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Petra Michlíková

+420 777 093 232

Mirka Čiháková

+420 774 025 415

Regina Dostálová

Olga Vrtáčková

+420 774 930 139 +420 739 527 609

zakázka č. 2016069

zakázka č. 2016063

zakázka č. 2016064

Jenišov, Ke Sklípku

Smolné Pece

Abertamy

Rodinný dům 9+3
cena: 8.200.000,-Kč

Rodinný dům 4+1
cena: 4.240.000,-Kč

Chata
cena: 560.000,-Kč

Rodinný dům 5+1
cena: 2.970.000,-Kč

Dům má tři bytové jednotky. Velmi klidná
čtvrť obce. Slepá ulice. Dům je před
dokončením. Každý byt má samostatný
vchod. UP 250 m², pozemek 1.200 m².
PENB: před kolaudací.

Nízkoenergetická novostavba
bungalovu. Předpokládaný termín
kolaudace v měsíci září 2016.
Pozemek jižně orientovaný. UP 117
m², pozemek 468 m². PENB: B

Zděná rekreační chata v dobrém
udržovaném stavu. Nutné menší
úpravy. Zahrádkářská kolonie. Slunný,
jižně orientovaný pozemek. Krásná
příroda. UP 25 m², pozemek 483 m².

Okouzlující dům se zahradou, výborný
stav, vhodný k trvalému bydlení i k
rekreaci. Částečné vybavení v ceně.
Klidná ulice. UP 200 m²,
pozemek 580 m². PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2016073

Jenišov, Pod Rybníkem

zakázka č. 2016051

zakázka č. 2016028

zakázka č. 2016070

Olšová Vrata, Ke Golfu

Kyselka, Radošov

Tuhnice, Plzeňská

Byt 3+1
cena: 1.580.000,-Kč

Stavební pozemky
cena: 1.650,-Kč/m²

Byt 4+1
cena: 2.500.000,-Kč

Slunný byt v cihlovém domě na
jedinečném místě. 1. patro, výhled do
zeleně. Zahrada u domu. Rekonstrukce koupelny. V pokoji krb. Velký
sklep (dílna). UP 77 m², PENB: G

Klidné místo v blízkosti lesa. Velikosti
od 1.050 m² do 1.886 m². Inženýrské
sítě: vodovod, kanalizace, elektřina,
telefony/data. Termín dokončení
zasíťování: 8/2016.

2 x stavební pozemky
Veřejná soutěž
Dva pozemky na výstavbu RD, výměry
1.056 m² a 927 m². Vodovod,
kanalizace. Elektřina v dosahu.
Příjemné místo v nové lokalitě. Veřejná
soutěž o nejvyšší nabídku.

Zajímavý byt s krbem a zahradou,
umístěn je v 1. patře (celé patro) zděné
vily o třech byt. jednotkách. Dům je
zateplen. K bytu je podíl na zahradě
za domem. UP 102 m². PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2015072

zakázka č. 2016008

zakázka č. 2016056

zakázka č. 2016033

Loket

Drahovice, Americká

Hroznětín

Tuhnice, Moskevská

Rodinný dům 4+1
cena: 3.550.000,-Kč

Byt 4+kk
cena: 3.500.000 Kč,-Kč

Rodinný dům 3+1
cena: 2.400.000,-Kč

Byt 1+kk
cena: 1.100.000,-Kč

Místo s úchvatným výhledem !! Nízkoenergetický dům těsně před dokončením.
Realizujte se v jeho dokončení. 4-5+1 +
dvojgaráž. UP 149 m², pozemek 454 m².
PENB: před kolaudací

Mezonetový byt - 2. patro a celé
podkroví v dobové vile, vestavba z r.
2005, stylové a atypické bydlení 5 minut
od centra. Po domluvě možno ponechat
část vybavení. UP 122,6 m². PENB: G

Řadový RD v klidné ulici, služby v místě.
Zděný dům po kompletní rekonstrukci,
krb + teplovzdušný rozvod, plynový kotel,
nová kuchyňská linka, UP 160 m²,
pozemek 611 m². PENB: G

Třetí patro cihlového domu.
Po rekonstrukci v r. 2015: rozvody,
povrchy, kuchyňská linka, koupelna.
Jižní orientace, blízko centra, byt
nebyl užíván: UP 42 m², PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2016074

Rybáře, Třeboňská
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 118 111
fax.:
353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

05
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12

14

20

26

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
Tváří z titulní strany je sochař Tomáš Bosambo, autor
pískové sochy Karla IV. v nadživotní velikosti, která
vznikla u Mlýnského pramene.
05 SBÍRAJÍ VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Žáci z Karlových Varů a okolí v rámci projektu organizace Post Bellum objevili zapomenuté pamětníky války
a komunistické diktatury a zaznamenali jejich příběhy.
06 DEN S KARLEM IV. NA ROLAVĚ
Čtvrtou červnovou sobotu se volnočasový areál
Rolava promění v soutěžní stezku pro děti, které
si na rozličných úkolech vyzkouší své schopnosti,
dovednosti a znalosti, a to nejen o Karlových Varech
a Karlovi IV..

12 PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE
Rozhovor s účastníkem prestižních leteckých závodů Red Bull Air Race Petrem Kopfsteinem.
14 NOVÝ SERIÁL
Lesy v Karlových Varech a okolí se mohou chlubit řadou vzácných, majestátních a významných stromů.
Tyto velikány a další zajímavosti přináší nový seriál
KRL.
20 KARLOVARSKÝ KARNEVAL
Na tři dny ovládne Karlovy Vary tradiční karneval,
letos s podtitulem Karneval Králů.
26 ÚSPĚCH MLADÝCH VOLEJBALISTEK
Družstvo mladších žákyň VK Karlovy Vary vybojovalo
po vynikajících výkonech stříbrné medaile na mistrovství České republiky.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 – 12:00 h. a 13:00 – 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 – 12:00 h. a 13:00 – 14:00 h.
pátek: 
8:00 – 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, Ing.
Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá.
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Michal Houdek, tel.: 739 544 444 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL č. 7 je 9. června 2016
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• STALO SE / STANE SE
NEMOCNICE
V karlovarské nemocnici začala další etapa rekonstrukce. Dotkne se stávajícího objektu interny, na
kterém bude vybudována nástavba pro plicní oddělení. Na tuto investiční akci poskytlo kraji desetimilionovou dotaci město Karlovy Vary. Projekt budoucího moderního pavilonu představuje technický ředitel
nemocnice Lukáš Holý.

DUB KARLA IV.
PŮLMARATON
Karlovy Vary hostily v sobotu 21. května jednu z nejprestižnější sportovních akcí. Již počtvrté se ulicemi
města proběhli tisíce elitních závodníků i hobby běžců v rámci Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, který
se letos poprvé pyšní zlatou známkou Mezinárodní
atletické federace IAAF za kvalitu. Výsledky půlmaratonu přineseme v příštím čísle Karlovarských
radničních listů.

Dub Karla IV. roste od 14. května na Linhartu. Otec vlasti
při svém pobytu na hradě Lokti určitě občas zajížděl do
obory v lokalitě dnešního Linhartu. Proto nedaleko torza
pradávné tvrze u kapličky Sv. Linharta byl na počest panovníka v den 700. výročí narození vysazen dub.

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
Upravený projekt na obnovu národní kulturní památky Císařské lázně 11. května veřejnosti představil
jeho hlavní architekt Tomáš Dohnal. Stavba za půl
miliardy korun by měla začít letos a trvat přes dva
roky.

OCENĚNÍ
Ve Španělském sále Pražského hradu proběhlo vyhlášení soutěže Historické město roku 2015. Karlovy
Vary svou premiérovou účast proměnily ve vítězství
v krajském kole klání, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva
kultury a pro místní rozvoj. V soutěži je posuzována
realizace Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Krajské vítězství je spojeno
s finančním bonusem ve výši 100 tisíc korun, který
bude investován do obnovy památek.
VŘÍDLO OPĚT TRYSKÁ
Nové místo pro vývěr Vřídla se podařilo dokončit
v předvečer zahájení lázeňské sezóny. Nejznámější
karlovarský pramen je tak opět dominantou města
a vyhledávaným cílem nejen návštěvníků města, ale
i jeho obyvatel.

NOVÉ PARKOVACÍ AUTOMATY
Bankovkami nebo přednabitou Karlovarskou kartou
je možné nově zaplatit parkovné v centru Karlových
Varů. První parkovací automaty nové generace byly
nainstalovány v ulicích Dr. Davida Bechera a Zahradní, další se ještě v letošním roce objeví i v dalších lokalitách centra a do čtyř let nahradí všechny
parkovací automaty ve městě.
4
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DOSTIHY
Karlovarská dvojnásobná míle je název hlavního
dostihu pro čtyřleté a starší koně, který se poběží
v rámci dostihového programu v neděli 19. 6. od 14
hodinna Hipodromu Holoubek.

PLÁŠŤ KARLA IV.
Plášť Karla IV. tvořený ústřižky se vzkazy návštěvníků knihovny a kolemjdoucích vzniká před čítárnou
karlovarské městské knihovny v ulici I. P. Pavlova.
Nevšední část oděvu je tvořena u příležitosti oslav
700. výročí narození českého krále a římského císaře.

• TÉMA MĚSÍCE

Žáci sbírají vzpomínky pamětníků z Karlových Varů
Žáci z Karlových Varů a okolí objevili
zapomenuté pamětníky války a komunistické diktatury a zaznamenali jejich
příběhy.
„Přežila jsem Osvětim a další tábory a nakonec mě
málem zastřelil dozorce v Bergen Belsenu těsně
před osvobozením. Dostala jsem kulku do hrudi,
ruky a krku. Kulka, která mě škrábla do krku, zabila
kamarádku stojící za mnou…“, popisuje osvobození tábora Magdalena Hackerová.
„Náklaďákem jsme prorazili bránu lágru Bytíz. Dozorci chvíli nevěřícně koukali, než na nás začali pálit
z automatů. Bylo slyšet kulky, jak cinkají o kapotu
auta. Naštěstí nikoho z nás tří netrefili. Vzdálili jsme
se autem do lesa, kde jsme ho odstavili a schovali
se v houští. Na útěku jsme byli dva dny, pak nás
chytli a dostali jsme nakládačku a pár let navíc.“,
vzpomíná na svůj útěk s nadhledem Jaroslav Cibulka, který byl v komunistických věznicích a lágrech
vězněn devět let.
„Na konci války mi bylo Němců až líto. Někteří si
takové jednání ze strany Čechů nezasloužili. Před
samotným odsunutím, jsem pomohla jedné mamince s miminkem do sběrného tábora pronést nějaké peníze, které měla schované doma a když byla
z bytu vyhnána nestačila si je vzít. Kdyby mě chytli,
tak nevím co by semnou bylo. Měla ale s miminkem
alespoň něco do začátku…“, vzpomíná na poválečné události Helena Šilhanová.
Dramatické životní osudy Magdaleny Hackerové, mons. Josefa Mixy, Jaroslava Cibulky, Heleny
Šilhanové a dalších pamětníků, do jejichž životů
drasticky zasáhla válka i komunistická a nacistická
totalita, by zůstaly zapomenuty, nebýt žáků základních škol z Karlových Varů, Dalovic a Otovic, kteří
jejich příběhy zdokumentovali v rámci celostátního

Jaroslav Cibulka vzpomíná na léta komunistických lágrech, naslouchají žáci ze ZŠ Dalovice
ucelených životních příběhů. Ty jsou poté uloženy
ve sbírce Pametnaroda.cz a také na stránkách Pribehynasichsousedu.cz
V Karlových Varech a okolí se projektu letos účastnilo více jak 50 žáků osmých a devátých tříd základních škol, kteří byli rozděleni do 12 projek-

"V letošním roce se podařilo najít rozmanité spektrum místních pamětníků. Mezi nimi přeživší holocaust, protinacistického odbojáře, pamětníky
regionálních válečných a poválečných událostí.
Dokonce místní předválečnou rodačku z Dalovic.
Dále politické vězně z uranových dolů, více jak
devadesátiletého nejdéle aktivně sloužícího faráře
v ČR a odpůrce komunistického režimu a nakonec
také jednoho z nejmladších pamětníků projektu,
narozeného v 70.letech, který poznal, že komunistický režim uměl ještě na konci osmdesátých let
cenit zuby." představil v krátkosti pamětníky Lukáš
Květoň.
Slavnostní závěrečná prezentace příběhů pamětníků z Karlových Varů a okolí, kde projekt v tuto chvíli
vrcholí, proběhne za účasti pamětníků, dětí a představitelů města v úterý 7. června od 16.00 v sále
kina Drahomíra (Vítězná 627/50, Karlovy Vary). Veřejnost je srdečně zvána.
Projekt je podpořen Statutárním městem Karlovy
Vary, US Embasy, obcí Dalovice a dalšími organizacemi (Karlovarská teplárenská a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Imperial Group).

Muž kdysi určený k likvidaci Rudolf Rudolf
s žáky ZŠ Truhlářská

Helena Šilhanová
projektu Příběhy našich sousedů. Ten v Karlových
Varech realizuje organizace Post Bellum a Magistrát města Karlovy Vary. Děti v rámci projektu vyhledávají ve svém okolí pamětníky války, totalitních
režimů nebo holokaustu a pod vedením svých pedagogů a koordinátora jejich vyprávění audiovizuálně nahrávají a publicisticky zpracovávají do formy

tových týmů. Dětem se podařilo zdokumentovat
příběhy dvanácti pamětníků, mezi nimiž nechybí
přeživší holokaust, odbojáři, političtí vězni z 50.let,
předváleční rodáci z regionu apod.
„Pátrání po pamětnících a zaznamenávání jejich
příběhů děti prožívají jako úplnou detektivku a přitom se seznamují s nedávnými dějinami mnohem
intenzivněji než v klasické hodině dějepisu,“ říká
místní koordinátor projektu Lukáš Květoň z Post
Bellum. V rámci projektu žáci navštívili pražský
Ústav pro studium totalitních režimů, Okresní archiv
Karlovy Vary nebo třeba i Terezínskou tryznu a s ní
spojenou prohlídku Malé pevnosti a ghetta Terezín.

Farář a odpůrce komunistického režimu
mons. Josef Mixa 
foto Lenka Průcha
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Děti čeká Den s Karlem na Rolavě
Čtvrtou červnovou sobotu (25. 6. 2016) se volnočasový areál Rolava promění v soutěžní stezku pro
děti, které si na rozličných úkolech vyzkouší své
schopnosti, dovednosti a znalosti, a to nejen o Karlových Varech a Karlovi IV.
Jednotlivé příspěvkové organizace města, či společnosti s podílem města představí své aktivity rozličnými úkoly pro děti, které souvisí s jejich činností.
Těšit se můžete na následující organizace
• INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary
• Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary a 	
Rytmus o.p.s.
• Karlovarský symfonický orchestr
• Správa lázeňských parků
• Alžbětiny Lázně
• Dopravní podnik Karlovy Vary
• Městská knihovna
• KV arena
• Balneologický institut Karlovy Vary
Pokud děti splní několik úkolů u jednotlivých stánků, bude pro ně na konci připravena odměna, a to
nejen ta sladká. Obtížnost úkolů bude rozlišena dle
věku dětí – od předškolních až po druhý stupeň základních škol. Úspěšní řešitelé budou zařazeni do
slosování o ceny.

