní inscenované čtení
„Písně písní“, někdy nazývané též „Píseň Šalomounova“, v pře-
kladu Jaroslava Seiferta a Stanislava Segerta. Autorství sbírky 
milostných písní Starého zákona opěvujících lásku mezi mužem 
a ženou je připisováno králi Šalomounovi. Sbírka textů z oblasti 
starověkého Blízkého východu patří k největším klenotům světové 
poezie.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

VÝSTAVA
do konce září
bronzové plastiky - David Szalay, obrazy - Jindra Husári-
ková, obrazy - Šárka Cagliero Mrázová

DALŠÍ AKCE
3. 5. 19.00 Koncert: Muzika Občas
Bluegrassová a country kapela z Klášterce nad Ohří. Představí 
se skupina, která hraje a zpívá skladby převážně z vlastní tvorby. 
Obsazení kapely je stále stejné a to:
Véna Rác - kytara, zpěv
Zděnda Yatcho Šmída - mandolína, zpěv
Jirka Georg Vaněk - banjo, zpěv
Pavel Hombre Trubač - kontrabas, zpěv

7. 5. 19.00 Léčitel - škola praktických zkušeností
Beseda, přednáška a vyprávění. Léčitel Petr Pawelka seznamuje 
s 25 lety léčení a zkušeností, které získal nejenom z mnoha 
pražských a jiných českých nemocnic, ale i z praxe ve spolupráci 
se známými lékaři.

14. 5. 19.00 Koncert: Silbegrim - Nocí milá, pročs 
tak dlúhá
Zazní úpravy středověkých, renesančních a lidových písní a balad 
z Čech i evropských zemí.
Hrají a zpívají Ondřej Bednář, Hana Silovská, Helena Grimmerová, 
Jitka Fajkusová a Ondřej Bednář ml., dohromady skoro samí 
kantoři.

20. 5. 19.00 Šansony Edith Piaf
Tento večer bude věnovaný francouzké šansonierce Edith Piaf, 
a také možná něco ze světových muzikálů a filmových melodiích 
v podání zpěvačky STANA/ Stanislava Knejfová/ doprovázené 
ForteBand J.P.Š. Pepy Škulavíka.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz

VÝSTAVY
2. 5. - 16. 6. Poohří za časů lovců a sběračů
(vernisáž 2. 5., 17.00)

Výstava seznamuje veřejnost s opomíjeným světem paleolitických 
a mezolitických lovců a sběračů. Prudce se rozvíjející oblast 
archeologického zájmu v posledních letech má řadu nových 
poznatků a objevů, které jsou zde prezentovány expoziční formou. 
Z nejvýznamnějších lokalit výstava představuje například Karlovy 
Vary - Tašovice nebo okolí přehrady Skalka na Chebsku.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem Cheb, ÚOP NPÚ 
v Lokti a s předním odborníkem na štípanou kamennou industrii 
Mgr. Janem Eignerem z Národního muzea v Praze.

DALŠÍ AKCE
17. 5. 19.30 až 24.00   akce: Muzejní noc
Návštěvníci se při prohlídce stálé expozice muzea setkají 
s dobovými osobnostmi, které se s s nimi podělí o zajímavosti 
z Karlových Var i z regionu. Budou mezi nimi například středověký 
lovec, dáma z kolonády 19. století, architekt zlaté éry Karlových 
Varů a přijde snad i Jakub Maria Alfred Daublebský ze Sternecku, 
vyhlášený karlovarský botanik a entomolog. Akce nabídne rovněž 
drobné úkoly pro děti i dospělé, pro nejúspěšnější jsou přichystá-
ny zajímavé odměny.

