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SLEVA!
CENA K JEDNÁNÍ

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2012000

č.zakázky: 2012019

č.zakázky: 2012033

č.zakázky: 2012027

č.zakázky: 2012009 č.zakázky: 2012020 č.zakázky: 2011079

č.zakázky: 2011048

č.zakázky: 2011035

č.zakázky: 2011101

č.zakázky: 2009029

cena: 8.500,-Kč/měs. (vč. energií)

cena: 1.160.000,- Kč

cena: 8.500,-Kč/měs. (vč. energií)

cena: 895.000,- Kčcena: 5.500.000,- Kč

cena: 1.750.000,- Kč

cena: od 1.210,-Kč/m2

cena: 1.920.000,- Kč

cena: 850,-Kč/m2

Pronájem útulného prostorného bytu vel. 2+kk 
s balkonem ve  4.patře  zděného domu bez 
výtahu, po rekonstrukci. Vytápění ústřední a 
ohřev vody. TEL, TV. 56 m2, volný ihned. 

Prodej 3 generačního domu ve výborném 
stavu, samostatné vchody,  samostatné měření 
spotřeby, 3 garáže, veliká zahrada. Slepá ulice. 
Možno i jako investici na pronájem = 2x byt 
4+kk a 1x byt 2+kk.

Byt 1+1 je umístěn v 1.patře tichého bytového 
domu (vily), se šesti bytovými jednotkami, 
který byl postaven v roce 2000. Byt je celkově 
ve vynikajícím stavu, téměř neobýván. Volný 
ihned. 46 m2.

Byt v klidném a zrekonstruovaném panelovém 
domě  s výtahem o vel. 2+1 s prostornou 
lodžií je situován ve 4.patře. Možnost použití 
částečného vybavení (jídelní kout, sedací 
souprava, dvojlůžko…)  61 m2.

Zděná, volně stojící chata, s vlastním, 
rovinatým oploceným pozemkem a výhledem 
na řeku Ohři. Celkově ve velice dobrém stavu. 
Do objektu je přivedena voda z vlastní studny 
a elektrika.

Starší rodinný dům – rekreační objekt,  
s okouzlujícím výhledem uprostřed přírody. 
Zděný, dvoupodlažní dům s půdou je 
nepodsklepený, z pravé části má dřevěnou 
přístavbu (dřevník). Užitná plocha  95 m2 
pozemek 342 m2.

Zděná chata s pozemkem. Ideální pro milovníky 
cyklistiky, houbaření... Vytápění  - kotel na tuhá 
paliva s rozvodem do objektu (radiátory), 
krb. Ohřev vody zajišťuje bojler.IS - elektřina 
220/380V, voda z vlastní studny, septik.

Byt 2+1 s 2 balkony přímo v centru (rozhraní 
ulic Moskevská a Dr.Bechera).  4.patro zděného 
domu bez výtahu. Atraktivní lokalita navazující 
na hlavní pěší promenádu. OV 62m2 + balkony.

Stavební pozemky určené k zástavbě rodinnými 
domy s přípojkami všech inženýrských sítí. 
V ceně pozemku jsou zahrnuty také veřejné 
příjezdové komunikace a osvětlení. Od 663 m2 
do 1080 m2.

Zajímavě dispozičně řešený byt ve vile o 
vel. 4+1 a s podílem na společné oplocené 
zahradě za domem je připraven pro Vás a 
Vaši rodinu v  Tuhnicích. 1.patro zděné vily,cca 
300m za  sportovní halou směr na Doubí. OV, 
90 m2.

Pozemek určený k zástavbě rodinným domem 
(cca 1500 m2, zbytek orná půda ) v rovném 
terénu, bez oplocení.  Veřejný vodovodní a 
kanalizační řád, elektrorozvody obce. Plyn v 
této části obce zatím není.

byt

rodinný dům rekreační objekt rekreační objekt rekreační objekt

pozemek pozemek

byt byt

K.Vary – Čerťák

Chodov u Karl. Varů

K.Vary – Stará Role

Nové Hamry Smolné Pece

K.Vary – centrum

Mezirolí

K.Vary - Tuhnice

K.Vary – Olšová Vrata

č.zakázky: 2012028

cena: 3.999.000,- Kč
Prodej bytu 4+kk se 2 balkony ve 4.patře  
novostavby s garážovým stáním, parkovacím 
stáním a vybavením v ceně. Byt je ve výborném 
stavu. V bytě jsou dvě toalety, uklízecí komora. 