Lidé se mohou
těšit na další
změny v areálu
Rolava
Studie rozvoje naznačila, jak by se mohl v budoucnu proměnit volnočasový areál Rolava. Již v letošním roce bude vybudován objekt pro občerstvení,
finišují práce na sanaci břehů Mlýnského rybníku.
V příštích letech by v areálu mohl vyrůst také letní
amfiteátr pro zhruba 500 lidí, autocamp s chatkami nebo loděnice. Počítá se také s novými vodními
atrakcemi, návštěvníci by se mohli dočkat mimo
jiné i aquazorbingu. Atrakcí pro návštěvníky by se
mohly stát lávky propojující jednotlivé ostrůvky,
díky kterým by se mohli procházet nad hladinou
vody. Studie rozvoje počítá také s vybudováním
dalších parkovacích ploch pro až 400 vozidel
a také s bazénovým centrem.
Studie bude sloužit jako podklad pro jednotlivé
dílčí kroky a projekty, které budou na Rolavě postupně realizovány v průběhu příštích let.
Rolava láká návštěvníky již dnes. V červnu zde
proběhnou zábavné programy pro celou rodinu
Den záchranářů, Den s Karlem IV. nebo společný
koncert Karlovarského symfonického orchestru
se sólisty a sbory zpěváků ze Základní školy a základní umělecké školy Šmeralova ve skladbách
z muzikálu Noc na Karlštejně.
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V průběhu odpoledne se můžete těšit na Pouliční
divadlo Viktora Braunreitera a jeho povídání o Karlovi IV., ukázku činohry Karlovarského městského
divadla a o hudební kulisu se postará Levoruký Eda
a jeho band.

Přijďte tedy i Vy 25.6. na Rolavu – od 13:00 do
17:00 . Program se v upravené podobě bude konat
i v případě nepříznivého počasí. Aktuální informace
budou uveřejněny na webu www.karlovyvary.cz.
(mm)

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Blokové čištění a noční mytí komunikací
Technický odbor upozorňuje, že i v letošním roce bude
od dubna do října na území Statutárního města Karlovy
Vary probíhat blokové čištění místních komunikací,
parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního
mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně
správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích
umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení
a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných
komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00
hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod.
Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena
na parkoviště odtahové služby na Západní ulici.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován na
oficiálních webových stránkách Magistrátu města Karlovy
Vary - www.mmkv.cz a na úřední desce magistrátu města
Moskevská 21.
Plán blokového čištění města v roce 2016 vypracovala
společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy
Vary, která bude úklid provádět.
Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí,
poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.
1.6. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká,
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G. Masaryka u Becherovky,
Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
2.6. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě,
Holečkova, Rybářská, Příčná, Kostelní, Rolavská,
Vítězslava Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého,
Spojovací
3.6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská,
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu,
Chodovská, Starorolská, Cihelní
6.6. 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
7.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část
8.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část, Nákladní - plato Horní nádraží,
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská
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
9.6. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž.
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p.
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD
Blahoslavova
10.6. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Parkoviště: parkoviště na Západní ulici u Finančního
úřadu
13.6. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa
Holého, Fričova, Kamenického
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18
– 24, Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice –
restaurace U kaštanu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
14.6. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova,
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
Parkoviště: Dvořákova – nové parkoviště
u dětského hřiště, Brigádníků č.3 u věžáku
15.6. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř.,
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní
křižovatky po Drahomířino nábř.)
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová –
vnitroblok mezi domy,
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
16.6. Parkoviště: ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně
příjezdové komunikace, Moskevská u býv. plicního
oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně
příjezdové komunikace,
17.6. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

Ženské zdraví - pohledem západu i východu
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20.6. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova,
Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – ruční úklid
Parkoviště: Česká - parkovací plocha
za.panelovými domy
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky,
U Spořitelny
21.6. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická,
Buchenwaldská - část
22.6. Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární,
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Konečná,
Krušnohorská u domu č.2, U Koupaliště (před
Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní –
plato u Horního nádraží
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
23.6. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova
24.6. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Parkoviště: Čankovská (velké parkoviště
u křižovatky s ul. U Koupaliště), Severní (nové
parkoviště)
27.6. 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
28.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M.
Horákové, Krále Jiřího - část
29.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Parkoviště: Svatošská u zahrádek
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
30.6. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
Od 1. do 10.7., po dobu Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary blokové čištění neprobíhá.

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny
problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse
s občany našeho města konané 13. dubna 2016.
Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za
nejzávažnější a které by dle Vašeho názoru měly mít
v řešení přednost před ostatními.

10 PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA
UŽ VÍME, JAKÉ JSOU... SOUHLASÍTE S NIMI?
Dotazník je uveřejněn k vyplnění na webové stránce Magistrátu města
Karlovy Vary www.mmkv.cz Vyplněný dotazník je možné zaslat e-mailem na
adresu v.sekyrova@mmkv.cz. Rovněž ho můžete odevzdat v Infocentru na
třídě TGM nebo na Informačním pultu Magistrátu města K. Vary nejpozději
do 12. 6. 2016. S výsledky budete seznámeni v Radničních listech a na
webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.
Pokud máte zájem podílet se na dalším rozvoji města, chcete být informováni
a zváni na projednávání problémů ve městě, uveďte prosím své kontaktní údaje:
Jméno a příjmení: ������������������������������������������������������������������������������������������
Bydliště: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Lanové centrum
nabízí novou trasu

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart otevřelo novou trasu, tentokrát pro příznivce adrenalinu a rychlé jízdy. Ke
třem stávajícím lezeckým okruhům různých obtížností
a procházce v korunách stromů přibyla trasa tvořená
14 sjezdovými lanovkami. Nejvyšší bod této trasy se
nachází ve výšce 16 metrů, nejdelší sjezd měří 40 metrů. Trasa je určena návštěvníkům od 12 let (děti ve
věku 12 až 15 let musí doprovázet zákonný zástupce).
Přírodní lanové centrum Sv. Linhart bude v červnu
otevřeno o víkendech (od 12 hodin), v průběhu letních
prázdnin bude v provozu každý den. K dispozici bude
i nově otevřené občerstvení.
Do areálu dopraví návštěvníky zvláštní linka MHD č.

Vila Titania
je na prodej
Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku města,
zveřejňuje záměr prodeje souboru pozemků a staveb.
Jedná se o objekt Vila Titania v ulici Krále Jiřího 11.
Prodej bude realizován formou veřejné licitace. Minimální nabídková cena byla na základě znaleckého
posudku stanovena na 26.000.000,- Kč.
Vila Titania je situovaná na okraji prestižní části Karlových Varů zvané West End v rozsáhlé zahradě s hlavním vjezdem z ulice Krále Jiřího.
Jedná se o čtyřpodlažní zděný objekt, původně bytový dům, který byl v osmdesátých letech změněn na
ubytovací objekt. Po celkové rekonstrukci v roce 1999
byl přebudován na hotel garni s kapacitou 37 lůžek.
V současné době objekt není užíván.
Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit na tel. čísle
353 118 437.
Kompletní informace jsou zveřejněny na úřední desce
Magistrátu města Karlovy Vary včetně její elektronické
podoby na www.mmkv.cz.

24. V provozu je každou sobotu, neděli a ve svátek až
do 16. 10. Na lince platí tarif MHD.
První spoj odjíždí od Tržnice ve 12.30, následující spoje navazují v Doubí na linku č. 6 odjíždějící od Tržnice
v 13.09, 13.39, 14.09, 14.39, 15.09 a 15.39 hodin.
Zpět z Linhartu odjíždí v 13.18, 13.48, 14.18, 14.48,
15.18, 15.48 (do Doubí, kde navazuje linka č. 6) a poslední spoj v 16.30 jede až k Tržnici. (Jízdní řád najdou
zájemci na www.dpkv.cz.)
Lanové centrum provozuje městská organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary. V loňské sezóně si lezecké
okruhy vyzkoušelo 12 tisíc návštěvníků, 7 tisíc lidí si
nenechalo ujít procházku v korunách stromů.

Město opět hledá 10P
Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem!
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Bazény s minerální vodou pro veřejnost
Bezdomovci u Tržnice
Cyklistika v Karlových Varech (podpora zdravého životního stylu)
Čistota ve městě (psí exkrementy, žvýkačky, chodníky)
Koupaliště s čistou vodou
Lázeňství (efektivita propagace, zvýšení poplatku, umělecká díla, nové
turistické atrakce)
Linkové vedení MHD – návaznost (včetně vláčku)
Náměstí
Nedostatečná prezentace města směrem k obyvatelům
Parkování ve městě
Sociopatologické jevy
Úprava Tuhnic – silnice, chodníky (budoucí využití staré vodárny)
Veřejná správa – vytvoření městských obvodů
Vřídelní kolonáda – přestavba nebo obnovení
původní litinové kolonády viz petice
Využití letního kina
Další problém…………………………………

krl° KVĚTEN 2016

Město už po šesté hledá svých 10 nejzávažnějších problémů. Návrhy na ně
vzešly z velkého celoměstského diskusního fóra, které se konalo ve středu
13. dubna v Alžbětiných lázních. Bohužel, v minulém čísle jsme nedopatřením zveřejnili neaktuální hlasovací lístek. Omlouváme se všem čtenářům,
a nabízíme lístek správný. Pokud dáváte přednost elektronickému hlasování, můžete hlasovat na stránkách magistrátu www.mmkv.cz. Pokud nechcete lístek vystřihovat, můžete jej obdržet v Infocentru města, ulice T. G.
Masaryka 53 nebo na informačním pultu magistrátu města Moskevská 21
a tamtéž lze také vyplněné lístky odevzdat. Hlasovat je možno do 12. června. O výsledcích hlasování Vás budeme informovat v některém z prázdninových vydání Karlovarských radničních listů. (kop)

• KULTURA

181. sezona Karlovarského
symfonického orchestru vrcholí
Posledními třemi koncerty uzavírá Karlovarský symfonický orchestr svou 181. koncertní sezonu. S jedním z nejstarších orchestrů na světě se na těchto
koncerech představí čeští hudebníci světového renomé – houslista Pavel Šporcl a violoncellista Jiří
Bárta, a vynikající klavírní virtuosové Jan Simon
a Arta Arnicane. Jako bonus připravil KSO na poslední červnový den open air koncert na koupališti
Rolava. Koncert je tematicky spjatý s oslavami 700
let od narození Karla IV., orchestr doprovodí malé sólisty a sborové zpěváky ze Základní školy a základní
umělecké školy Šmeralova ve skladbách z muzikálu
Noc na Karlštejně.
S koncem sezony je třeba zmínit nedílnou a velmi
důležitou součást koncertní činnosti KSO, kterou
jsou koncerty pro děti ze základních a středních
škol a rodinné koncerty pro děti s rodiči. Výchovné
koncerty pro žáky připravuje KSO od roku 2013 ve
spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreite-

KSO se šéfdirigentem Janem Kučerou
ra, navštěvuje je pravidelně již 90% dětí a studentů
z karlovarských škol. Všechny výchovné koncerty
vznikly a konají se díky významné podpoře Karlovarského kraje, v lednu tak mohl KSO například před-

stavit karlovarským středoškolákům na výjimečných
třech koncertech houslového virtuosa Pavla Šporcla.
KSO děkuje svému zřizovateli – Městu Karlovy Vary
– a těší se na setkání se svými posluchači.

Ceny Křesadlo mají čtyři nové držitele

Cenu Křesadlo získali Milan Hloušek, Martina Paboučková, Alena Ženíšková a Miloslav Čermák 
foto: Stanislava Petele
Za dobrovolnickou činnost 2015 získali cenu Křesadlo Martina Paboučková, Miloslav Čermák, Alena
Ženíšková a Milan Hloušek.
Držitele cen vybrala z celkem 26 nominací porota
složená ze zástupců neziskových organizací, státní
správy a samosprávy a sponzorů.
Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická,
účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví.
Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře

z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.
Pořadatelem 10. ročníku udílení cen Křesadlo
2015 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a primátor
města Karlovy Vary Petr Kulhánek.
Slavnostním ceremoniálem provázel Vlasta Vébr
a o kulturní program se postarali Karlovarský
symfonický orchestr a PO – PO Trio.

Ocenění dobrovolníci:
Martina Paboučková: za dobrovolnou činnost pro rozvoj Mateřského centra v Chebu. Je nesmírně pracovitá a žije pro lidi kolem sebe. Nezastaví se před žádnou překážkou, nic jí neodradí. Martina Paboučková
je žena činu. Přišla si do MC jen pro radu, zdržela se
dvě hodiny a nakonec si odnášela plný batoh práce.
Martina roztočila KOLA a začaly se dít věci, z nezdarů
není zoufalá, ale naopak se oklepe a začíná s novou
energií.
Miloslav Čermák: za obětavou pomoc neziskovým organizacím a lidem, nacházejících se v nelehké životní
situaci. Je to člověk, na jehož slovo je spolehnutí a nikdy neodmítne podat pomocnou ruku. Je vždy šťastný, když může dělat Neobyčejné věci ve svém regionu
pro lepší život lidí, kteří v něm žijí. Má dar dávat lidem
pocit bezpečí a jistoty, který předává pouhým úsměvem či podáním ruky.
Alena Ženíšková: za dlouholetou dobrovolnou činnost
pro tělesně postižené děti a dospělé, za organizaci
závodů „Pohárek“. Už 15 let každý týden dobrovolně
a zcela bez finančního ohodnocení plave s tělesně postiženými dětmi a dospělými. Každé léto působí jako
asistent na soustředění a to v době své dovolené.
Milan Hloušek: za aktivní a obětavý přístup v několika oblastech - Potravinová banka, autor naučné publikace S KOMIKSEM O DOMÁCÍM NÁSILÍ
a STALKINGU. Od roku 2014 pracuje jako P.R.
manažer v neziskové organizaci POMOC V NOUZI
o.p.s., kde se podílí na koordinaci projektu BOJOVNÍCI PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH-díky tomuto projektu vznikla tři kontaktní místa v Kraslicích, Jáchymově a Žluticích-tato místa poskytují bezplatnou
pomoc a poradenství. Pracoval 9 let jako novinář,
z toho pět let ve funkci šéfredaktora, je předsedou
Českého novinářského klubu.
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• SOUTĚŽ STAVBY KARLOVARSKA

Vyberte nejlepší stavbu Karlovarského kraje 2016
na webu w w w. stav by k arlova rsk a.cz
20 - Zázemí vstupu
25 - Podhradí hradu 30 - Meandr Ohře
do Štoly č.1 Jáchymov Vildštejn Skalná
- lávka, parkoviště

1 - Bytový dům
Rubín K. Vary

5 - Společenský
objekt Dalovice

15 - RD pro soci10 - Dostavba
gymnázia K. Vary ální služby v Aši

2 - Hradní dvůr,
bytový dům - Cheb

6 - Multifunkční
centrum Březová

11 - Škola Ondřejská 56 K. Vary

16 - Venkovní
bazén KV Areny

Karlovarského kraje 2016

3 - Hotel Orion
Plešivec, Abertamy

7 - Klášter premonstrátů Teplá

12 - Houslařská
škola Cheb

17 - Hala míčových 22 - Gienger Bosportů K. Vary
hemia - Otovice

Hlasování veřejnosti
probíhá od 16. května
do 10. června 16:00 hodin
na webových stránkách
www.stavbykarlovarska.cz
Vyberte nejlepší stavbu,
projekt a zachráněnou památku Karlovarska a vyhrajte
hodnotné ceny Spa Resortu
Sanssouci a Grandhotelu
Ambassador Národní dům.