25. 5. celodenní přírodovědná exkurze: Do džungle 
v údolí Plesné
Přírodovědná vycházka provede účastníky pod vedením přírodo-
vědců Jana Matějů z Muzea Karlovy Vary a Jiřího Brabce z Muzea 
Cheb zarostlým údolím říčky Plesná s poznáváním místní květeny 
a zvířeny. Trasa začíná a končí v Milhostově, měří 7 km. Vede 
neprůchodným terénem zarostlou nivou, bažinami, rašeliništi 
a ostřicovými porosty. Nutné je odpovídající vybavení - obuv do 
mokřadů (holínky nebo průtočná obuv) a oblečení do terénu 
(dlouhé kalhoty).
Sraz účastníků je v 10.10 na vlakové zastávce Třebeň.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, 
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život 
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. 
Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu 
od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně 
významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr 
expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – 
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, 
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet 
vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, 
email: novalouka@kvmuz.cz.
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornic-
tví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00 
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

2. – 31. 5. Kdo ví, odpoví
Soutěž nejen pro čtenáře, ale i pro všechny návštěvníky knihovny. 

Stačí si tipnout a můžete vyhrát knihu Aleny Mornštajnové Tiché 
roky, více na www.mestskaknihovnakv.cz 

2. 5. – 31. 5. Buďme krásné i praktické
Výstava z kreativního světa šperkařky Zuzany Vistrové a švadlen-
ky bezobalových výrobků Jiřiny Benešové.
9. 5. 17.00 Karlovarské prameny a lázně – Zapo-
menutý poklad
Přednáška Petra Pawelky na téma léčby horkými prameny. Jak 
vypadají naše lázně a kam se bude ubírat jejich osud?
14. 5. 17.00 Jóga smíchu
Nechte rozzářit nejen svůj obličej, ale i nitro pomocí smíchu, 
zbavte se stresu, chmuru a špatné nálady pomocí jednoduchých 
cvičení s Mgr. Vladimírem Palečkem.
15. 5. 18.00 Promítání v knihovně: Zázračné dítě 
internetu -  Příběh Aarona Swartze
pobočka Čankovská
Snímek otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technolo-
gií a občanských práv v současném světě.
23. 5. 17.00 Promítání v knihovně - Bohu žel
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument 
Saši Dlouhého sleduje příběhy šesti lidí,  kteří unikli před válkou 
či pronásledováním, které jsou si podobné. Spojuje je touha po 
novém začátku.
30. 5. 17.00 Stephen King: Prodlužování času
Scénické čtení Petry Richter Kohutové a Vladimíra Kalného 
z knihy mistra napětí Stephena Kinga.
Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV, 
Stará Role. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní škole 
Truhlářská a společnou četbou upevňuje vztah mezi nejmladší 
a nejstarší generací našich čtenářů. 
Každé úterý 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý 15.00 až 15.45 Povídání o zdraví
Pravidelná setkávání nad otázkami souvisejícími se zdravím. 
Kapacita neomezena, předchozí domluva možná na tel. 353 221 
365/27, e-mail: i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888, 
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224 
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hala Dvory
2. 5. – 30. 5. Po stopách umění a kovu
Výstava prací Ivo Rudolfa uměleckého kováře z Bečova nad 
Teplou. Vernisáž 2. 5. 2019 od 17.00 hodin
Kavárna Dvory
2. 5. – 30. 6. Fotografie
Výstava Klubu přátel fotografie Karlovy Vary.
A-klub
3. 5. – 30. 5. Mobilní fotografie #FOTITMUZEKAZDY
Výstava fotografií studenta Jakuba Mahra pořízené mobilního 
telefonu. Vernisáž 3. 5. od 17.00 hodin.
Pobočka Lidická
10. 5. – 31. 5. Ticho
Výstava Martina Kaisera. Vernisáž 10. 5. od 18.00 hodin.