NOVINKA!

K BYDLENÍ I NA INVESTICI

NOVINKA!

NOVINKA!

PRONÁJEM

PRONÁJEM

byt

byt

K.Vary – Bohatice

cena: 850.000,- Kčcena: 650.000,- Kč

bytK.Vary-Horní Drahovice

Šemnice

SLEVA!
SLEVA!

VAŠE MAKLÉŘKY

www.loyd.cztel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Přijďte si vybrat včas,  
prodáváme totiž jako ďas !!

SC-320664/01
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Raritou oslav 20 let městské policie byla 
účast primátorů posledních 22 let. Z devíti 
pozvaných se omluvili jen dva. Odměnili 
dvanáct strážníků, kteří zůstali uniformě 
věrni celých dvacet let.

1

Tváří z titulní strany je lázeňská sestra Alena 
Irmanová. V Alžbětiných lázních pracuje už 
31 let. Pokračuje tak v rodinné tradici, kte-
rou založila v Lázních III celoživotní službou  
její maminka.

Její specializací jsou
procedury s rašelinou

Úvod 654. sezony svěří pořadatelé i letos 
tradičně mažoretkám a trubačům. Teprve 
po nich přijde na řadu svěcení pramenů, 
alegorie  založení města a defilé družiny 
Karla IV. Slavnosti potrvají tři dny.

Strážníky potěšil
špalír sedmi primátorů

Oslavy u pramenů
zahájí mažoretky

Karlovarská radnice
se sedmkrát stěhovala
V závěrečném dílu seriálu městských 
částí hledáme místa, kde sídlila radnice 
a starosta  města. Nejdéle vydržel úřad 
355 let v domě pod Zámeckou věží, kde 
přečkal řadu požárů i stavebních úprav.22–25

V rámci nové 
koalice se prv-
ním náměst-
kem primá-
tora stal ing. 
Petr Bursík 
(ODS). Před-
stavujeme ho 
v našem rozhovoru. 
Ve funkci prvního náměstka primátora jste 
měsíc. Jaký byl? 
Šlo o měsíc plný změn, a to nejen v profes-
ním životě, ale také v osobním. Snažil jsem 
se co nejvíce proniknout do problematiky 
svěřeného úřadu a rozhodně v tomto pro-
cesu nejsem u konce. Chod úřadu však běží 
svým životem a není možné jej zastavit či 
přibrzdit, protože se s něčím seznamujete. 
Velkou část agendy bylo nutné řešit ihned. 
Stručně shrnuto, jednalo se o velmi nároč-
ný, ale také velmi zajímavý měsíc. 
S jakou vizí jste přijal tuto funkci? Čemu se 
chcete věnovat?
Svěřené oblasti se budu věnovat jako cel-
ku. Nemůže být tedy něco, čemu se budu 
věnovat víc, čemu míň a čemu vůbec. Po-
chopitelně však některé odbory svojí ná-
ročností vyžadují více práce a pozornosti 
než ostatní. 
Do vaší kompetence spadá odbor majetku 
jako jeden z největších na magistrátu. Na 
co se chcete zaměřit?
Odbor majetku je právě tím odborem, kte-
rý je svým rozsahem nejnáročnější a nej-
obsáhlejší. Chci se zaměřit na maximálně 
efektivní chod správy majetku. O majetek 
je nutné se starat tak, aby mohl sloužit dob-
ře a dlouho svému účelu. To vše je samo-
zřejmě o finančních prostředcích, kterých 
není nikdy dost. O to více, že se nacházíme 
i ve složité době a veřejné rozpočty mají svá 
tučná léta za sebou. Je a bude to o priori-
tách, významu a skutečných možnostech. 
Již jste podnikl prohlídku opuštěných bu-
dov a ubytoven ve městě. Chystáte v blízké 
době něco dalšího?
Budu se snažit v maximální možné míře 
udělat postupně fyzické návštěvy veške-
rého důležitého či problematického majet-
ku města, abych si udělal vlastní obrázek 
a názor. Nebude to časově snadné, ale 
nedovedu si představit, že budu spravovat 
a rozhodovat o majetku a problematice 
pouze na základě zprostředkovaných in-
formací. 
Naše čtenáře jistě zajímá něco z vašeho 
soukromí a zálib.
Volný čas trávím nejraději s rodinou. Re-
laxem je pro mě sport, rád jezdím na kole 
a lyžuji.
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Fotoaktuality