4 - Hotel Millenium Karlovy Vary

8 - Oprava kostela Petra a Pavla

13 - Nemocnice
v K. Varech

18 - Centrum zdraví 23 - Park Městské 28 - Modernizace 33 - Rekonstrukce
a bezpečí K. Vary
sady Cheb
mostu v Kraslicích
mostu Vokov

14 - Nemocnice
v Sokolově

19 - Sportoviště are- 24 - Tři Panské
álu zdraví Sokolov
rybníky Bublava

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Dny stavitelství
a architektury

P1 - Domova pro 9 - Art Centrum
seniory Stará Role Galerie 4 Cheb

P2 - Revitalizace
nemocnice Cheb

P3 - Budova hospi- P4 - Kaple Maria
cové péče Nejdek Sorg Jáchymov

P5 - Triangl
Karlovy Vary

21 - Úpravna
vody Březová

26 - Vřídlo
Karlovy Vary

31 - Silnice R6
Lubenec - Bošov

27 - Jihovýchodní 32 - Cyklostezka
obchvat Chebu
Ohře III - Tašovice

29 - Silniční síť
Hroznětín

34 - Mostu přes
potok Přebuz

P6 - Lávka přes Hor- P7 - Lesopark
P8 - Krajinná
Amerika Fr. Lázně výstava Cheb
ní nádraží K. Vary

investor a zhotovitel

výhradní prodejce

Hledáte výjimečné a zároveň
dostupné bydlení?
Právě jste ho našli.
Rezidence Severní - Ostrov u Karlových Varů
 kompletní občanská vybavenost
 centrum města 5 minut chůze
 bydlení v čisté přírodě
 dokončení výstavby 31.5.2017

Prodej bytů zahájen!

telefon: +420 608 558 138
e-mail: ronald.majer@nextreality.cz

w w w. r e z i d e n c e - s e v e r n i . c z
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Dopravní podnik Karlovy Vary,a.s. kromě své hlavní činnosti
zabezpečování dopravní obslužnosti nabízí ve svém areálu ve Sportovní ulici 1 mnoho služeb:
•
•
•
•
•
•
•

Čerpání pohonných hmot – nafty – jedna z nejlevnějších v regionu
Tankování CNG – tankování ve Sportovní ulici 1, ale mimo areál
Mytí nákladních vozidel, stavebních strojů i autobusů
Diagnostika vozidel
Emisní stanice přímo v areálu
Renovace světlometů
Opravy vozidel všeho druhu

Dopravní podnik Karlovy Vary,a.s. zajišťuje provoz parkovišť Varšavská, Tržnice, na nábřeží Jana Palacha, Poštovní Dvůr a KOME a dále zabezpečuje provoz
parkovacích automatů a provoz dopravního terminálu. V neposlední řadě provozuje lanové dráhy Imperiál a Diana a také provoz vyhlídkové věže Diana.
V následném letním období se těšíme na ještě větší využití nabízených služeb včetně využití nabízených služeb zvláště dopravních v rámci Filmového festivalu.
Všechny informace a kontakty je možné zjistit na www.dpkv.cz
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• LIDÉ

PETR KOPFSTEIN: Karlovarák v letecké Formuli 1
„Red Bull Air Race je pro mě absolutní vrchol,“ říká o populární sérii, kde piloti
nad zemí kličkují mezi pylony rychlostí až 400 km/h s přetížením přes 10G,
karlovarský rodák Petr Kopfstein. Do seriálu mistrovství světa, kterému se někdy
říká letecká formule 1, vstoupil před třemi lety. Loni na podzim dostal pozvánku,
aby z nižší kategorie Challenger, kterou v roce 2014 ovládl, postoupil do elitní
Master Class. Začátkem června ho v ní čeká už třetí závod v japonské Chibě.

Vaše kariéra akrobatického pilota tedy začala
v Karlových Varech na balkoně?
To byl spontánní impulz, abych překonal strach
a odhodlal se jít na letiště. Létání se mi líbilo, ale neměl
jsem nikoho v rodině blízko k aviatice. Při vysoké jsem
pracoval v TV NOVA jako ﬁnanční analytik v oddělení
controllingu, tak jsem vzal první peníze a zaklepal
na letišti v Olšových Vratech.

Vystudoval jste obor matematické modely v ekonomii.
Ovlivňuje matematika nějak i létání?
Promítá se do něj můj analytický přístup. Snažím se
o věcech přemýšlet víc do hloubky. Já matematiku
studoval, protože jsem ji měl rád a bylo to pro mě
jednodušší. Kdybych studoval medicínu, což byl sen
rodičů, tak bych se musel věci memorovat, matematika byla pro mě přirozená. Mám rád věci, které mají
logiku a řád, což promítám i do nastavení svého
týmu. Jsem perfekcionista, což někdy škodí, protože
to většinou vyžaduji i od ostatních v mém okolí.

Ve třiadvaceti letech si student pražské VŠE vysnil, že usedne to kokpitu akrobatického letadla. Jedno odpoledne stál doma na balkoně, upřeně hleděl k nebi nad
nedalekým karlovarským letištěm a žasl. „Když jsem viděl ty akrobatické kousky,
byl jsem absolutně fascinován.“ Karlovarský pohár, jak znělo jméno akce, byl pro
něj takový impulz, že sebral první vydělané peníze a přihlásil se do leteckého
výcviku. A následně hned do toho akrobatického. Uběhlo 15 let a Petr Kopfstein,
jinak vystudovaný matematik se probil mezi elitu v letecké akrobacii a hlavně
leteckého seriálu Red Bull Air Race.

Máte ve vzduchu strach?
Ne, ale je tam respekt a obrovská soustředěnost.
Když zavírám kokpit, přepínám do jiného módu
a strach tam není. Jde o to mít s letadlem symbiózu,
poznat, co chce, co se mu nelíbí. Strach by vás
svazoval.

Co je na létání Air Race nejnebezpečnější?
Distrakce. Spousta vlivů, které na pilota působí
a přitom přímo nesouvisí se závodem. Člověk se
nesmí nechat unést vírem okolností, nepřipadat si jako
superstar a když zavře kabinu, tak se stoprocentně
soustředit na letadlo.

Čím jste si zasloužil „povýšení“ z nižší kategorie
Challenger do divize Master Class?
Výběr je ovlivněn mnoha aspekty. Nejdůležitější
je samozřejmě samotné létání - jak k němu pilot
přistupuje zodpovědně, zda má tendenci riskovat,
jak vyhodnocuje rizika. Na druhou stranu nikdo
nechce, abych létal tak bezpečně, že budu o
deset vteřin pomalejší než ostatní. Je to tedy kompromis jak létat na hranici, ale nikdy ne za ní. Také
se posuzuje zdravotní stav pilota, před samotným
vstupem do série je nutné absolvovat mnoho vyšetření včetně magnetické rezonance mozku, páteře
a vše je zakončeno sérií psychologických testů.

Můžete se na závod nějak připravovat na zemi?
To je samozřejmě ta nejdůležitější fáze, protože v trati
strávíme relativně málo času. Tréninky jsou čistého
času zhruba čtyři minuty mezi pylony. Proto používáme vizualizace, probíráme videa provedených letů
z minulých let, používáme simulátory. Mozek připravujeme na to, co může očekávat, až poletí v letadle.
Tam už není čas na vymýšlení strategie, pilot nesmí
být nikdy za letadlem.

Jeden sen se vám splnil. Jaký je další?
Jednou bych chtěl tento seriál samozřejmě vyhrát, každý
z nás chce ovšem vyhrát a létám tady proti těm absolutně nejlepším na světě. Zároveň bych chtěl být přínosem
celému seriálu. Je pro mě velká čest a zároveň

Petr Kopfstein (* 18. 8. 1978) je český akrobatický pilot, reprezentující
Českou republiku v letecké akrobacii v kategorii Unlimited a v seriálu Red Bull
Air Race. Je historicky prvním vítězem Red Bull Air Race Challenger Cupu.
Po vítězství v Challenger Cupu v roce 2014 se v odborné i laické veřejnosti
spekulovalo o jeho účasti v hlavní kategorii Masters. Přestup do Master Class
se stal nakonec skutečností pro sezónu 2016, ve které se na sklonku sezóny
2015 rozhodli dál nepokračovat brit Paul Bonhomme a maďar Peter Beseneyi.
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Je v seriálu mistrovství světa závod, který pro vás je
výjimečný?
Určitě v Budapešti, je to místo, kde jsem v roce 2005
poprvé naživo viděl závod Red Bull Air Race a byl
touto podívanou doslova fascinován. Přál jsem si
jen jedno: také se jednou do této elitní soutěže probojovat, což se mi později podařilo již v kategorii
Challenger. Byl to asi můj nejhezčí letecký den.
Technicky náročnou a mojí asi nejoblíbenější je
samozřejmě trať v rakouském Spielbergu. Tento
závod v podstatě považuji za domácí a v roce
2014 jsem zde získal titul v nižší třídě.

Akrobatické létání a nebo Red Bull Air Race,
co je pro vás více?

Co bylo na cestě za splněným snem nejtěžší?
Nevzdat to. Zpočátku roste výkonnost poměrně rychle, ale později stojí každý malý krůček obrovské úsilí.

motivace v této elitní soutěži závodit a udělám maximum, abych byl úspěšný.

Považuji se za ortodoxního akrobata, jsem jím
tělem i duší, ale i pro mě je vrcholem Red Bull Air
Race. Piloti, kteří létají v tomto seriálu, jsou většinou
bývalí mistři světa v klasické akrobacii, vojenští a
airshow piloti s obrovskou zkušeností. Akrobacie je
asi náročnější, trénink je obsáhlejší, ale tady se létá
mnohem níž a rychleji. Možná to vypadá jednoduše, ale v reálu na trati není.

Existuje mezi letci rivalita?
Každý chce vyhrát, takže rozhodně ano.

Takže chodíte před závodem se šroubováky
ke konkurenci?
(smích) To rozhodně ne! Tady jde o život, není to
jako ve ﬁlmových automobilových scénách. Nikdy
jsem ani neslyšel, že by k něčemu takovému došlo.
Komunita pilotů je jedna z nejpřátelštějších komunit,
kterou znám. Na závodech soupeříme proti sobě,
ale jinak jsme přátelé.

Red Bull Air Race World Championship je mistrovství světa leteckých
závodů oficiálně akreditované Mezinárodní leteckou federací (FAI), kde
piloti musí proletět vzdušnými pylony vymezenou trať v co nejrychlejším čase.
Jednotlivé závody se konají nad pevninou i nad vodní hladinou. Soutěž byla
založena v roce 2003 společností Red Bull jako světová série, od roku 2005
funguje jako mistrovství světa. Nejblíže Karlovým Varům se závody konají
v Lausitzringu nedaleko Drážďán (3. a 4. září).

• INZERCE

KDO SI 24. 5. – 5. 6.
HRAJE,
NEZLOBÍ
Výstava tradičních
českých stavebnic
a exponátů vyrobených
nejen ze stavebnice SEVA.
Přijďte si pohrát!
Denně 10 – 19 hod.
VSTUP ZDARMA

Vysoká škola finanční a správní, univerzita s více než 16letou tradicí, nikdy nepodceňovala význam a potřebu regionálního
vzdělávání. Od září tohoto roku bude mít
VŠFS svojí pobočku i v Karlových Varech,
de facto přímo v centru města, na třídě T. G. Masaryka. Nabízet zde bude
sedm atraktivních oborů: Bezpečnostně právní studia (Bc., NMgr.), Kriminalisticko právní specializaci (Bc., NMgr.), Marketingovou komunikaci (Bc.),
Právo v podnikání (Bc., navazující magisterské studium pod názvem Právní
aspekty podnikání), Právo ve veřejné správě (Bc., navazující magisterské
studium pod názvem Právní aspekty ve veřejné správě), Řízení podniku
a podnikové finance (Bc.) a Veřejnou správu (Bc., NMgr.). Obory nabízené
v navazujícím magisterském studiu je možné v Karlovarském kraji studovat
poprvé v historii.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit na některý z dnů otevřených dveří, které se do konce prázdnin konají v těchto termínech: 9. 6. 2016, 23. 6. 2016,
21. 7. 2016, 18. 8. 2016 a 8. 9. 2016. Při příležitosti Mezinárodního filmového
festivalu pro vás univerzita připravuje mimořádný sobotní termín 2. 7. 2016.
Více o studijním středisku zjistíte na webových stránkách
www.vsfs.cz/karlovyvary.

www.oc-fontana.cz
PR

VŠFS
v Karlových
Varech

Residence Mattoniho nábřeží
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klient se tak nemusí obávat zdlouhavého řešení
případných reklamací. „Naše stavební společnost
zadává práce i místním firmám, které hradíme v dostatečném předstihu, zvyšuje se tak zodpovědnost
daných firem a přebíráme jen kvalitně odvedenou
práci, za kterou vždy zaplatíme,“ tvrdí stavbyvedou-

12.5.2016 16:03:38

cí společnosti Luxury Home Petr Matlák. Exteriér
Residence Mattoniho nábřeží se zásadně změnil,
architekti ze společnosti Uni Art nakombinovali barvy
fasády a oken tak, aby splňovaly nynější požadavky
klientů. Půdorysy bytů, ceny a veškeré informace
naleznete na stránkách www.luxury-home.info.

Developerská společnost Luxury Home s.r.o. realizuje
výstavbu bytového domu se 63 bytovými jednotkami
na Mattoniho nábřeží v Karlových Varech. Byty budou
pro své nové majitele k dispozici ve 4 Q příštího roku,
tedy roku 2017. Mohou si přikoupit kryté garážové
stání či sklep. Jelikož se jedná o rezidenční bydlení,
celý areál bude oplocen a přístup do budovy tak
budou mít pouze majitelé bytů. V domě se nacházejí
celkem tři designové výtahy, 74 garážových stání.
Hlavní vchody a vjezd do rezidence bude střežen
kamerovým systémem. Developer se rozhodl
nezřizovat v domě recepci s nepřetržitým provozem,
aby nevzrostly majitelům bytů měsíční poplatky.
Tento projekt je zaměřen převážně na místní českou
klientelu a byt si zde můžete koupit již od částky
1 490 000 Kč. Celou stavbu si realizuje developer
prostřednictvím vlastní sesterské stavební firmy,
13