NOC LITERATURY
9. 5. Noc literatury
Již pošesté se letos Krajské knihovna Karlovy Vary připojuje 
k celoevropské akci. Pořádají česká centra po celé Evropě 
a poslední roky se k ní připojují také knihovny v České republice. 
V půlhodinových intervalech začne, na všech místech současně, 
čtení úryvku ze zajímavé knihy – novinky od evropského autora. 
Každé místo má určenu jednu knihu, jeden úryvek. Přesně takto 
proběhne tato akce v celé Evropě a budou se číst stejné úryvky 
ze stejných knih. Samozřejmě v různých jazycích, dle země 
konání. Letos se bude číst na 6 místech, více informací na www.
knihovnakv.cz.
Číst na všech místech začínáme v 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 a ve 20.30 hodin. Obejděte od 18.00 do 21.00 hodin 
všechna místa postupně nebo si vyberte jen určitá místa, ukázky, 
předčítače. Doba čtení ukázky je vždy 20 minut, doba na přechod 
na další čtecí místo 10 minut.

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
27. 5. 17.00 Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Beseda s generálem Ing. Andorem Šándorem. Bývalý náčelník 
vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce je známý 
především z médií, kam je často a pravidelně zván, jako špičkový 
odborník, se schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní 
problematiku.
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Pobočka Lidická
29. 5. 18.00 Setkání s filozofií
Přednáška Petra Kašpara na téma Singularita bytí ve filozofii 
a literatuře.

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
15. 5. 18.30 Spolek přátel krásné literatury a slad-
kých koláčů
„Já u pramene jsem a žízní hynu….“ Medailonek Francoise 
Villona.
A-klub
20. 5. 17.00 Do Afriky za sebepoznáním
Autorské čtení Karla Báti.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
7., 14., 21., 28. 5. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme 
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky 
z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských domovů.
Kontakt, email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
Oddělení pro handicapované
16. 5. 16.00 Polštářek kočka nebo psík
Tvořivá dílna pod vedením Romany Vlčkové pro dospělé. Vyrábět 
budeme víceúčelového mazlíka. Na kurz je třeba se předem 
přihlásit v Infocentru knihovny, telefon 354 222 820, email: 
infocentrum@knihovnakv.cz

PROMÍTÁNÍ
A-klub
31. 5. 17.00 Ozvěny Ekofilmu
Ve vybrané pátky v měsíci Vás srdečně zveme na promítání 
ozvěn filmového festivalu Ekofilm, který je jedním z mezinárod-
ních filmových festivalů o životním prostředí s nejdelší tradicí. 
Promítání filmu Strážce (dokumentární film USA režie: Courtney 
- 2018, 73 min.)

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
11. 5. 10.00 – 12.00   Za pohádkou do knihovny
Téma: O Koblížkovi. Přibližujeme malým čtenářům klasické po-
hádky prostřednictvím výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení.

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.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
9. 5. 10.00 – 12.00   Literární klub seniorů
Téma: Magnesia Litera 2018
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
23. 5. 10.00 – 12.00   Literární klub seniorů
Téma: Sochy Karla IV. v Karlových Varech, přednáška Boženy 
Vachudové – kurátorky sbírek Galerie Karlovy Vary. Otevřená 
volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. Přijít na 
schůzku klubu můžete kdykoli.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
Závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz

7., 14., 21., 28. 5. 16.00 – 18.00   Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
15., 22., 29. 5. 16.00   Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková
15., 22., 29. 5. 17.00   Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová
15., 22., 29. 5. 16.00 – 17.00   Lektorování výtvarných 
dílen pro děti
Pobočka Lidická. Lektorka Jana Burianová

ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každý pátek   16.00 až 17.30   Strážce příběhů/ Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se 
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si 
vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Obě hry jsou zalo-
žené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno 
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše 
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz, 
astro-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny), 
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel 
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém 
klubu a akcích pro děti a mládež