O zahájení oprav Císařských lázní se během dubnové návštěvy zajíma-
la ministryně kultury Alena Hanáková. Po prohlídce historické budovy, 
postavené v letech 1893–95, se zajímala o termíny prací. Císařské lázně 
prodalo v roce 2008 město za jedno procento odhadní ceny kraji. Roku 
2010 byl objekt vyhlášen za národní kulturní památku.

Ochraně ploch veřejné zeleně pomohla ve městě nová vyhláška. Ta za-
kazuje vstupovat na květinové a keřové záhony, trhat květiny, vjíždět či 
parkovat auty a také zde nocovat a stanovat. Vyhláška zakazuje jezdit 
po těchto plochách na koních, koloběžkách, kolech, skateboardech, ly-
žích, saních nebo bobech s výjimkou míst k tomu určených.

Novým centrem vzdělávání a zábavy se stala Dvorana na Chebské uli-
ci. Areál byl zrekonstruován z bývalých strojíren Dvory. Prvními akcemi 
v prostorách Centra vzdělávání Dvorana (CVD) byl koncert známých vir-
tuosů Jaroslava Svěceného a Miloslava Klause. Komorní akcí pro ženy 
se stala beseda s publicistkou a bavičkou Halinou Pawlovskou.

O druhý největší sportovní úspěch v historii ZŠ Truhlářská se postara-
lo florbalové družstvo starších žáků. Po pěti letech se znovu probojovali 
do republikového finále Orion florbal Cupu v Brně. Mezi šesti nejlepší-
mi družstvy České republiky skončili na čtvrtém místě. V roce 2007 byli 
starší žáci v této soutěži škol z celé ČR dokonce druzí.

Juniorský maraton odstartoval primátor města druhého dubna na kor-
zu před hotelem Thermal. Na kilometrové trase se vystřídalo deset běžců 
ze středních škol Karlovarského kraje. Šlo o krajské kolo, kdy štafetově 
společně zaběhli celkem 42 kilometrů. Běželo se o postup do celostátního 
finále, které se koná 13. května v Praze.

Druhé letošní farmářské trhy se konají před tržnicí 27. dubna. Jejich 
heslo zní Kupujte méně a častěji. Pořadatelé slibují, že se bude vařit zá-
bavnou formou, ochutnávat a porovnávat zelenina, maso i koření od ob-
chodních řetězců a soukromých farmářů. Kromě obvyklých produktů 
se očekávají zejména jarní, rané výpěstky brambor a zeleniny.
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Lidé

„Diamantoví“ manželé jsou stále zamilovaní 
Manželé Emílie a Michal Halandovi oslavili v březnu šedesát let 

společného života. Oba pocházejí ze Slovenska, kde se potkali. 
A jak oba svorně tvrdí, byla to láska na první pohled. Společně vycho-
vali čtyři děti a radost jim dělá jedenáct vnoučat a šestnáct pravnoučat. 
Tím posledním pravnoučetem je Barborka, která byla prvním karlo-
varským miminkem roku. Rodina je pro oba manžele velmi důležitá, 
a i proto jsou si se všemi neustále nablízku. Do Karlových Varů při-
šli v roce 1955. „Začátky byly dost těžké. Nemohli jsme najít bydlení 
a všeho byl nedostatek,“ popisuje paní Halandová. Manželé spolu nyní 
spokojeně žijí již devět let v domě s pečovatelskou službou. Rádi se dí-
vají na televizi, nejraději na kriminální seriály a dokumenty o zvířa-
tech. Dokud jim jejich zdravotní stav dovolil, bylo jejich velkým koníč-
kem zahradničení. Pan Halanda je šikovný kutil, nejvíce si pochutná 
na Krtkově dortu a guláši. Jeho paní Emílie ráda čte a miluje špagety. 
Oba jsou velmi čilí, veselí a především stále velice zamilovaní. „Chce to 
poslouchat jeden druhého, být tolerantní a především všechny problé-
my řešit hned,“ prozrazují společně recept na spokojené manželství. 
Manželům Halandovým přejeme ještě spoustu dalších společných let!