• SERIÁL

Památné a pozoruhodné stromy
V Karlových Varech roste celá řada zajímavých
stromů, ať již z hlediska věku, rozložitosti koruny,
mohutného obvodu kmene, významu, či dalších
souvislostí. Mnohé z nich pak byly označeny za
památné a jsou chráněné.
Téměř každý občan města zná Körnerův dub, či
Dvořákův platan. Ovšem další stromy už tak známé
nejsou. A stejně tak i ty, které rostou v lázeňských
lesích.
Pojďme se tedy na ně v rámci vycházek s KRL
podívat.
Nejdříve vás pozveme k „Buku zamilovaných“,
někdy se mu také říká „Valentýn“. Vše vlastně
spustila výstavba nové vyhlídky na skále, ke které
se váže zajímavá pověst (viz níže). Nový altán
se vypíná nad městem na strategickém místě.
Co by kamenem dohodil je odtud ke Kamzíkovi,
k Mayerovu glorietu, k bustě cara Petra Velikého
a samozřejmě ke kavárně Jelení skok. Skalní jehla,
na které byl altán postaven, byla léta zarostlá
a legenda, která se k tomuto místu vázala, zapomenutá. Buk zamilovaných své jméno tedy získal
14. 10. 2004. Ve stejný den se zároveň slavnostně
otvíral altán, který pro změnu nese jméno hrdinky
příběhu (Kristýna).
V roce 2004 byl v lázeňských lesích též zaevidován
další významný strom, Chotkův buk alias Věšák.
Později (11. 11. 2011) byl i se sousedním silným
bukem prohlášen za památný. „Buky hraběte
Chotka“ rostou poblíž Rusalčiny chaty, pod cestou,
která vede k dalšímu vyhlídkovému objektu, ke
Kazatelně. Vedle této cesty byla v roce 2003
vysazena Páralova jedle. Sazenici vypěstovanou ze
semene šišek z místních jedlí osobně zasadil Vladimír Páral, který svého času svým jménem zaštítil
akci na záchranu altánů v karlovarských lesích.
Jedle, jako původní dřevina, rostla kdysi v místních
lesích velmi hojně. Těžba, požáry a kalamity, to vše
ale přispělo k tomu, že její současné zastoupení
činí pouze necelé procento z celkové výměry. To
však neznamená, že ve zdejších lesích porůznu
nerostou pěkné, vitální a mohutné jedle.
V roce 2005 byla pod Jungmannovou cestou
označena tabulkou opravdu vysoká (43 m) a silná
jedle (obvod kmene má 262 cm). I proto nese
jméno: Královská jedle. V městských lesích to
není jediný tak silný strom. Kochova jedle, která
se nachází v lesním porostu pod Linhartem má
obvod kmene ještě o něco málo větší (265 cm) a je
vysoká 35 metrů. Další podobná roste nedaleko od
Jezdecké chaty. Vysoká je téměř 40 metrů a obvod
kmene měří asi 264 cm.
V jubilejním roce 2005 si karlovarští lesníci
připomněli, že uplynulo 680 let od první písemné
zmínky o zdejších lesích. V rámci oslav byla při
podzimní exkurzi, nazvané „Den jedle s Českou
lesnickou společností“ (29. 9.), vysazena Jedle
Jana Lucemburského. Najdete ji poblíž kaple sv.
Linharta.
Nedaleko od této kaple, v areálu bývalé tvrze
roste ještě jeden velmi zajímavý buk, který by
v blízké budoucnosti mohl i kandidovat na strom
roku. Uzávěrka přihlášek je vždy 30. dubna, takže
14
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Kojatův buk zatím nebyl přesně změřen
s příslušnou publicitou je potřeba začít minimálně
s půlročním předstihem, a to nejen v regionálním
tisku. Po přihlášce do ankety Strom roku 2017 by
pak měl karlovarský buk určitou naději na úspěch.
V roce 2018, v rámci oslav 100 let samostatného
státu, budou totiž favoritkami především lípy. Kojatův buk v areálu bývalé tvrze je již označen, ale
nebyl dosud přesně změřen. Obvod kmene bude
ovšem úctyhodný, podle odhadu má možná i více
než 4 metry.
Další pozoruhodný památný buk, možná patřící
k nejkrásnějším na Karlovarsku, najdete pod
hájovnou Lázeňských lesů Karlovy Vary za hřbi-

tovem. Stojí u místní komunikace na jižním okraji
zahrádkářské kolonie v Drahovicích. Mohutný,
hluboko rozbrázděný kmen lahvovitého tvaru se
spirálově stáčí a ve výšce čtyř metrů se dělí do
dvou silných kosterních kmenů. Odtud se dál větví
do husté, více než dvacet metrů široké koruny
oválného tvaru.
Dříve bydlel v hájovně lesník Hart, proto tedy Buk
u Harta. Stáří tohoto stromu se odhaduje až na 300
let a památným je od ledna roku 1986.
V Drahovicích, ale až u silnice na Prahu, se nachází
upravené zátiší. Připomíná nehodu populárního
hokejisty a významného trenéra Ivana Hlinky.

• SERIÁL

v karlovarských lesích
Vzniklo zcela spontánně v přírodní kapli pod třemi
buky. Buky (Kapli) Ivana Hlinky navštívilo již mnoho
lidí, nejen příznivci hokeje a dobrovolníci udržují
důstojnou podobu celého místa.
Mezi nejmladší významné stromy v karlovarských
lesích patří Lípa přátelství. Ta byla vysazena 15.
3. 2012, v areálu bývalé restaurace sv. Linhart,
při zahájení česko-bavorského projektu „Příroda
spojuje“.

s malým státním znakem České republiky a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné
stromy“.
Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody, který
vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky ochrany, respektive
určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu
konat jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany
přírody.
Pokud nebylo ochranné pásmo takto vymezeno,
platí, že každý památný strom má ze zákona
určeno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu
o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130
cm nad zemí. Rovněž ze zákona vyplývají základní
ochranné podmínky v tom smyslu, že v tomto
pásmu není dovolena žádná pro památný strom
škodlivá činnost (§ 46, odst. 3, citovaného zákona).
Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí
je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť
cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě
dřeviny historicky cenné, které jsou památníky
historie, připomínají historické události nebo jsou
s nimi spojeny různé pověsti a báje.
Podnět k tomu, aby ten který strom byl prohlášen
za památný, může podat orgánu ochrany přírody
každý občan.

Karel IV. a jeho zákoník
Karel IV. získal v mládí velmi obsáhlé vzdělání,
a proto se mimo jiné také zamýšlel nad ochranou
lesa a stromů. V jeho zákoníku, o kterém musel
nakonec z taktických důvodů bohužel prohlásit, že
nešťastnou náhodou shořel, bylo i několik ustanovení týkajících se přírody.
V Majestas Carolina se v článku 49 ustanovuje
lesní právo v království Českém („O praviech
lesuov našich královstvie Českého“). Píše se zde,
že jsou vzrůstem stromů („dřevie divúcí vysokosti“), rozlohou a hustotou v mnohých zemích světa
proslaveny.
V článku 50 pak Karel IV. brojil „proti lesuov
rúbaniu“, neboť „neposkvrněné věčně je míti
chtiec“. Přikazoval proto, aby žádný hajný, lovčí či
jiná osoba je kácet nedovoloval, ani sám nekácel
či neprodával, „toliko suš, aneb což by větrem
padlo.“ Na vše ostatní muselo být povolení listem
královským. A tomu, kdo by se proti tomu provinil,
hrozilo: „Utětie ruky pravé, ješto jí pomocí najvěčí
jměl z úmysla hřešiti.“
Článek 51 určoval, jak bude probíhat právní řízení,
kdyby hajní nebo lovčí někomu podezřelému z lesního pychu vzali vůz a koně. V případě prokázané
viny majetek propadl králi.
Zajímavý byl též článek 53. Toto zvláštní nařízení
se týkalo již zrušených lesů, pozemky ale stále
patřily královské koruně a na takové pozemky se
měly znovu vysazovat lesy.
V článku 54 se pak přísně hrozí hajným a všem,
kdo by se proti ochraně lesů provinili. Pokuta dnes
až neuvěřitelná měla být použita proti všem, kteří
ustanovení k zachování lesů poruší. Hrozila opět
ztráta ruky a trest případnému žháři byl také jasný,
až do skonání života měl pálen býti… V článku
56 hrozilo utětí ruky také zlodějům. „Proti těm,
ješto stromy rúbajú, nebo těm, že by porúbané
proti sposobu ustanovení našeho vyvozili vodú neb
zemí, aneb k tomu pomoc dávali, pokutú buď, též
pravé ruky utětie…“

Legenda o krásné Kristýně
Na výšinu Jelení skok se zatoulal mladý loupeživý
rytíř, který tu pravděpodobně hledal úkryt pro svůj
lup. Přitom náhodně narazil na dívku, která v té
chvíli sešla z cesty, aby si natrhala maliny. Lotr
vytušil snadnou kořist a jal se dívku pronásledovat.
Ta vyděšeně prchala, až se náhle ocitla u srázu,
kterým Jelení skály končí. Tady se ocitla v pasti.
Nakonec se raději vrhla do hlubiny, než aby se
vydala násilníkovi. Dívka se zřítila do velmi úzké
štěrbiny ve skalách. Její chlapec a lidé z města

Kvetoucí jedle
dívku dlouho hledali, ale její tělo jako kdyby se
propadlo do nitra země.
Nakonec zasadili poblíž místa neštěstí strom. Chlapec pak raději z města navždy odešel, ale i v cizině
na svoji milou stále vzpomínal. Uplynula staletí
a milenci se konečně potkali. Jejich láska byla
tak mocná, že se dokonce vrátili do skal Jeleního
skoku. Od té doby sídlí duše dívky ve skalní jehle.
Na tomto místě dlouho rostly plané růže a dnes
stojí nad skálou krásný bílý altán. Chlapcova duše
si pak našla domov ve starém a mohutném buku
u cesty. Za vlahých večerů si dávní zamilovaní prý
posílají vzkazy po ptáčcích, kteří tu poletují. Místo
má vůbec velmi zvláštní kouzlo, a možná právě
proto tady vznikla tradice podvečerních setkání ve
výletní restauraci Jelení skok. Zdejší taneční odpoledne často vyhledávají nezadaní návštěvníci lázní.
Navíc se traduje, že se u skály, která je součástí
vyhlídkového altánu, dějí zázraky. Mnohá žena,
která tu potichu vysloví své tajné přání a nakonec
kámen pohladí, bude brzy šťastná a nejpozději do
roka se jí vyplní nějaké velké přání.

Legislativa
Památné stromy jsou pojmem, který je v naší
legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Významné stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již
v zákoně č. 40/1956 Sb. a to ve formě chráněných
přírodních výtvorů, případně chráněných přírodních
památek.
Památné stromy jsou v terénu označeny tabulemi

Královská jedle	

Foto 3x Martin Jiřík

Použitá literatura a jiné zdroje:
MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vydání 2. Karlovy Vary: Karlovarský kraj,
2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.Internet
Pavel Reiser
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• RŮZNÉ

9. ročník Mattoni Karlovarského Karnevalu je tady!
Tématem letošního Karnevalu je Karneval Králů. Další
novinkou je soutěž pro střední školy Karlovarska
o nejzajímavější masku či kostým. Hlavní cenou,
kterou věnoval hlavní partner GH Pupp Karlovy Vary
bude pronájem sálu v GH Pupp v hodnotě 100.000
Kč. Generální partner Karlovarského Karnevalu, značka Mattoni, věnoval hlavní cenu pro základní a mateřské školy a to pitný režim zdarma. Podmínkou je
účast skupiny minimálně 10 žáků z jedné třídy.
Tradiční trasa povede centrem města ke Grandhotelu
Pupp a zpět k hotelu Thermal, kde proběhne vyhlášení Krále Karnevalu.
Hudebním vrcholem Karnevalu bude od 20.30 h
vystoupení kapely Mandrage a jejich světelná show.
Celý program zakončí karnevalový ohňostroj.

Pořadatelská agentura Müller Production ve spolupráci s městem Karlovy Vary připravila tradičně na
první červnový víkend již 9. ročník Mattoni Karlovarského Karnevalu. Novinkou letošního Karnevalu je
prodloužení celého projektu na tři dny. Od 3. do 5.
června se v centru Karlových Varů uskuteční největší
Karneval ve Střední Evropě s podtextem Karneval
Králů. Hlavním tématem je 700 let výročí narození
českého krále Karla IV.
Celý program odstartuje v pátek 3. června již
tradičně populární Dronte Romantická noční plavba.
Novinkou bude prodloužení trasy plavby na říčce
Teplé. Začátek plavby letos pořadatelé díky podpoře
Povodí Ohře přesunuli do Březové. Trasa tedy bude
měřit cca 5 km a první rafty se spustí na vodu ve
22.00 h. Registrace na plavbu začíná v 19.00 h.
Jede se výhradně na gumových člunech a povinná
je tradičně čelovka. Konec plavby je před hotelem
Thermal, kde bude k tanci i poslechu hrát kubánská
kapela MEZCLA ORQUESTA.
V sobotu 4. června od 15.00 h proběhne před hotelem Thermal historický Karneval. Návštěvníci budou
moci shlédnout vystoupení historických šermířů

a další atrakce.
Největší novinkou letošního Karnevalu bude Karnevalový bál, který začne v GH Ambassador Národní
dům od 20.00 h. Večerem bude provázet populární
moderátorská dvojice Těžkej Pokondr, Miloš Pokorný
a Roman Ondráček. Hlavní hvězdou večera bude pak
král karnevalů Daniel Nekonečný, který vystoupí se
svojí skupinou Království rozkoše.
Hlavní program letošního Mattoni Karlovarského
Karnevalu začne v neděli 5. června.
V 15.00 h zahájí program před hotelem Thermal moderátorská dvojice Těžkej Pokondr. Na úvod zahraje
karlovarská kapela Liwid a v 16.00 h bude program
pokračovat Mattoni Vodním festivalem netradičních
plavidel. Nápaditost a kreativitu plavidel bude opět
hodnotit porota, složená z populárních osobností
m.j. běžec na lyžích Lukáš Bauer, žokej Josef Váňa
či vodní slalomář Jiří Prskavec. Zájemci o účast se
mohou přihlásit na webové stránce www.karlovarskykarneval.cz.
Karnevalový průvod svou trasu městem zahájí tradičně na třídě T. G. Masaryka v 17.00 h. Do průvodu
se mohou zapojit všichni zájemci bez omezení.

VYUŽIJTE PŮJČOVNU KOSTÝMŮ

Zapojte se do karnevalového průvodu v kostýmu
z Barrandova. V Alžbětiných lázních bude po dobu
Karlovarského karnevalu otevřena půjčovna kostýmů
Fundusu Barrandov Studia. K dispozici budou stovky
kostýmů včetně doplňků nejen ve stylu doby Karla IV.
Otvírací doba půjčovny:
2.6. – 3.6. 15:00 – 19:00
4.6.
12:00 – 19:00
5.6.
12:00 – 19:00
6.6.
8:00-10:00 a 11:00 – 17:00
Cena půjčovného za osobu za jeden kostým je
1.000  Kč (vratná kauce 5.000 Kč) – platba pouze
v hotovosti
Cena rodinného půjčovného tzn. 2 dospělí a 2 děti do
15 let je 2.500 Kč (vratná kauce 10.000 Kč) – platba
pouze v hotovosti

Děti zavítaly do sběrného dvora
Na Den Země do Sběrného dvora ve Dvorech zamířily děti z mateřských a základních škol v Karlových
Varech. Cílem bylo dětem přiblížit, co se děje následně s vybraným odpadem, neboť většina již v tomto
útlém věku aktivně třídí.
Na akci se podílely společnosti - Asekol, Ekolamp,
Eko-Kom, Elektrowin a Resur.
V porovnání let 2014 a 2015 došlo k významnému
nárůstu sběru velkých a malých spotřebičů o 38 %
z 57,6 t na 79,6 t. Celkem za Karlovy Vary bylo
odevzdáno v roce 2015 79,6 tuny velkých a malých
spotřebičů a 54,6 tuny chlazení. Nyní se jedná o nadprůměrnou výši sběru. Ve srovnatelném městě činil
průměrný sběr 50 t nechlazení a 80 t chlazení za rok.
V roce 2016 bylo odevzdáno za 1. čtvrtletí již téměř
16 tun velkých a malých spotřebičů a 15 tun chlazení.
Bohužel se ještě stále najdou tací, kteří drobné
elektro odhodí do komunálního odpadu. Data jsou
poskytnuta společností ELEKTROWIN.
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• INZERCE

HLEDÁME
ZAMĚSTNANCE
VEDOUCÍ PRODEJNY
TRAFIKA TRŽNICE

TERMINÁL MHD - K.VARY
Nabízíme:
zaměstnání na hlavní pracovní poměr
velmi dobré platové podmínky 19.000 Kč + prémie
práci v prosperující a stabilní společnosti

více informací na
tel.: +420 602 566 310
nebo email: kariera@veltaeu.cz

Jsme komplexní. Spolehliví.
Maximálně efektivní.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ
t: 777 193 779
e: karlovy.vary@mediaas.cz
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Zahájení lázeňské sezony se vydařilo
2004 působí jako ředitel Galerie umění v Karlových Varech a díky jeho aktivitám se také rozvíjí
příhraniční kulturně-společenská spolupráce
s městy v Německu.