DENNĚ Hvězdy na telefon
Od soboty do čtvrtka se registrujte na pozorování. Zavolejte každý 
den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a dohodně-
te si večerní pozorování hvězdné oblohy největším dalekohledem 
na Karlovarsku. Registrace předem se provádí kvůli možnosti 
oboustranné komunikace ohledně aktuálního počasí.
BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
1. 5. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
1. 5. 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
3. 5. 20.30 Hvězdářský Večerníček
3. 5. 22.00 Klenoty jarní oblohy
4. 5. 16.00 Budiž světlo!
Přednáškové odpoledne na hvězdárně. Přednáška doc. RNDr. 
Stanislava Daniše, Ph.D. Jak světlo vzniká? Co s ním můžeme 
vidět a zkoumat? Lze paprsek světla ohnout? To jsou některé 
otázky, na které budeme hledat odpovědi. Astronomové pomocí 
světla zkoumají celý vesmír a i v jiných oborech lidské činnosti 
nachází řadu uplatnění. Prostě si na světlo posvítíme.
8. 5. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
8. 5. 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
10. 5. 20.30 Hvězdářský Večerníček
10. 5. 22.00 Dorůstající měsíc
11. 5. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
11. 5. 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
17. 5. 21.00 SID monitor a elektrické hodiny do 
každé rodiny
Přednáškový večer na hvězdárně. Přednáška Jaroslava Maxy. 
I z křesla obýváku lze poslouchat vesmír, značka levně. Po skon-
čení přednášky proběhne pozorování „Oslepující“ měsíc v úplňku, 
předpokládaný začátek v 22.30 hodin.
18. 5. 13.30 až 19.00   SKEPTIKON 2019
Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc., Bc. Leoš Kyša, Bc. Jakub 
Kroulík, Ing. Martin Bloch, CSc., Jaroslav Maxa. Přednáškové od-
poledne na hvězdárně probíhá tentokrát ve spolupráci s Českým 
klubem skeptiků Sisyfos.
21. – 24. 5. 16. mezinárodní konference INTEGRAL/
BART Workshop (IBWS)
Konference, kterou hvězdárna spolupořádá, tedy IBWS 2019 se 
uskuteční v Krajské knihovně v Karlových Varech. Přednášky je 
možné navštívit denně zdarma dle jejich programu na www.ibws.
cz. Jednací řečí konference je angličtina. Konference se koná 
v Karlových Varech již pojedenácté a jejím hlavním zaměřením 
je astrofyzika vysokých energií a robotické teleskopy, které se 
výzkumu této problematiky věnují.
24. 5. 21.00 Hvězdářský Večerníček
24. 5. 23.00 Klenoty jarní oblohy
25. 5. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
25. 5. 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
31. 5. 21.00 Hvězdářský Večerníček
31. 5. 23.00 Klenoty jarní oblohy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 5. Slavkovský les: Z Mrázova kolem Betléma 
 do Kláštera Teplá
11. 5. Chebsko: Světový den chůze v Chebu
18. 5. Krušné hory: Okolím Horní Blatné
25. 5. Český les: Tachov – Světce a rozhledna Vysoká
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici 
na www.fjw.rajce.net.

STUDIO ŽIVA 

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbě-
tinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
 
7. 5. 17.00 Hormonální jógová terapie pro ženy
  Začátek docházkového kurzu.
22. 5. 18.00 Ženské příběhy živě
  Setkání s osobností a jejím příběhem.
29. 5. 18.00 Cestování jako vášeň
  Setkání pro milovnice cestování.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka - Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 608 300 
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz

 1. 5. Státní svátek - dílnička se nekoná
 8. 5. Státní svátek - dílnička se nekoná
 15. 5. Jarní víla z rouna - suché plstění
 22. 5. Průsvit z květin
 29. 5. Modelína z včelího vosku
Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné 
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky 
MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová 
a Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál 
v ceně). Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objed-
nat vždy nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz 
nebo tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organi-
zuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel. 
774434525.

10. a 24. 5.   9.00 Městské farmářské trhy

FARMA KOZODOJ

Rolavská 538, Karlovy Vary-Stará Role
www.kozodoj.cz

Od dubna je v provozu chráněné bistro Osvěžovna. Milá obsluha 
Vám nabídne například regionální pivo Permon a limonádu 
Permonádu malinovku, výbornou kávu, ke kávě sladké domácí 
dobroty, regionální uzeniny Pelant k opékání, něco zdravějšího na 
zub a pro děti nanuky či jiné mlsání.