Obdivuhodné 105. jubileum paní  
Erny Ondrovčíkové

Další kulaté životní jubileum oslavila 
jedna z nejstarších obyvatelek našeho 

města, paní Erna Ondrovčíková. Druhého 
dubna jí bylo úctyhodných 105 let. Jubilantka 
více než deset let bydlí v domově pro seniory 
ve Staré Roli. Paní Erna se narodila v Němec-
ku. Vdala se do Čech, do Karlových Varů, kde 
žije celý život. Se svým manželem vychovala 
jednoho syna. Bydlela v městské části Boha-
tice, kde dlouhou dobu pracovala jako proda-
vačka v obchodě se smíšeným zbožím. Miluje 
hudbu a tanec, nemá ráda lenochy a nepořá-
dek. V posledních měsících se zdravotní stav 
paní Ondrovčíkové velmi zhoršil a víceméně 
zůstává už jen ležet na lůžku. Své okolí však 

stále vnímá. Velký úsměv na tváři jí vykouzli-
la návštěva primátora, který jí přijel poblaho-
přát. Paní Ondrovčíkové přejeme hodně sil 
a především zdraví!

Snímek oslavenkyně je z loňského roku

V devadesáti stále surfuje po internetu

Mezi další devadesátníky v našem městě 
se zařadil pan Miloš Kocman. Je pů-

vodem z Prahy a nyní žije pět let v Domově 
péče o válečné veterány Bílý kříž v Karlo-
vých Varech. Pan Kocman vystudoval práva. 
Za války byl v odboji, působil také jako novi-
nář a nevyhnul se ani věznění. „Celou válku 

mě ovšem doprovázelo štěstíčko, které mi 
několikrát zachránilo život,“ prozradil při 
vyprávění oslavenec. Po válce pracoval jako 
zahraniční diplomat a během této profese 
hodně cestoval, studoval v zahraničí a plyn-
ně hovoří německy, anglicky a rusky. Později 
vykonával také profesi advokáta a soudce. 
I ve svém obdivuhodném věku stále sleduje 
veškeré dění kolem sebe, nejvíce ho zajímá 
oblast ekonomiky, politiky, genetiky a astro-
nomie. Ke svému „bádání“ používá počítač 
a internet. Rád chodí na procházky městem 
a nejraději si pochutná na lehkých zeleni-
nových jídlech. Má čtyři děti a je již trojná-
sobným dědečkem a pradědečkem. Panu 
Kocmanovi přejeme hodně elánu a zdraví 
do dalších let!

Ve sto letech  
holduje křížovkám
Obdivuhodné 100. narozeniny oslavila paní 

Anna Štorkánová. K jejímu kulatému jubileu jí 
přijel osobně poblahopřát primátor města. Osla-
venkyně žije v domě s pečovatelskou službou ve 
Východní ulici v Karlových Varech, kde své kula-
tiny oslavila v kruhu přátel a sousedů. Ve volném 
čase ráda luští osmisměrky a křížovky. Sudoku 
moc neholduje, nikdy mu prý nepřišla na chuť. 
I přes svůj úctyhodný věk na luštění vidí stále vý-
borně a nepotřebuje žádné brýle. Je veselá a má 
smysl pro humor. „Sešla se mi taková záplava 
květin, že uvažuji, jestli si neotevřu vlastní kvě-
tinářství,“ řekla po všech blahopřáních s úsmě-
vem. Paní Štorkánové přejeme mnoho zdraví 
a plno dalších vyluštěných tajenek!

(Stránku připravila Michaela Kousalová)



2. 5. středa
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Bro-
žíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, Mos-
kevská, Brigádníků, Jižní, Šumavská, Bu-
dovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, 
Bečovská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na Var-
šavskou, hlavní přestupní stanice MHD

3. 5. čtvrtek 
Komunikace: B. Němcové, Švermova, 
Vrchlického (od křižovatky s ul. 5.května 
na konec ulice), 5. května (část pod Lidic-
kou ul.), Anglická, Rumunská

4. 5. pátek
Komunikace: Kostelní, Rolavská, Vítěz-
slava Nezvala, Palackého, Javorová, Jablo-
ňová, Spojovací
Parkoviště: Karlovarská - plocha před 
DPS, Okružní u křižovatky s Truhlářskou, 
Školní nad zastávkou MHD, Truhlářská pod 
OD Centrum, Třešňová – plocha mezi domy