Karel Bláha

K zahájení sezony neodmyslitelně patří svěcení pramenů
Karlovy Vary vstoupily ve dnech 6. – 8. května do
nové lázeňské sezóny. Nejvýznamnější kulturně-společenská událost města se nesla ve znamení
700. výročí narození císaře římského, krále
českého a zakladatele města Karla IV. Bohatý
program proměnil Karlovy Vary v pulzující město.
Velký ohlas sklidila audiovizuální show na stěnách
Alžbětiných lázní.
Karlovarským pramenům včetně zbrusu nového
vývěru Vřídla v otevřeném prostoru před Vřídelní
kolonádou se dostalo tradičního požehnání, velký
ohlas zaznamenal staročeský jarmark, jedním

Čestný občan Karlových Varů Alois Ježek
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z vrcholů víkendu se stal velkolepý průvod
družiny Karla IV., do kterého se zapojilo téměř 300
účastníků v kostýmech z časů velkého panovníka.
Atrakcí se stala vznikající písková socha Karla IV.
v nadživotní velikosti u Mlýnské kolonády.
Mezi hudební hity patřil koncert Dashy s Karlovarským symfonickým orchestrem nebo vystoupení
skupiny Slza. Kolonády a veřejná prostranství
zaplnili umělci všech žánrů – hudebníci, tanečníci,
divadelníci, kejklíři…..
V rámci Slavnostního večera města byly vybraným osobnostem uděleny ceny města a čestné
občanství.
Čestné občanství města Karlovy Vary bylo uděleno
Aloisi Ježkovi jako projev úcty za celoživotní práci
na poli kultury. Alois Ježek patří k předním osobnostem kulturního života nejen v Karlových Varech, ale i v celé České republice, a to především
jako pořadatel a manažer hudebních festivalů
a mezinárodních pěveckých soutěží, které svým
významem přesahují hranice města.
Ceny města Karlovy Vary za rok 2015 byly uděleny těmto osobnostem:
Karlu Bláhovi za celoživotní působení v oblasti
sportu a šíření slávy karlovarského nohejbalu.
V týmu Liaporu Karlovy Vary získal Pohár mistrů
evropských zemí a Evropský pohár, stal se
několikrát mistrem republiky, světa i Evropy. Jeho
medailovou bilancí ze světových a evropských
kolbišť se nemůže pochlubit žádný sportovec
našeho regionu.
Janu Samcovi za významný přínos v oblasti
kultury a výtvarného umění, kdy si jako malíř
získal pozici na regionální i mezinárodní scéně
a zasloužil se o propagaci Karlových Varů. Od roku

Jan Samec
Statutární město Karlovy Vary děkuje všem
partnerům a podporovatelům Zahájení lázeňské
sezóny 2016 za jejich laskavou podporu.

Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který

nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské

Počty
získaných
medailí
borcůMiroslava
jsou Hrona.
nejlepší šermířská sezo
oletý předseda šermířského oddílu Lokomo- se koná
každoročně.
Navazuje
tak nakarlovarských
mezinárodní legendy
neskutečné.
„V jednotlivcích
37jaktitulů,
ovy vary miroslav hron.
turnaje
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• INZERCE
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především
Hron upozorňuje na deset tlustých
kronik oddílu.
několikanásobný mistr republiky a reprezentant
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prskaexistovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka,
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě výM. Rubeš, K. Valhová a další.
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Karlovy Vary, a. s.
Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary
KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERCE
montáže
všech
typů
zámků
inzerce montáže
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
všech typů zámků
t: 777 193 779 e: karlovy.vary@mediaas.cz
330142/09

Tel.: 602 488 372
353 566 016

stěHování – rYdol

Přek
Překládáme veškeré evro
evropské jazyky
včetn
včetně soudního ověření
SC-331569/02

stěHování – rYdol
+ evropa
čr +čr
evropa
Tel.:5, 776
722Vary611, Kr
Tel.: 776 722 611, Krymská
Karlovy
tel.:tel.:
602 444
353940,
220 554
602940,444
353 220orbis@orbispreklady.cz,
554
www.orbispreklady.cz
orbis@orbispreklady.c
SC-322222/10

Rudolf
Čurda
Rudolf
Čurda

• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupince
KURZY
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
602
488 372
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE
–Photoshop
iPod, iPad, tablet
•Tel.:
Word, Excel,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
• POMOC353
566 016––PŘÍPRAVA
•VYSOKOŠKOLÁKŮM
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
KE
ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE
ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
ulatáIva Kulatá
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz
555, www.softwarovaskola.cz
PC kurzů
940 777
555,940www.softwarovaskola.cz
PC kurzůlektorka777

SC-322222/10

POČÍTAČOVÉ KURZY

SC-330142/09

www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz
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ANGLIČTINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
•
•
•
•

vyučují vysoce kvaliﬁkovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí
kurzy pro malé počty studentů, individuální kurzy, přípravy na zkoušky…
OBLÍBENÁ ANGLICKÁ ŠKOLIČKA „KIDS CLUB“ pro děti 3-6let
zápisy na nový školní rok již na www.wattsenglish.com

• při zapsání a platbě do 30.6.2016 sleva 10% z kurzovného
PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU s rodilým mluvčím a českými lektory
• příměstský tábor pro děti 3-6let …..18. – 22.7.2016
• kurz pro teenagery 11-15let …….1. – 5.8.2016
• příměstské tábory pro děti 6-10 let (obsazeny)
Přihlášky a informace na www.wattsenglish.com

Značková okna a dveře

Jazykové centrum Wattsenglish
Ondříčkova 34, K. Vary, 773 122 000
k.vary@wattsenglish.com

T. G. Masaryka 18 , Karlovy Vary
varianta s gradienty
www.abinterier.cz
tel.:YELOOW
+420 737
C: 0 139
M: 8 561
Y: 91 K: 0
RED

C: 0 M: 92,94 Y: 100 K: 0

DARK BLUE

C: 100 M: 47 Y: 0 K: 0
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci se připravovali na nebezpečné pachatele

Oproti zahraničí je v ČR stále bezpečno. Přesto i toto
konstatování může být relativní, o čemž se bohužel
občas můžeme přesvědčit. Městská policie v Karlových Varech dlouhodobě pracuje na budování kvalitního týmu PCO a jeho odborném růstu, spolupracuje
s předními odborníky a v poslední době se u skupiny
13 strážníků více zaměřila na řešení krizové situa-

ZPR ÁV Y

Z

ce vyvolané nebezpečným pachatelem. Speciální
dvoudenní střelecko-taktický výcvik byl zaměřený na
zvládání nadstandardní techniky, dovednosti a postupů při ozbrojené konfrontaci.
Velmi náročná střelecká cvičení rozvíjí prvky instinktivní střelby, taktické chování a přispívají k získání
užitečných reakcí, které v případě střelecké konfron-

V ÝK ON U

Podnapilá dívka se zhlédla v Karlu IV.

Ve středu 18. května ve 2:42 hodin zaznamenal strážník Operačního a informačního střediska MP na kameře pohyb dvou
osob v blízkosti sochy Karla IV. na Mlýnském nábřeží. Jedna
z nich přelezla provazové zábrany a začala do sochy dloubat.
To byl impuls pro vyslání motorizované hlídky, která na místo
dorazila do tří minut.
Operační sledoval pohyb dívek a navedl hlídku tak, že strážníkům přišla děvčata přímo do náruče. Sedmnáctiletá dívka,
která se prokázala litevskými doklady, ani neprotestovala
a k činu se přiznala. Vedle vyrytého nápisu zůstal na soše
otisk její boty.
Strážníci případ předali Policii ČR. Škoda nebyla zatím vyčíslena.

S L U Ž B Y

a morálních hodnot. Rodiče přijali za vlastní domněnku,
že škola je tu od toho, aby nejen děti vzdělávala, ale také
vychovávala. A tak se učitelé velmi často při řešení šikany
a kyberšikany setkávají se slovy rodičů: „A co s tím škola
bude dělat?“ Málokdo si připustí otázku: „Co s tím udělám
já, rodič?“ Tak podobně dopadla nabídka vedení jedné
základní školy v Karlových Varech a preventistů městské policie, uspořádat besedu o kyberšikaně pro rodiče dětí, jejichž
třída dlouhodobě řeší problémy osobních vztahů a zneužívání moderních technologií. Manažerka prevence kriminality
MP Kamila Hofmanová uvedla, že na dohodnutou schůzku
v odpoledních hodinách se dostavila jedna maminka, které
není lhostejné, v jakém třídním klimatu se její dítě vzdělává.
Bohužel, ostatní rodiče to nezajímá, nebo doufají, že to za
ně vyřeší někdo jiný. Moderní doba přináší nejen moderní
technologie, ale i moderní přístupy. Mnozí se hlásí ke svým
právům, chtějí formovat a ovlivňovat prostředí v němž se
jejich děti vzdělávají, ale přitom opomíjí své povinnosti,
jimiž mohou výrazně přispět k řešení a především pomoci
svým vlastním dětem.

Memorandum o spolupráci se plní

Šikana a kyberšikana by měla zajímat i rodiče

Šikana a kyberšikana patří mezi nejžádanější témata besed,
které realizuje oddělení prevence a dohledu Městské policie
Karlovy Vary ve školských zařízeních. Po dohodě se školními
metodiky prevence jich na karlovarských základních školách
proběhlo v roce 2014 rovných 20 a v roce 2015 dokonce 29.
Je to dostačující opatření? Popovídat si jednou či dvakrát
do roka o rizicích kyberprostoru a kyberkriminality s dětmi?
Šikana a kyberšikana je především problematika vztahů
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krl° KVĚTEN 2016

Dvoudenní pracovní návštěva strážníků MP Zlín v Karlových
Varech ztvrzuje naplňování loni podepsaného memoranda
o spolupráci obou složek. Přestože si zlínská delegace našla
čas na prohlídku našeho krásného města a pracovní oběd
s primátorem Petrem Kulhánkem, většina času byla věnována výměně zkušeností, jak mezi vedením policií, tak i strážníky na odborných postech. Témat bylo hodně, namátkou
jmenujme opatření na 1/2 maraton, který bude mít letos
premiéru i ve Zlíně, technologie pro přímý výkon služby,
motivace strážníků a jejich profesní růst a velký problém
současnosti, oslovování a výběr vhodných uchazečů o práci
u městské policie.

tace výrazně zvyšují
šance na vlastní přežití,
ochranu života a zdraví
spoluobčanů, s důrazem na ochranu života a zdraví nezúčastněných osob
při napadení střelou zbraní, uvádí Robert Churáň, velitel služby OPIS a PCO.
Velitel MP Marcel Vlasák dodává, že městská policie si neklade za cíl řešit primárně tyto záležitosti
a doufá, že veškerý výcvik bude jakousi dobrou životní pojistkou, kterou pojišťovna jménem "Život" nikdy
nebude muset plnit. Přesto je schopnost strážníků ze
služby PCO reagovat v budoucnu na podobné situace
velmi důležitá, často jsou totiž první na místě konfliktu. Cílová skupina strážníků není parta mladých adrenalinových nadšenců, převážně se jedná o strážníky
s délkou služby 10 let a věkem kolem 35 let, kteří
mezi sebou průběžně zaučují mladší kolegy, neboť
postupná obměna týmu je jeho nezbytnou součástí.
Jsou to zkušení strážníci, kteří pracují s rozvahou
a mají chuť dalšího odborného růstu, mnohdy na úkor
svého volného času, doplňuje Vlasák.
Vysoké hodnocení strážníků ze strany hlavního instruktora SW&TT Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v., je
pro tyto strážníky skvělou vizitkou.

Mobidik jezdí
i do Doubí

Kouzlo MOBIDIKu mají možnost již dva měsíce objevovat také děti z Doubí a z městské ubytovny Drahomíra. Od března 2016 totiž MOBIDIK zajíždí na nová
stanoviště. Každé pondělí od 14 do 18 hodin do ulice
Studentská v Doubí a každý čtvrtek ve stejný čas do
ulice Kollárova v Drahovicích. Oblíbenost mobilního
dětského klubu se zanedlouho prosadila i zde. Děti
si zvykají chodit do klubu pravidelně, vědí, že vždy na
ně čeká zajímavé téma, které pro ně pracovníci Armády spásy připravili. Věnují se volnočasovým aktivitám,
jako jsou stolní a sportovní hry, nebo výtvarná činnost. Prioritou však stále zůstává prevence rizikového chování a tak je pozornost pedagogů v MOBIDIKu
zaměřena na školní přípravu a znalosti a dovednosti
týkající se zdravého životního stylu. A kdo by se chtěl
setkat s MOBIDIKem i někde jinde, může využít akce
na Rolavě 18.6.2016 při Dni záchranářů. Co se děje
v MOBIDIKu můžete sledovat i na facebooku "MOBIDIK – Karlovy Vary".

• ROK KARLA IV.

DO VARU
U

vás přivede Karel IV.
V.
700.karlovyvary.cz
8. duben – 31. srpen 2016 | Hvězdárna

Karlovarská obloha v době Karla IV.

Výstava týkající se světelného znečištění, které se v naší době stalo nežádoucí součástí životního prostředí.

Noc na Karlštejně

Filmová výstava dochovaných originálů kostýmů z kultovního filmu „Noc na Karlštejně“.

květen – září 2016

Pískové sochy
Pískové sochy ozdobí centrum města.

5. červen 2016 | Karlovarské městské divadlo | 19:30

Karel IV. aneb strasti otce vlasti

Nová hra činohry Karlovarského městského divadla vytvořená speciálně pro KMD a rok 2016.

3. – 5. červen 2016

Karlovarský karneval

Karneval králů – setkání králů různých odvětví. Nenechte si ujít pestrobarevnou podívanou v poutavých
kulisách královského města.

11. červen 2016 | nádvoří hradu Loket | 20:00

Karel IV. aneb strasti otce vlasti

Nová hra činohry Karlovarského městského divadla vytvořená speciálně pro KMD.

18. červen 2016 | Šibeniční Vrch, altán Bellevue | 19:00

kompletní přehled akcí na 700.karlovyvary.cz

6. květen – 13. červenec 2016 | Infocentrum, Lázeňská 14 | 9:00 – 17:00

Karel ve Varech

Hrané prohlídky ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera – po stopách Karla IV.

25. červen 2016 | Volnočasový areál Rolava | 13:00 – 17:00

Den s Karlem IV.

vo
da
kv
a

Soutěžní odpoledne pro malé i velké plné zábavy a her.

GENERÁLNÍ PARTNER OSLAV
700. výročí narození Karla IV.

GENERÁLNÍ PARTNER
Festivalu světla

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
5. 6.
19:30 Jiří Seydler:
		
KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy z Čech
– a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno – tedy
z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku
Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je císařem římským a potřetí
se oženil s o dvacet let mladší Annou Svídnickou. Jenomže! Aby
vše bylo, jak mu ambice velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu,
která by šířila mezi lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení
karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava je první
částí dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma / Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František
Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie
Domesová, Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár,
Magdaléna Hniličková/ Tereza Pachtová,
Martin Jurajda/ Jiří Švec. Režie: Jiří Seydler
6. 6.
19:30 Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky
husákovské normalizace. V prostředí školy a divadla v jednom
nejmenovaném okresním městě se odvíjí sled komických příhod,
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí. Barbora Hrzánová
obdržela za roli Helenky cenu Thálie 2003 za mimořádný jevištní
výkon.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/ Marcela Šiková, Libor
Jeník. Režie: Jiří Schmiedt
7. 6.
10:00 Jana Pithartová, Karol Skladan:
		
NEVĚSTA PRO HASTRMANA
ČKMD – představení pro školy
Jestlipak hastrman přebere Toníkovi nevěstu? A kde sežene
housle, na které by ukrutně rád hrál? Také o tom je náš příběh,
určený pro nejmenší diváky. I čarovat se v něm bude. Protože
každý vodník je
maličko podvodník. A zpívat se bude taky. Protože o lásce se
přece nejlépe mluví v tónech! Muziku nám jako vždy složil Jiří
Šlupka Svěrák a režisér Karol Skladan ovládá naše herce přímo
pohádkově. Přijďte se podívat na nejnovější pohádku o tajemství
lásky – na pohádku Nevěsta pro hastrmana.
Hrají: Radek Bár, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř.
Režie: Karol Skladan
8. 6.
19:30 Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních
titulů. Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která
se stala vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu.
Dílo získalo svou nesmrtelnost také díky původním dochovaným
choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Od jejich
časů představuje Labutí jezero pro každou novou generaci sólistů
a pro celé soubory vzrušující výzvu k prezentaci vrcholné taneční
virtuozity. V rolích Odetty-Odilie a Prince vystoupí sólisté baletu
Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák. Režie: Vladimír Nečas
9. 6.
19.30 NAPŘÍČ VĚKEM, NAPŘÍČ ŽÁNRY
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Společný koncert žáků a pedagogů ZŠ Antonína Dvořáka Karlovy
Vary k 70. výročí vzniku školy.
Ukázky práce tanečního, hudebního, výtvarného i literárně
dramatického oboru.
10. 6.