18. 5. 10.00 Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji
Celodenní, zábavně vzdělávací akce určená pro širokou veřejnost, 
hlavně však pro celé rodiny s dětmi.
Cílem bioslavností je lidem zábavnou formou předat základní 
myšlenky o našem vztahu ke zvířatům, k životnímu prostředí, 
ochraně přírody, regionálních potravinách, tradičním řemeslům,  
historii kraje.  Programem bude provázet Petr Čimpera, moderá-
tor z Českého rozhlasu.
Areál slavností je přístupný od 10 hodin, program trvá od 10:30 
do 18 hodin. Vstupné činí 130 Kč pro rodinu (dospělý a děti) a 70 
Kč pro jednotlivce, 40 Kč pro OZP.

KOSTEL SV. ANNY

Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, web: 
kostelsedlec.cz

12. 5. 19.00 Antonín Dvořák - Moravské dvojzpěvy
Účinkují: Karolína Žmolíková - soprán, Kristína Kubová - mezzo-
soprán, Ludmila Juránková - klavír.
Při příležitosti oslavy Dne matek jsme především pro naše 
maminky, babičky a prababičky připravili koncert z pera slavného 
českého skladatele Antonína Dvořáka. Cyklus zhudebněných tex-
tů moravské lidové poezie pro dva hlasy s klavírním doprovodem 
patří mezi nejvýznamnější skladatelova díla.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu 
kostela sv. Anny v Sedleci.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

17. 5. 19.00 Teologie humoru
Na faře v Rybářích přednáší Jan Lamser. Teolog, absolvent Ma-
tematicko-fyzikální fakulty, Evangelické teologické fakulty a VŠE 
v Praze, bývalý bankéř, herec a vášnivý šachista.

ARMÁDA SPÁSY

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz

Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).
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• SPORT

Město Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska také letos vyhlásila Sportovce roku. 
Stalo se tak na prestižním Plese sportovců 29. března v Grandhotelu Ambassador Národní dům. 

Nejúspěšnější sportovec Statutárního města Karlovy Vary
Jednotlivci a mládež do 15 let: Lucy HRDLIČKOVÁ (Karate klub Tygr Karlovy Vary) karate WKF. Eliška KUČEROVÁ (Triatlet Karlovy Vary) triatlon, atletika. 

Jakub KŮSA (Karlovarský šachklub Tietz) šach. Marek ŠTĚRBA (TJ Slovan Karlovy Vary) orientační sporty.
Jednotlivci do 18 let:  Anna KORBOVÁ (Triatlet Karlovy Vary) atletika. Lukáš JURÁNEK (X-team BaNo Karlovy Vary) triatlon.
Jednotlivci dospělí:  Veronika KUBÍNOVÁ (TJ Slovan Karlovy Vary) MTBO. Karel DUŠEK (X-team BaNo Karlovy Vary) terénní triatlon.
Kolektiv žáci:  Volejbalový klub Karlovy Vary (družstvo žákyň) volejbal.
Kolektiv dospělí:  VK Karlovarsko (družstvo mužů) volejbal.
Trenér:  Jiří NOVÁK (VK Karlovarsko) volejbal.
Sportovní osobnost:  Jan NOVÁK (LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích.

Nejúspěšnější sportovec okresu Karlovy Vary
Jednotlivci mládež do 15 let:  Matyáš BAUER (LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích. Daniel DUB (Karate Klub Tygr Karlovy Vary) sportovní karate. Daniel 

POHLODEK (TJ Jiskra Nejdek) řecko-římský zápas. Nicole HARMAŠOVÁ (TJ Slovan Karlovy Vary) plavání. Adéla KOLOVRATO-
VÁ (LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích. Sára PETERKOVÁ (Cyklistika Karlovarského kraje) dráhová cyklistika.

Jednotlivci mládež do 18 let:  Heidi JURÁNKOVÁ (X-team BaNo Karlovy Vary) triatlon. Marek LIŠKA (Cyklistika Karlovarského kraje) cyklistika.
Kolektiv žáci:  TJ Slovan Karlovy Vary (štafeta starší žákyně) Plavání. LK Slovan Karlovy Vary (smíšené družstvo starší žáci) běh na lyžích.
Kolektiv mládež a dospělí:  Golf Club Karlovy Vary (družstvo dívek U18) golf.
Jednotlivci dospělí:  Vendula DUŠKOVÁ (SK Kontakt Karlovy Vary) plavání tělesně postižených. Jan VANKE (SK Liapor Witte Karlovy Vary) nohejbal.
Trenér:  Miroslav VÍCH, triatlon.
Sportovní osobnost:  Jan KUČERA (TJ Lokomotiva Karlovy Vary) šerm.
Zvláštní ocenění:  Martin ČECHMAN (Cyklistika Karlovarského kraje) dráhová cyklistika – sprinty. Taneční skupina MIRÁKL Ostrov (Tanec) Jazz 

Dance, Contemporary Dance.

SPORTOVCI ROKU 2018
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O RAVN  O AT N  O O  KON N  VO  MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 2019
Vážení obyvatelé, 
v sobotu 18. května odstartuje již 7. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, který je součástí RunCzech běžecké ligy. Závod 
pořádaný pod záštitou města a kraje je součástí světové elity silničních běhů. V 18:00 se na start postaví přední světoví vytrvalci 
spolu s 4 000 běžci z celé České republiky a Evropy. Dvě hodiny před nimi vyrazí 3 000 běžců na 3�km dlouhou trať oblíbeného 
dm rodinného běhu. Půlmaraton je vždy velkolepá sportovní podívaná, avšak chápeme, že den závodu pro mnohé z vás není 
jen sváteční událostí, ale nese s sebou také drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerance 
a předem za ni jménem celého týmu RunCzech děkujeme. 

Adrea Pfe�er Ferklová, primátorka statutárního města Karlovy Vary | Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ (zákaz zastavení)
Dovolte, abychom vás upozornili, že zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz ul-
ice níže) v sobotu 18. 5. 2019 od 10:00 do 22:00 hod. Ulice Zahradní bude od pátku 17. 5. 18:00 
do soboty 18. 5. 24:00 hod. (mimo průběhu závodu) obousměrná se zákazem zastavení.  Prosíme, 
přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem 
spojeným s odtahem vašeho vozidla.

Divadelní náměstí • Dr. Davida Bechera • Festivalový most • Horova • I.P.Pavlova • Karla IV. • Lázeňská • 
Mariánskolázeňská • Mírové náměstí • Mlýnské nábřeží • Moskevská • Most 17. listopadu • nábřeží Osvobození 
• Náměstí Republiky • Nová Louka • Plynárenská • Sadová • Slovenská • Stará Louka • Šumavská • Tržiště • 
T. G. Masaryka • Tuhnický most • Varšavská • Vřídelní • Zahradní • Západní.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA: nábřeží Osvobození od pátku 17. 5. 18:00 do soboty 18. 5. 24:00 
uzavírky platné v sobotu 18. 5. Zahradní 15:30–22:00 • Sadová 15:30–22:00 • Lázeňský most 15:30-22:00 • 
Mlýnské nábřeží 15:30–22:00 • Lázeňská 15:30–22:00 • Tržiště 15:30–22:00 • Jánský most 15:30–22:00 • Stará 
Louka 17:00–22:00 • Mírové náměstí 17:00–22:00 •  Festivalový most 17:00–22:00 • Slovenská 17:00–22:00 • 
Mariánskolázeňská 17:00–22:00 • Nová Louka 17:00–22:00 • Divadelní náměstí 17:00–22:00 • Vřídelní 15:30–
22:00 • I.P.Pavlova 15:30–22:00 • Karla IV. 15:30–22:00 • Most 17. listopadu 15:30–22:00 • Varšavská 17:00–22:00 
• Horova 17:00–22:00 • náměstí Republiky 17:00–22:00 • Západní (v úseku nám. Republiky po  Plynárenskou 
(Tuhnický most)) 17:00–22:00 • Plynárenská 17:30–21:00 • Tuhnický most 17:30–21:00 • Západní (v úseku od 
Plynárenské po KV Arénu) 17:30–21:00 • Šumavská 17:00–22:00 • Moskevská 17:00–22:00 • Dr. Davida Bechera – 
úsek „Malý Becher“ 17:00–22:00 • T. G. Masaryka 15:30–22:00.