19:30

STAVBA ROKU - pronájem MMKV

11. 6.
20:00 - Nádvoří hradu Loket
Jiří Seydler: KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI
22
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Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy z Čech
– a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno – tedy
z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku
Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je císařem římským a potřetí se
oženil s o dvacet let mladší Annou
Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice velí, potřebuje
ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi lidem slávu jeho
i jeho skutků – a samozřejmě následníka trůnu... Komediální
příběh o Karlovi IV., objevení karlovarského vřídla a početí Karlova
syna Václava je první částí dlouhodobého projektu inscenací
o historii i současnosti Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma / Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František
Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie Domesová, Tereza Kostková/
Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna Hniličková/ Tereza
Pachtová,
Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler
15. 6.
19:30 Peter Serge Butko:
		
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
VM ART production
Gangsterská pohádka o mladém muži znuděném všedností
a krásné teroristce, kteří na útěku před policií, vlastními rodinami
a vlastně i životem nacházejí ten nejvražednější cit – lásku.
Výprava představení, kterou připravil scénograf Adam Novák,
je koncipována jako starý filmový ateliér, kterému dominuje
automobil. Scénu doplní ještě zadní retro projekce, natočené
v Maroku. Inscenace vychází ze stejnojmenného francouzského
filmu z roku 1965, ve kterém hlavní role ztvárnili Jean Paul
Belmondo a Ana Karina; v této verzi uvidíte jeden z nejpopulárnějších českých hereckých párů.
Hrají: Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová
Režie: Peter Serge Butko
16. 6.
19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH
		
MELODIÍ A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas,
sólista opery Severočeského divadla
17. 6.
19:30 Joanna Murray-Smith:
		
MEZI ÚTERÝM A PÁTKEM
Divadlo Ungelt
Láska, zrada, vášeň a osamění ve vynikající tragikomedii australské autorky. Odehrává se v Londýně. Do vyrovnaného dlouhotrvajícího manželství vchází mladá novinářka. Jen pár otázek
– a nic není, jak na první pohled vypadá. Jen pár otázek – a nic
není jako dřív. Jen pár otázek… Vedle vynikající Reginy Rázlové
představuje jejího manžela umělecký ředitel Ungeltu Milan
Hein – a režisérem je Janusz Klimsza, jehož pojetí Deštivých dnů
s Davidem Švehlíkem a Richardem Krajčem nedávno karlovarské
publikum aplaudovalo vestoje.
Hrají: Regina Rázlová, Milan Hein, Jitka Čvančarová a Petra
Nesvačilová
Režie: Janusz Klimsza
19. 6.
19:30 Patrik Hartl: 4 SESTRY
Studio Dva
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu. Táta měl hodně
rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu,
rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií
o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít
život s rodinou než bez ní.
Hrají: Ivana Chýlková, Anna Šišková, Jana Stryková, Berenika
Kohoutová, Roman Štabrňák
Režie: Patrik Hartl
20. 6.
19:30 Michael McKeever: HVĚZDNÉ MANÝRY
Divadelní společnost Háta
Bláznivá fraška, za kterou by se nemusel stydět ani mistr tohoto
žánru Georges Feydeau. Odehrává se v elegantním hotelu v Palm
Beach v roce 1942, kde se má uskutečnit benefiční koncert na
podporu amerických válečných výdajů. Organizátoři se neobejdou

bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže
to má háček. Zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se
na jevišti, neváhají použít fyzické násilí. Jak je ubytovat, aby se
nepotkaly? Jak to udělat, když obě hvězdy nekompromisně
vyžadují to nejlepší apartmá? Nešťastnou náhodou tedy skončí
každá v jedné z jeho ložnic – a strašlivý výbuch je jen otázkou
času…
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Mahulena
Bočanová/ Kamila Špráchalová, Ivana Andrlová/ Pavla Rychlá,
Vlasta Peterková/ Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová/ Olga Želenská,
Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka, Filip Tomsa, Barbara Chybová/ Radka Pavlovčinová
Režie: Roman Štolpa
21. 6.
19:30 Závěrečné taneční představení 2016
Taneční studio Fontána Karlovy Vary (Tanec a jóga)
Představení je ukázkou a prezentací činnosti Tanečního studia
Fontána Karlovy Vary a všech tanečních žánrů, jako je: společenský tanec, moderní tanec, klasický tanec, jazzdance i acrovinyasa
jóga (akrobatická jóga). Žáci mají příležitost ukázat vše, co se
v průběhu školního roku naučili, a to nejen svým rodičům, ale
také kamarádům a dalším návštěvníkům této významné kulturní
akce. Široké veřejnosti chceme ukázat nejen možnosti tance
a tanečního divadla v našem městě a regionu, ale také profesionální dráhu tanečníka a umělce (v jejich věkové kategorii). Rozdílnost tanečních žánrů a možnost hudebních interpertů na které
žáci mohou vystupovat - od vážné, až po současnou, moderní
hudbu. Představení je nedílnou součástí výuky tance v tanečním
studiu Fontána a v letošním roce se uskuteční již 5.ročník tohoto
Závěrečného tanečního představení. Účinkují: Taneční skupina
TSF (Taneční studio Fontána Karlovy Vary) děti ve věku od 4 let až
po dospělé. Hosté: Taneční soubor TCP (Taneční centrum Praha,
konzervatoř o.p.s.), Top Gym Karlovy Vary (sportovní klub moderní
gymnastiky), SKK Ostrov (Krasobruslařský klub Ostrov)
22. 6.
19:30 Hana Gregorová: TANČÍRNA
Divadlo Radka Brzobohatého
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla dle námětu
divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata a Théatre du
Campagnol Le Bal a její námět později zpracoval ve stejnojmenném slavném filmu známý italský režisér Ettore Scola. Taneční
kavárna – místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru,
aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší
se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci.
Kolem se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně
osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou
touhou, nesmělostí i nesplněným snem.
Hrají: Karel Hábl, Vojtěch Efler, Petr Vágner/ David Gránský/
Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt,
Miroslav Hrabě/ Tomáš Slavíček, Petr Semerád, Vojtěch Hájek,
Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová,
Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Charlotte Doubravová,
Kateřina Velebová, Pavla Procházková.
Režie: Hana Gregorová
23. 6.
19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionálních
hudebníků karlovarského regionu a jeho základním repertoárem
jsou skladby mistrů swingové hudby Glenna Millera, Dukea
Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Goodmanna, George
Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod
vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
1. 6.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
GIOACCHINO ROSSINI: Popelka, předehra k opeře
JOHANNES BRAHMS: Koncert pro housle a violoncello
a moll
LUKÁŠ SOMMER: Koncert pro orchestr – světová premiéra
Pavel Šporcl – housle
Jiří Bárta – violoncello
Dirigent Jan Kučera
8. 6.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
HECTOR BERLIOZ: Římský karneval, předehra
FRYDERYK CHOPIN: Koncert pro klavír č. 1
BOHUSLAV ŘEHOŘ: Archetypy
FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“
Jan Simon - klavír
Dirigent Jíří Petrdlík

• KULTURNÍ SERVIS
15. 6.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT 181. SEZÓNY
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Předehra C dur „K jmeninám“
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klavír č. 17
G dur
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 4 B dur
Arta Arnicane – klavír
Dirigent Martin Lebel
30. 6.
19:00 areál Rolava
NOC NA KARLŠTEJNĚ
písně ze stejnojmenného filmu a další skladby
Dirigent Kryštof Marek
KOLONÁDNÍ KONCERTY
2. 6.
14:00 Mlýnská kolonáda
Jazzin All Stars (Dánsko)
3. 6.
11:00 Mlýnská kolonáda
sborový koncert souboru IPAVSKA (Slovinsko)
10. 6.
16:30 Mlýnská kolonáda
ZUŠ BAND Horní Slavkov, řídí Marek Rothbauer

DIVADLO HUSOVKA
Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info
8 .6.
19:30 Justin Lavash
Justin Lavash se pohybuje v hudební branži již přes dvacet let.
Kytarista ojedinělého stylu, s hlasem, jenž odráží funky i drsnou
tvář osudu, kritiky označován za performera světové úrovně Je
autorem čtyř autorských CD (Harder and Harder, Fits and Starts,
Slide, 25 Years a letos: Changing of tides), která se úspěšně
prodávají v Evropě. V současnosti žije v Praze; působí mimo jiné
s Monikou Načevou, Vladimírem Mertou, a spolupracoval na
nahrávkách Sunflower Caravan a Lenky Dusilové.
12. 6.
17:00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech
lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja
ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí
šípem sedmdesát sedm let spící. Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4 do 104 let, také roztodivná zvířena,
nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance.
Účinkují Indiáni z karlovarského Déčka. Režie: Petr Richter.
14. 6.
19:30 Ivan Hlas Trio
Je to už neuvěřitelných 8 let, co se na scéně Klubu Paderewski
představil naposledy Ivan Hlas. Ten zpívá často o Karlíně, ale jeho
kořeny jsou na Hanspaulce. V Husovce se představí v triu, spolu
s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem.
17. 6.
19:30 Výměna 73
Odeřská kapela Výměna73 vznikla koncem roku 2013. Ve svém
repertoáru má především vlastní skladby, které píše banjista
Antonín Svoboda, či dělá vlastní úpravy folkových a bluegrassovch písní. Letos se kapela zúčastnila oblastního kola Porty
Poohří a zvítězila v obou kategoriích. Jako hosta si pozvala
písničkáře Jaroslava Kříže, který též zvítězil v oblastním kole Porty
v kategorii autorské.
25. 6.
19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu
DERNIÉRA Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek
těch druhých. The Best of the Death. Mezi hamburgery tančí
Jiří Hnilička, Pavlína Ratajská, Petr Johanovský, Lucie Krajčová,
Lucie Miškovská, Eva Šollová, Jaromír Knechtl, Martin Cirkl a Petr
Richter. Režie: Anna Ratajská. Pozor - poslední představení na
Husovce!!!

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 5.
4. 6.
5. 6.

19:30 Jak se zbavit nevěsty
19:30 Ve stínu žen (Filmový klub)
19:30 Teorie tygra
19:30 Jak se zbavit nevěsty
14:30 17:00 Želvy Ninja 2
19:30 Revenant Zmrtvýchvstání
14:30 Želvy Ninja 2

17:00 Jak se zbavit nevěsty
19:30 Teorie tygra
6. 6.
19:30 V paprscích slunce
7. 6.
19:30 Boj
8. 6.
19:30 Příběh lesa
8. 5.
17:00 Captain America: Občanská válka
8. 5.
19:30 Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál
		
na záchranu světa
9. 6.
19:30 Brooklyn (Filmový klub)
10. 6.
19:30 Warcraft: První střet
11. 6.
14:30 Angry Birds ve filmu
17:00 Warcraft: První střet
19:30 Warcraft: První střet
12. 6.
14:30 Želvy Ninja 2
17:00 Warcraft: První střet
19:30 Realita
13. 6.
19:30 Warcraft: První střet
14. 6.
17:00 Jak se zbavit nevěsty (Pro seniory)
14. 6.
19:30 Nebe a led
15. 6.
19:30 Warcraft: První střet
16. 6.
19:30 Roura (Filmový klub)
17. 6.
19:30 Oslněni sluncem
18. 6.
14:30 Hledá se Dory
17:00 Hledá se Dory
19:30 Musíme se sejít
19. 6.
14:30 17:00 Hledá se Dory)
19:30 Musíme se sejít
21. 6.
16:30 Revenant Zmrtvýchvstání (Pro seniory)
19:30 Teorie tygra
22. 6.
19:30 Musíme se sejít
23. 6.
19:30 Pasolini (Filmový klub)
24. 6.
19:30 Den nezávislosti: Nový útok
25. 6.
14:30 Hledá se Dory
17:00 Den nezávislosti: Nový útok
19:30 Den nezávislosti: Nový útok
26. 6.
14:30 Hledá se Dory
17:00 Den nezávislosti: Nový útok
19:30 Den nezávislosti: Nový útok
27. 6.
19:30 Den nezávislosti: Nový útok
28. 6.
19:30 Teorie tygra
28. 5.
17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
19:30 Návštěvníci 3: Revoluce
29. 6.
19:30 Líza, lisčí víla
30. 5.
19:30 Margueritte (Filmový klub)

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
do 26. 6. Eugen Gomringer / Robert S. Gessner
Významný švýcarský literát Eugen Gomringer (1925) představí
svou výtvarnou tvorbu – konkrétní poezii, v níž hraje významnou
roli písmo.
Tvorba Roberta S. Gessnera (1908 - 1982), švýcarského malíře
a grafika, je inspirovaná geometrií a matematikou, tvořená
pomocí kompasů a úhloměrů, jejím tématem je především kruh
a segment. Výstavní projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J.
Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M.
Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F.
Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
7. 6.
19:30 Vlastislav Matoušek – Mystérium japonské bambusové flétny
Zen-buddhistické skladby a zhudebněnou japonskou poezii na
tradiční japonskou flétnu shakuhachi přednese náš nejlepší hráč
na tento exotický nástroj Vlastislav Matoušek a jeho hosté.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
3. 6. - 26. 8.

JAN HÍSEK - GRAFIKA

vernisáž 2. 6. v 17:00
Výstava představuje výběr z grafického díla mimořádného malíře, grafika, kreslíře a ilustrátora Jana Híska. Vystavoval v řadě
tuzemských i evropských galerií, také ve Spojených státech.
16. 6.
18:00 POEZIE & JAZZ:
		
František Hrubín - Za hvězdné noci
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit nejkrásnější verše z básnického díla národního umělce Františka Hrubína, tvůrce české
milostné a přírodní lyriky, autora veršů a pohádek pro děti,
dramatika, prozaika a překladatele.

GALERIE SUPERMARKET
Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží, Karlovy
Vary
www.supermarketwc.cz
tel.: 774 232 048
15. 4.-24. 6. 2016, každý všední den od 13:00 – 18:00
Všechno nejlepší!
Obyčejná věc v zajímavém obalu jsou dva dárky v jednom.
Zveme vás na výstavu Mladý obal 2015. Jde o přehlídku návrhů
studentů z celého světa na téma originálního narozeninového
obalu.
Interaktivní dílna
nabízí stát se designérem a vyzkoušet si zhotovit krabičku nebo
balicí papír na dárek podle vlastního nápadu. Každý všední den
od 13.00 – 18.00 hodin.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 19. 6. Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů
Zemanových
Výběr plastik, masek a dalších rituálních předmětů z tvorby téměř
padesátky černošských kmenů především západní subsaharské
Afriky. Nejen znalce nadchnou kolekce soch Dogonů, lidu Baga
nebo vzácně se vyskytující Ambete.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
7. 6.
16:00 – 18:00Vliv afrických masek na vývoj
evropského moderního umění
Workshop Jana Samce s krátkým exkurzem do dějin výtvarného
umění.
9. 6.
10:00 – 17:00Den s galerijním pedagogem ve
výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného
přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem.
14. 6.
16:00 – 18:00Textilní šperk inspirovaný Afrikou
Výtvarná dílna pro dospělé a děti od 10 let bude soustředěna
na vytvoření šperku, námětově čerpajícího z africké kultury, za
použití různých textilních materiálů.
18. 6.
14:00 Komentovaná prohlídka výstavy
Výstavou Domorodé umění Afriky se sbírky manželů Zemanových
provede Hana Černohousová, edukátorka Becherovy vily.
18. 6.
15:00 Masky
Inspirací výtvarné dílny Pavly Vargové budou masky afrického
kmene Pende, které se staly počátkem 20. století stimulem pro
vznik nového uměleckého směru – kubismu.
úterý – pátek
14:00 - 16:00
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)
červen: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby. (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112
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nebo 606 928 844)

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní.Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
PÁ
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
STŘ
ZAVŘENO
PÁ
12:00 – 16:00
2. 6.
17:00 UMĚNÍ DOPROVÁZET
		
– Hospic Sv. Jiřího v Chebu
Beseda o domácích hospicech, jejichž posláním je poskytovat
zdravotní, psychickou, sociální
a spirituální podporu umírajícím. Povídání s lidmi, kteří mají úctu k lidskému životu a respekt
k lidské důstojnosti v jakékoli situaci.
16. 6.
17:00 KDYŽ ŽENY TANČÍ
		
– CESTA K VĚDOMÉMU ŽENSTVÍ
Hluboké sdílení s Monikou – Rozárkou Telekiovou na téma ŽENA.
Přijďte si zacítit jemnou nuanci ženské energie…
1. – 30. 6.
EX LIBRIS
Po celý červen výstava sběratele Ing. Michala Najmana v půjčovně
1. p.
PLÁŠŤ PRO KARLA IV.
Nejen návštěvníci knihovny mohou zanechat svou stopu v historii
a pomoci tak vytvořit rekordně dlouhý plášť pro Otce vlasti před
čítárnou MěK KV
MŮJ KAREL IV.
Výstava všech soutěžních prací v prostorách knihovny I. P. Pavlova
7
Každé úterý SENIOR KLUB
– posezení nad knihou pro seniory od 13:30 hod.
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila
Křivancová
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:15 hod.
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí
domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: k.krieglsteinova@
24

krl° KVĚTEN 2016

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

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
Výstavy
Kavárna Dvory
3. 5. – 28. 6.
Výstava.

OBRAZY MILOŠE KUROVSKÉHO

Centrální hala Dvory
6. - 27. 6. 2016 BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
Výtvarné práce žáků 1. MŠ Karlovy Vary. Mateřská škola Karlovy
Vary odloučené pracoviště mateřská škola Na kopečku, Mozartova 4 a Krajská knihovna Karlovy Vary Vás srdečně zvou na
výstavu dětských výtvarných prací.
Vernisáž 6. 6. od 15:30 hodin.
Univerzita volného času
Sál Dvory
9. 6.
17:00 - 19:00 LITERATURA VE FILMU
Téma: FANTOMAS, KRÁL FILMOVÉHO SERIÁLU Z ROKU 1913
Mýtus moderního zločinu a ikona pařížského podsvětí Fantomas
vznikl v roce 1911, kdy dva novináři měsíc co měsíc uveřejňovali
300 stran jeho dobrodružství. O dva roky později se stal předlohou stejnojmenného seriálu Luise Feuillada.
Cena semináře: 40 Kč
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
1.6.
16:30 - 18:30 BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
Téma: LOŽNICE.
Oáza klidu - místo pro klidný a nerušený spánek…osobní prostor
- to vše a ještě mnohem více je právě ložnice. Zde odpočíváme,
probíráme s partnerem, co přinesl den, spíme, či jen lenošíme.
Je to místo intimní, výlučně a jen naše, kam obvykle nevodíme
žádné návštěvy. Je to také prostor, kde si můžeme vytvořit
romantická zákoutí, vybočit ze stylu zařizování zbylé části domu,
aniž by to komukoli vadilo. Ložnice je zkrátka jen a jen naše
a proto je důležité věnovat jejímu zařizování patřičnou pozornost.
V našem kurzu si povíme podle jakých kritérií vybírat barvy,
textilie, ale také lůžko, jaké materiály zvolit na podlahu a spoustu
jiných důležitých věcí. Ložnice Vás zkrátka bude bavit.
Lektorka: Dana Hribová – interiérový designér
Žije a pracuje v Karlových Varech. V jejím portfoliu můžete nalézt
mnoho realizací jednotlivých pokojů, bytů ale také domů, kanceláří a restaurací. Z poslední doby jmenujme například návrh
renovace na úpravu interiéru známé karlovarské kavárny Elefant
v duchu návratu k její původní, luxusní podobě (prozatím nebyla
realizována) a rekonstrukci a úpravu prostor prestižní realitní
kanceláře Loyd reality.
Věnuje se také lektorské činnosti a vede populárně naučné kurzy
bydlení pro každého a také kurzy kreativní tvorby
Cena semináře: 350 Kč
Hlasité čtení
1.6.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Patrik Hartl
„Prvok, Šampon, Tečka a Karel“,
čte Olga Střelcová
vstup zdarma
15. 6.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Michel Houellebecq „Podvolení“, čte Michaela Čápová
vstup zdarma
29. 6.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; „Veselé historky
na konec světa“, účinkují Petra Kohutová, Petr Richter
vstup zdarma
Oddělení pro handicapované:
29. 6.
14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení NEJEN pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje číst tištěný text.
Ljudmila Ulickaja – SONĚČKA, čte Jitka Tichá
vstup zdarma
Herní klub
A-klub Dvory:

2., 9., 16., 23., 30. 6.
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. 6.
10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Herman Koch „Večeře“ povídání o knize.
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
23. 6.
10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Téma: Kniha na prázdniny
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

KOUPALIŠTĚ ROLAVA
Zveme Vás na III. ročník festivalu alternativní hudby
"Od Funky po Punky 2016" pod záštitou Města Karlovy Vary
11.6.2016 od 16.00-22.00. Koupaliště Rolava, Karlovy Vary
účinkující: S.I.B. (CZ), Marek Borský s kapelou (CZ), Vrbovští
Víťazi (SVK), Plesnivý fazole (CZ), Pestalozzi (CZ)
vstupné: 99 Kč , změna programu a pořadí kapel vyhrazena.

VARHANNÍ FESTIVAL
Poslední dějství druhého ročníku Mezinárodního varhanního
festivalu J. C. F. Fischera, který se koná pod záštitou ministra
kultury Mgr. Daniela Hermana a náměstka primátora města
Karlovy Vary Mgr. Jiřího Klsáka, je připravené na 19. června v 17
hodin. V kostele sv. Petra a Pavla Církve československé husitské
vystoupí Komorní orchestr Berlín / Praha. Členové orchestru jsou
špičkoví umělci, sólisté a profesoři prestižních hudebních univerzit obou metropolí – Universität der Künste Berlin a Akademie
múzických umění v Praze. Program koncertu Mistři baroka – J.
C. F. Fischer a jeho doba představí Fischerovo dílo vedle skladeb
jeho současníků. Zazní například koncert pro varhany a orchestr
G. F. Händela, dvojkoncert pro housle, varhany a orchestr A.
Vivaldiho či Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha.
Vstupné: 150 Kč
Informace a rezervace: www.ioff.cz, info@ioff.cz

CONTOURS KARLOVY VARY
11. a 12. června 2016 – víkendový seminář Hormonální
jógy pro ženy dle Dinah Rodrigues – cvičení při potížích
s hormonální nerovnováhou. Vede certifikovaná lektorka Ing.
Šárka Vorlová. Více informací na www.zivotemkezdravi.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
Pořádá KV City Centrum, Moskevská 21, Kar. Vary, www.kvcity.cz
17.6.
11:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
Trhovci opět nabídnou před Městskou tržnicí své výpěstky a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti lety, se těší
velké oblibě. Další termíny famářských trhů: 15.7., 19.8., 16.9.,
21.10., 18.11. a 16.12. 2016

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
Hvězdárna Františka Krejčího, K letišti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz
Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně
od 13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595.
180 MINUT ASTRONOMIE
Ve středu 15:00-20:00, sobotu 16:00-20:00, neděli 15:0018:00 Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za
jasné oblohy. K dispozici veřejnosti je také výukový Simulátor
průletu sluneční soustavou a nové programy v rámci projektu
Sáhni si na vesmír. Začátky programů vždy v celou hodinu,
poslední vstup hodinu před koncem otvírací doby
120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI
každou sobotu od 14:00 hodin
Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný
především pro děti a jejich rodiče. Doporučený
věk dětí od 5 le

• KULTURNÍ SERVIS
ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy
také pozorování
24. 6.
20:00 Meteorické roje a úkazy v letních měsících aneb všímejte si noční oblohy o prázdninách

RADIOKLUB OK1KVK
Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro
dospělé)
Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
20.5.
18:00 ISLÁM A JEHO PŘÍTOMNOST
		
V SOUČASNÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ
přednáší Doc. ThDr. Ivan O. Štampach, religionista, filozof,
vysokoškolský pedagog na faře v Rybářích

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

Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program od
14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium Bible:
středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

30 LET VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY
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• SPORT

Mladší žákyně VK Karlovy Vary vicemistryněmi České republiky

|CESTY|
NA|VRCHOL

Obrovský úspěch karlovarského volejbalu se podařil na finálovém turnaji mistrovství České republiky v kategorii mladších žákyň konaném ve
dnech 29.4. – 1.5.2016 v Brně. Finálového turnaje
se zúčastnilo 16 nejlepších týmů z Čech a Moravy,
které si právo startu vybojovaly v krajských kvalifikacích. Naše družstvo hráček VK Karlovy Vary ve
složení Veronika Böhmová, Tereza Havlová, Tereza Holá, Hana Hovorková, Lucie Kostková, Tereza
Košinárová, Adéla Mazůrková, Markéta Mazůrková
a Jana Vondráčková pod vedením trenéra Antonína Bicana a asistentů Michala Mazůrka a Jiřího
Vondráčka vybojovalo po vynikajících výkonech
stříbrné medaile. Celým turnajem až do finále
prošly bez ztráty jediného setu a předváděly vynikající útočný volejbal. Ve vyrovnaném finálovém
utkání, po velkém boji, podlehly hráčkám Dukly Liberec až ve zkráceném setu 11:15. Dalším
úspěchem bylo druhé místo v doplňkové soutěži
volejbalových dovedností. Tereza Košinárová byla
trenéry zúčastněných týmů nominována do all
stars týmu celého turnaje. Chceme touto cestou
poděkovat našim přispěvatelům, zejména Městu
Karlovy Vary, Karlovarskému kraji a také sponzorům, bez kterých by nebylo možné náš volejbalový
klub provozovat. Rádi bychom také pozvali všechny zájemce z řad dětí, děvčata i chlapce, aby si
přišli vyzkoušet volejbal na naše antukové kurty
v Tuhnicích, naproti stadionu Závodu míru, pod
tenisovými kurty. Více informací pro zájemce na
našich stránkách www.vkkarlovyvary.cz.

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

7 POHOŘÍ

Naše červnové trasy
4. 6.
Krušné hory: Přírodní rezervace Jezeří
11. 6. Slavkovský les:
Z Bečova za minerálními prameny
18. 6. Karlovy Vary - KV50,
Karlovarský letní slunovrat
25. 6. Sebnitz – celoněmecký turistický sraz
2. 7.
Česká Lípa – S batohem na zádech
povodím Ploučnice (týden)

7 VRCHOLŮ

23 MARATONŮ

Ultramaratonec René Kujan

během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou.
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům
„postavit se na vlastní nohy“.

11. červen 2016 | Klínovec (1 244 m) | KRUŠNÉ HORY
| Boží dar ve 14 hodin pro zájemce společný výběh na Klínovec |
Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se
| zastavte se na vrcholu | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz
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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.

• SPORT / HYDE PARK

Moderní gymnastky z celého
světa míří opět do KV Areny hyde park
Již po čtvrté se v sobotu 18. června v KV Areně utkají
moderní gymnastky na tradičních mezinárodních závodech Carlsbad RG Cup. Ty pořádá sportovní klub
moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary za podpory města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a mnoha
dalších sponzorů.
„Letos máme již přihlášeno na 150 závodnic doslova z celého světa. Kromě oddílů z České republiky
jsou již přihlášené závodnice Belgie, Bulharska, Estonska, Chorvatska, Izraele, Litvy, Německa, Ruska,
Slovenska a Ukrajiny. O závody začíná být enormní
zájem, kapacitu jsme měli naplněnu již pár týdnů po
zveřejnění rozpisu. Zatím nejúspěšnějšími účastníky
závodů bylo družstvo z Ukrajiny, které si již třikrát po
sobě odvezlo pohár pro absolutního vítěze závodů,
a všichni budou bedlivě sledovat, jestli se letos konečně najde konkurence“, komentoval za pořadatele
obsazení závodů Jiří Herian a dodává: „Zvyšuje se
i sportovní úroveň. Letos bude závodit kromě několika českých mistryň například i účastnice z loňského
mistrovství světa a diváci uvidí i sestavy našich seniorských reprezentantek.“
Pro diváky i závodnice je v KV Areně připraven pestrý
celodenní program. Po slavnostním zahájení ráno v 9
hodin začnou předvádět své sestavy moderní gymnastky od nejmladších věkových kategorií. Závodní
den vyvrcholí v podvečer finálovými závody v kategorii juniorek a seniorek. Slavnostní vyhlášení a předávání cen je plánováno v podvečer. Kromě sportovních výkonů si diváci užijí i skvělé taneční exhibice
a zejména pro děti budou připraveny i další atrakce
jako gymnastická školička, fotografování a další.
„Za domácí TopGym je nominováno opět 12 moderních gymnastek. Medailové úspěchy z předchozího
ročníku budou obhajovat Klára Tamchynová v kate-

necenzurované názory
politiků a občanů města

Karlovy Vary reprezentovala i Anna Špičková
gorii kadetky starší a dorostenka Kristina Bernatová“, uvedla hlavní trenérka Miroslava Špičková.
Vstupné je symbolických 80 Kč a děti do 12 let mají
vstup zdarma. Navíc diváci nemusí být v hale celý
den, zakoupená vstupenka jim umožní vícenásobný
odchod a příchod. Můžou si tak z programu vybrat ty
části, které je zajímají, a vrátit se dle potřeby. Informace o závodech a programu najdou diváci na webu
závodů www.gymkv.cz.
Nadchněte se krásou moderní gymnastiky a přijďte
podpořit domácí závodnice!