V době od 15:30–22:00 hod. se řidiči vozidel 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

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ (vyvineme max. snahu o dodržení časů níže) 
1. Lokalita Tuhnice – Vjezd a výjezd do oblasti nebude od 17:00 do 21:30 hod. umožněn.
2. Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd z centra LÚ bude možný přes ulice Krále Jiřího – Dr. Davida Bechera 
(příčný přejezd na pokyn policie – příčný přejezd bude uzavřen od 18:35 do 20:00 hod.) – Jaltská – Dr. Engla (příčný 
přejezd na pokyn policie – příčný přejezd bude uzavřen od 18:15 do 19:15 hod.) – Západní – Chebský most. 
3. Lokalita volnočasový areál Meandr Ohře – nebude umožněn vjezd a výjezd v době od 17:30 do 21:30.
4. Lokalita Slovenská – u Imperiálu – nebude umožněn vjezd a výjezd v době od 17:00 do 22:00.
5. Lokalita Plynárenská – včetně kruhového objezdu pod průtahem – nebude umožněn vjezd, výjezd, sjezd ani 
nájezd z průtahu městem z komunikace „E48 / 6“ v době od 17:30 do 20:00 (kruhový objezd bude uzavřen).

DOPRAVNÍ OMEZENÍ JSOU PLATNÁ V PÁTEK (17. KVĚTNA 2019) A V SOBOTU (18. KVĚTNA 2019)
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NEVÍTE SI RADY 
S OBJÍZDNOU 

TRASOU? 
Stáhněte si aplikaci WAZE, 

která má o všech uzavírkách 
v den závodu přehled a 
povede Vás po nejméně 
frekventované trase, aby Vaše 

zdržení bylo co nejkratší. 

Více informací o aplikaci na 
www.waze.com/cs nebo na 

Google Play a App Store.

MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY | 18. KVĚTNA 2019

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

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

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

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

Johnny Servis technické zázemí
Johnny Servis technical area

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

TECHNICAL
AREA

km

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cuto§ time)

18:03 / 18:141

18:06 / 18:222

18:09 / 18:303

18:11 / 18:394

18:14 / 18:475

18:17 / 18:556

18:20 / 19:037

18:23 / 19:128

18:26 / 19:209

18:28 / 19:2810

18:31 / 19:3611

18:34 / 19:4512

18:37 / 19:5313

18:40 / 20:0114

18:43 / 20:1015

18:46 / 20:1816

18:48 / 20:2617

18:51 / 20:3418

18:54 / 20:4319

18:57 / 20:5120

19:00 / 21:0021

km

Na kolonádě bude rušno, 
město se znovu rozeběhne

V sobotu 18. května odstartuje již 7. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary, který je součástí RunCzech běžecké ligy. Závod pořádaný pod 
záštitou města a kraje je součástí světové elity silničních běhů. V 18.00 
hodin se na start postaví přední světoví vytrvalci spolu se 4 tisíci běžců 
z celého Česka a Evropy. Dvě hodiny před nimi vyrazí 3 tisíce vytrvalců na 
3 kilometry dlouhou trať oblíbeného dm rodinného běhu.