Proč (ne)jít na pivo s Andrejem Babišem
Hnutí ANO v Karlovarském kraji uspořádalo
setkání s občany, které se konalo dne 11.května
od 19:00 hodin v restauraci Smíchovský
pavilon v Karlových Varech. Byl jsem jedním
z těch, kteří se tohoto setkání chtěli účastnit,
jelikož bylo v mém zájmu získat od pana
Babiše vysvětlení k mým dotazům. Zaslaný
email, kterým jsem potvrdil svoji účast na
tomto setkání, však nebyl bohužel doručen,
což jsem zjistil až jeden den před konáním
akce, kdy již byla ukončena možnost se na
této akci registrovat. Přesto jsem se však na
místo konání dostavil přesně v 19:00 hodin,
abych alespoň zjistil, zda nebudou k dispozici
nějaká volná místa a pokusil se zajistit si účast.
I přesto, že restaurace byla zaplněna v době
začátku zhruba ze tří čtvrtin a volná místa byla
k dispozici, nebylo mi ochrankou umožněno
zúčastnit se tohoto setkání s vysvětlením, že
nejsem uveden na prezenční listině a s tím, že
kapacita je kompletně obsazena. Na můj dotaz,
zda nemohu tedy počkat na možnost, že některý
z registrovaných účastníků nedorazí, mi bylo
sděleno dosti stroze a nepříjemně, že ani toto
nelze a byl jsem vyzván, abych opustil prostory
restaurace. S panem Babišem jsem si tedy
pivo nedal, což by mě ani tak nemrzelo. Spíše
jsem byl zklamán z toho, že jsem mu nemohl
položit jedinou otázku, na kterou bych velice
rád znal odpověď. Dovolím si tedy tuto otázku
položit vám spoluobčanům karlovarského kraje
a zkusme si na ni sami odpovědět a zamyslet se,
zda je opravdu slogan „ANO bude líp“ na místě.
Když vstupoval pan Babiš do politiky, jedním
z jeho hlavních priorit bylo odstranit korupci.
Jako největšího nepřítele tehdy označil politické
strany ODS a TOP 09, které v té době označil
za rozkradače státu. Dnes máme rok 2016, pan
Babiš je ministrem financí a před krajskými
volbami si do svého týmu pro kandidátské
listiny dosazuje lidi, kteří před vstupem do hnutí
ANO působili právě v ODS a TOP 09. Nemusíme
ani chodit za hranice karlovarského kraje. Co si
tedy o tomto mám myslet? Nepřipadá Vám to
stejné, jako když po sametové revoluci někteří
členové KSČM převlékli kabáty a vesele si hráli
na největší demokraty? Mně tedy ano. Zde bych
místo sloganu „ANO bude líp“ použil slogan
„Kam vítr, tam plášť“. Myslím si, že bychom
se společně měli zamyslet nad tím, zda je
hnutí ANO v současné podobě optimální volbou
nebo zda se z něj stává pomalu ale jistě pouze
jakýsi soubor kariéristů, kteří už dávno neví, za
koho kopali v minulosti a usmívali se na nás,
obyčejné občany, z bilboardů.  Vladimír Pour

V loňském roce získala bronz domácí Klára Tamchynová
27

• SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ / KV ARENA

Centrum zdraví
Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků
mateřských, základních a středních škol a to
vždy od 8 do 12 hodin. Probíhají zde zdarma
tyto programy:
Svět zdraví,
Svět bezpečí,
Svět ohně,
Svět rizik,
Mimořádné události,
Dopravní výchova.
Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední den a v sobotu vždy od
13 do 17 hodin. V rámci této provozní doby můžete využít moderní dopravní
hřiště se semafory, nebo se jen tak projít po areálu a dozvědět se celou řadu
zajímavých informací.
NOVINKA!
V provozu je úplně nové dětské hřiště a připravili jsme pro vás záchranářskou
stezku, při které plníte úkoly a dozvíte se spoustu užitečných věcí.
VSTUPNÉ: dospělí - 30 Kč, děti do 18 let v doprovodu dospělé osoby - 10 Kč
PŮJČOVNÉ: kolo/odrážedlo - 20 Kč, helma - 10 Kč
Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku Vzdělávacích programů "na klíč",
kde je nutné se předem domluvit na podmínkách programu dle jeho personální
a materiální náročnosti.
DALŠÍ AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:
Přihlášky na kurzy a další podrobnosti jsou uvedeny na našich stránkách
www.svetzachranaru.cz.
Máte-li jakýkoli dotaz, pak se neváhejte na nás obrátit na telefonních číslech:
608 953 862, 777 572 576, případně na email: info@zachrannykruh.cz.
Jsme rovněž na facebooku jako „Svět záchranářů“.
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• LIDÉ

Vlasta Bernačíková i v 90 letech vyráží na túry
Nádherné devadesáté narozeniny oslavila paní
Vlasta Bernačíková. Narodila se v Praze, ale protože její otec byl hajným, strávila krásné dětství
v lesích u Břežan. Do osudu mladé rodiny se třemi
dcerami ale krutě zasáhla heydrichiáda. Otce odvedlo gestapo a už se nikdy nevrátil. „Musely jsme
se téměř okamžitě vystěhovat z hájovny. Pomohli
nám příbuzní ze Sázavy. Poslali pro nás dva žebřiňáky, na které jsme naložily nábytek a jely na nich
dlouhých 42 hodin,“ líčí cestu za novým životem
paní Vlasta. Po válce začala studovat, udělala si
první maturitu. „Krásné roky jsem zažila v Nezabylicích na Chomutovsku na správě statku, který tehdy patřil bratrovi prezidenta Beneše. Měli jsme tam
krásné chovné klisny a já za svou práci dostala
dokonce vyznamenání,“ vypráví paní Bernačíková.

Do Karlových Varů původně přijela pouze na léčení
za sestrou, ale nakonec zde zůstala. Našla uplatnění ve velkoobchodu a udělala si druhou maturitu, tentokrát na pedagogické škole. Díky tomu pak
mohla vést učňovské školství pro lázně a tomuto
oboru zůstala věrná až do důchodu. Paní Bernačíková vychovala dvě děti, dnes se raduje i ze dvou
vnoučat a tří pravnoučat. Stále je aktivní, ráda vyráží na túry do okolí Karlových Varů. Mezi její oblíbená místa patří například Sv. Linhart. „Tam je to
nádherné. Lesy miluji odmalička a stromy v lesích
bych úplně objímala. Když se opřu o takový buk,
úplně cítím, jak mě ten strom má rád,“ vyznává
se paní Vlasta. Proto jí přejeme stále pevné zdraví
a spoustu kilometrů nachozených nejen v lesích
Karlových Varů.
(red)

Libuše Kolářová zůstává šarmantní dámou
Významné životní jubileum, 90 let, oslavila paní
Libuše Kolářová. Pochází z Plzně, na Karlovarsko ji
zavál čas a zejména poválečné události v září roku
1945. Společně se svým manželem se usadili v Pile.
Paní Libuše, která měla ekonomické vzdělání, našla
uplatnění jako sekretářka ředitele na místní šachtě. „Málokdo to ví, ale tady se těžilo zvláštní hnědé
uhlí, ze kterého se vařil vosk na výrobu gramofonových desek. Vyváželi jsme do celého světa. Byli
jsme jediní v republice, další taková šachta byla až
v Halle,“ vzpomíná s pýchou v hlase paní Kolářová.
Se smutkem naopak líčí, jak musela přihlížet zavření
šachty v roce 1968, přestože zásoby uhlí by ještě

stačily na 25 let. „Bojovala jsem za sebe i za chlapy na šachtě, volala na sekretariáty do Prahy, ale
nebylo to nic platné.“ Paní Libuše se ale neztratila,
pracovala střídavě v kultuře, mimo jiné pro Pragokoncert, a také na úřadě v Pile. K práci pro obce
se opakovaně vracela vždy, když bylo potřeba. I po
práci odpočívala aktivně. „Každý víkend jsme byli na
lyžích, s manželem jsme také rádi tancovali, hlavně
v Kakadu,“ uzavírá vzpomínky paní Kolářová. I přes
velkou životní ránu, kterou nikdy čas úplně nezacelil, zůstává šarmantní oslavenkyně stále usměvavou
dámou a pozornou hostitelkou. Do dalších let jí proto
přejeme stále pevné zdraví a životní pohodu. (red)

Jiřina Černá ráda vzpomíná na své cesty
Neuvěřitelné a úctyhodné 95. narozeniny oslavila
paní Jiřina Černá. Rodačka z Prahy žije v Karlových
Varech rovných 70 let. Pracovala jako úřednice, učila na základní škole, působila v archivu Sedleckého
kaolinu a v důchodu až do 75 let pracovala s nevidomými. Ostatně, o životě paní Jiřiny jsme již psali
před pěti lety u příležitosti jejích 90. narozenin. Co
se od té doby změnilo? „Pořád mám báječnou rodinu, jen se rozrostla o další pravnoučata. Rodina
mě pořád navštěvuje, bere mě na procházky. S její
pomocí a s pomocí pečovatelek v našem domě jde

všechno. Když jsem slavila devadesátku, zasadila
mi rodina na chatě jablůňku. A daří se jí, už měla
jedno jablíčko,“ chlubí se paní Černá. A jaký dárek jí
udělal radost nyní? „Rodina mě vyvezla na čumendu
do nákupního centra. To vám bylo, je to tam krásné.
Ale ty ceny…,“ líčí oslavenkyně. Její největší vášní
bylo vždy cestování a všechny zážitky a vzpomínky
na cesty si dodnes v mysli pečlivě hýčká. Scestovala Francii, Itálii, Rumunsko, uchvátily jí Kyjev nebo
Soči. „Jestli máte možnost, cestujte. Vzpomínky, to
je to jediné, co vám zůstane.“ 
(red)

Bohuslava Procházková slaví 85. narozeniny
Paní Bohuslava Procházková se narodila dne 5.6.1931
v malebném městečku Horní Branná v Krkonoších do
rodiny četníka Václava Horčičky jako nejmladší ze 4
dětí.
Coby mladá maminka dvou dcer se v roce 1955 přestěhovala do Karlových Varů, kde pracovala léta u firmy
Baťa coby pedikérka, posléze ve Vojenskem lázeňském
ústavu na Elektroléčbě. I v důchodu však zůstala aktivní a její pracovitost a radost z kontaktu s lidmi ji provedly ještě několika zaměstnáními.
Paní Prochazková byla obětavou babičkou a take pejskařkou, která poskytla domov postupně 9 pejskům,

kteří hledali domov a hodnou paničku.
I když na své mládí v Krkonoších vždy vzpomínala
s láskou, stala se z ní hrdá karlovarská patriotka a vždy
se aktivně zajímala o dění v K. Varech a historii města
a okolí. I přes vážné zdravotní problémy, které ji provázejí již přes 30 let, zůstala velmi silná, energie plná,
pracovitá, optimistická a pro rodinu velmi obětavá.
Naší oslavenkyni přejeme k jejím 85. narozeninám
z celého srdce všechno nejlepší, klid a spokojenost
a aby těch ”dobrých dnů” bylo co nejvíce!
Za veškerou tvoji péči, lásku a porozumění ti děkují
dcery, vnučky, vnuci, pravnučky a pravnuci!
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ACS, ALM,
BLISS,
ETEN, OKI,
PROPANOL

SVĚDIVÁ
NEMOC

BYDLIŠTĚ
ČERTŮ

OTEC
(KNIŽNĚ)

OBLIČEJ
(VULG.)

PRÁCE

PÍSEMNĚ
VĚNOVAT

ŇADRO

ZKRATKA
ČESKÉ
ARMÁDY

JMÉNO
BARTOŠOVÉ

JIHOAMER.
LICHOKOPYTNÍK
DVĚ
ŠESTNÁCTINY
(RÉBUSOVĚ)

NEMORÁLNĚ
HANDLOVAT

DOPRAVNÍ
LINKA

3. DÍL
TAJENKY

PRÁVO
ODPORU

8

MALÁ
LEONA

NEJHORŠÍ
ŠKOLNÍ
ZNÁMKA
(RÉBUSOVĚ)

5

SPORTOVNÍ
KLUB

MYŠLENKY

HLAS
KUKAČKY

OSLOVENÍ
DÁMY

MAJÍCÍ
MANŽELA

AVŠAK

NA
TOM
MÍSTĚ

SPZ NITRY
SAMUEL

PODNIK
V
TRUTNOVĚ

ANGLICKY
BOJKOT

ELEMENTÁRNÍ
ČÁSTICE

BALKÁNSKÁ
DUTÁ
MÍRA

ZBAVOVATI
HLAV

TĚLOCVIČNÝ
PRVEK

DRUH
KAPEK
NA RÝMU

DÍLENSKÝ
STŮL

OZVĚNY
ALPSKÁ
PASTVINA

ZNAČKA
TISKÁREN

JMÉNO
ZPĚVAČKY
SKLOVSKÉ
SPZ
TOPOLČAN

DRUH
BÁSNÍKA

ANGLICKY
BLAHO

SPZ
RYCHNOVA
NAD
KNĚŽNOU

OPAK
AKTIVA

VYSOKÁ
TRÁVA

MEZINÁR.
KÓD
SLOVINSKA

MPZ
UKRAJINY

OPADÁNÍ
1. DÍL
TAJENKY

ŘÍMSKY
3005
SPZ
KARVINÉ
BÝV.ČESKÝ
HOKEJISTA
(IGOR)

ANGLICKY
NAHORU

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

USAZENINA

Luštěte
Luštěte
s námi
s námi
o 5ox51.000,-Kč!
x 1.000,-Kč!

MODLA

KONZERVOVATI
KOUŘEM
TEČKA
SOUKROMÝ
DETEKTIV

KARLOVARSKÝ
HOTEL

MENŠÍ
DOBYTEK
KOPIE

TEN
I ONEN

ZKRATKA
NAŠEHO
STÁTU

HUDEBNÍ
STYL
70. LET

sprava85.cz
sprava85.cz

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

PÍSEČNÝ
PŘESYP

SYROVOST

ETYLÉN

ČÁST
TÝDNE

PLAZ

AMERICKÝ
HEREC
(ROBERT
DE ...)

LÉTA
PÁNĚ
(LAT.ZKR.)
AKADEMIE
VĚD

UMĚLECKÝ
STYL
MLÁDKOVO
JMÉNO
KTERAK?
2. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
HERCE
SUCHÉHO

SVÁŽENÍ

DŘÍVĚJŠÍ
OZNAČENÍ
SPARTY
NaCl

RÁMUSY

TYRANIZOVAT

POPĚVEK

SPZ
TEPLIC

KORNOUTNICE

4. DÍL
TAJENKY

OBTÍŽNÝ
HMYZ

ALKOHOL
ODVOZENÝ
OD
PROPANU

?

DOMÁCKY
OLGA

HLÍNA

Soutěžní křížovka o 5000 Kč na tento měsíc s novým správcem Vašeho domu správa85.cz.
Odpověď na otázku ukrytou v tajence křížovky najdete na našich stránkách www.sprava85.cz. Správné odpovědi posílejte do 26.6.2016
na email info@sprava85.cz. Pět vylosovaných výherců si mezi sebou rozdělí částku 5.000 Kč.
Výherce zveřejníme dne 27.6.2016 na www.sprava85.cz a na našem facebookovém profilu. Víte, že u Správa85 platíte pouze 85 Kč/byt/měs.?
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• INZERCE

sprava85.cczz

RTA
ČLENSK Á K A
01
þíslo: K V0001

Řešte pohledávky s námi, ušetříte!

pobočka Karlovy Vary

< < < < < <

S naší správou nemovitostí za
a 85,-Kč/byt
ušetříte i při nákupu u našich partnerů!
p

soudní i mimosoudní vymáhání
odkup pohledávek
ﬁnancování soudních sporů
bezplatné poradenství
prověření dlužníka zdarma
více jak 10 let na trhu

U nás máte při řešení pohledávky právní služby zdarma.

realitní kancelář
Dobrébydlení Trading s.r.o.

2016-05-kovohh-188x130-01.pdf 1 13.5.2016 12:01:08

...více na www.sprava85.cz

zerce KRL 92x130 5_2016.indd 1

www.avalﬁnancial.cz

16.5.2016
zerce20:23:53
Aval KRL 92x130 5_2016.indd 1

12.5.2016 13:31:24
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VÝROBCE PORCELÁNU
NEJEN PRO PROFESIONÁLY

1.6.2016
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FACTORY OUTLET
v prostorech fabriky!
1.máje 30, Karlovy Vary - Dvory
(autobusová linka č.1 - zastávka Dvory)
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