Půlmaraton je vždy velkolepá sportovní podívaná, avšak chápeme, že 
den závodu pro mnohé z vás není jen sváteční událostí, ale nese s sebou 
také drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si 
vaší tolerance a předem za ni děkujeme.
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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
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@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 
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@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

Dočtete se o ní mnohé. Například, že je mystická, že vše kolem ní je tajuplné nebo že je nejtajemnějším místem Slavkovského lesa (i když leží těsně za jeho hrani-
cí). Také se k ní váže velké množství pověstí, z nichž některé jsou propojené s realitou. Příkladem je třeba legenda o Mikulášovi. Původní němečtí obyvatelé zdejšího 
kraje vyprávěli dětem, že v předvečer svého svátku sestupuje Mikuláš ze svého domova za dětmi. Že hodné odměňuje dárky a zlobivé odnáší v pytli zpět. Říká se 
o ní také, že má zelenou hlavu (les), stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou patu (v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo zlato). 
Mimochodem, kolem ní vedla středověká solná cesta ze solných dolů z bavorského Reichenhallu. Transport soli procházel přes Norimberk a Cheb do Kadaně, Žatce 
a Prahy. Solná cesta byla známa ještě za třicetileté války. Pravděpodobně zde probíhala hranice Chebského území, nežli připadlo Království českému. 
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• INZERCE

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

Vyperte a vysušte si prádlo na počkání (praní 40 minut, sušení 20 minut)!

V samoobslužné prádelně vyperete a vysušíte:

Poslední praní začíná v 19:00 hodin, pokud nikdo nepřijde, zavíráme v 19:15 hodin.

• osobní prádlo, zimní bundy, pokrývky a polštáře, povlaky na matrace, 
přehozy a závěsy;

• tex�lní koberečky, plyšové hračky, spacáky, montérky a pracovní oděvy,
sportovní výstroj, sportovní dresy;

• ručníky a osušky z fitness, ubrusy, utěrky, rondony z restaurací a mnoho jiného;

Otevírací doba: V naší prádelně najdete:

PO - PÁ: 9:00 – 20:00 hodin

SO - NE: 9:00 – 20:00 hodin

4 pračky na 10 kg prádla

1 pračku na 15 kg prádla

2 sušičky každá na 20 kg prádla

KDE NÁS NAJDETE:

Adresa: Karlovy Vary – Rybáře, Rozces� u Koníčka, Sokolovská 79/151
Kontakt: 775 742 102 nebo 775 742 103, e-mail: qwkv@seznam.cz

V samoobslužné prádelně Quickwash K. Vary Vás čeká příjemné a čisté prostředí,
automat na kávu Tchibo, automat na sušenky ke kávě, Wi-fi nebo něco na čtení.

Web: www.quickwash.cz, Quickwash Karlovy Vary

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

výrobce hotelového porcelánu

1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:
 SÁDRAŘ / SÁDRAŘKA

 výroba sádrových forem, vzdělání - vyučen v oboru
 keramik nebo praxe v oboru, ranní směna
 PRACOVNÍK / PRACOVNICE OBSLUHY SÍTOTISKU

 zkušenost se sítotiskem vítána, vzdělání - výuční list
 DĚLNICKÉ PROFESE NA ODD. GLAZOVNY

 nepřetržitý provoz / ranní směna
 PRACOVNÍK DO ODD. PŘÍPRAVNY HMOT

 vzdělání - výuční list, fyzická zdatnost, ranní směna
 DPP NA LETNÍ BRIGÁDU

 i do směnného provozu,
 praxe ve výrobě keramiky / porcelánu výhodou - ne nutností

NABÍZÍME: 
 zázemí silné stabilní společnosti 

 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
 fi remní bonusy: 5 týdnů dovolené, dotované stravování od 10 Kč

 7,5 hodinová pracovní doba 

MOBIL: 724 984 890 E-mail: personalistika@gbkv.cz