7. 5. pondělí 
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 

Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, 
Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Sadová 
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

9. 5. středa
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, 
Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, 
Sluneční, Fričova, Kamenického 
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na Var-
šavskou, hlavní přestupní stanice MHD

10. 5. čtvrtek 
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, 
Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská

11. 5. pátek
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská, Mládežnická

14. 5. pondělí 
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

15. 5. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr.Ja-
natky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové

16. 5. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní 
křižovatce u prodejny motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na Var-
šavskou, hlavní přestupní stanice MHD

17. 5. čtvrtek 
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jirás-
kova, Palackého nám., Vrchlického, Italská, 
Americká

18. 5. pátek
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Žitná, 
Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovic-

ká, Táborská

21. 5. pondělí 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylo-
va, Škroupova, Divadelní, Moravská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Sadová 
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

22. 5. úterý
Komunikace: Nákladní, plato Horní ná-
draží, Ostrovský most, Jáchymovská

23. 5. středa
Komunikace: Požární, Mládežnická, U 
Koupaliště, Čankovská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na Var-
šavskou, hlavní přestupní stanice MHD

24. 5. čtvrtek 
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové 
Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

25. 5. pátek
Komunikace: Krušnohorská, Chomutov-

ská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná

28. 5. pondělí 
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabi-
ny, Blahoslavova,Východní, Stará Kysibel-
ská, Úvalská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Sadová 
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

29. 5. úterý
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Bo-
rová, Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak.
Běhounka, Zlatá, Tisová, Nad Dvorem

30. 5. středa
Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na Var-
šavskou, hlavní přestupní stanice MHD

31. 5. čtvrtek 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na 
Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Přenos dat usnadní jednotná komunikační síť
Představením projektu s názvem Zajiš-

tění přenosu dat a informací na území 
Statutárního města udělaly Karlovy Vary 
první krok k efektivnějšímu propojení dů-
ležitých veřejných organizací. Policii, školy, 
záchranný systém a orgány státní správy 
spojí do roku 2013 jednotná komunikační 
síť. Součástí projektu bude i digitalizace sta-
vebního a historického archivu, což zabrání 
jeho znehodnocení a zlepší jeho dostup-
nost. Na realizaci projektu v celkové výši 
85 milionů korun významně přispěje EU, 
jejíž dotace 72,25 mil. Kč tvoří 85 procent 
celkových nákladů. Zbylých 12,75 mil. Kč 
uhradí město z vlastních zdrojů. Projekt se 

skládá z několika částí a jeho realizace bude 
probíhat od dubna letošního roku do září 
roku 2013. Nejvíce času zabere digitalizace 
stavebního a historického archivu, kde bude 
třeba naskenovat každý dokument. Obyva-
telé města poznají efekt projektu hlavně ve 
zlepšení komunikace s magistrátem a lep-
ší dostupnosti informací. Cílem projektu 
je vybudovat moderní optickou síť města 
a propojit příspěvkové organizace včetně 
základních škol. Dále zvýšit bezpečnost dat 
a informací, zajistit větší transparentnost 
úřadu, lépe chránit historické dokumenty 
před znehodnocením a více je zpřístupnit 
veřejnosti. (mm)
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Den s městem
Infocentrum chystá na 16. 6. v areálu koupaliště 

Rolava akci Den s městem. Karlovarákům budou 
na ní formou zábavného soutěžního odpoledne 
pro děti představeny aktivity jednotlivých pří-
spěvkových organizací a společností s podílem 
města. Svá stanoviště zde budou mít: KV City, 
Infocentrum, Hvězdárna a Radioklub, KSO, Sprá-
va přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Správa 
lázeňských parků, KV Arena, Městská galerie, 
Karlovarské městské divadlo, Městská knihovna, 
Lázeňské lesy a Alžbětiny Lázně.

Zeleň ve Staré Roli
Město pokračuje v revitalizaci veřejných prostran-
ství ve Staré Roli, která je součástí Integrovaného 
plánu rozvoje. Prvním kompletně zrealizovaným 
projektem je dokončovaná revitalizace parku v uli-
ci Dvořákova. Její součástí jsou vegetační úpravy 
zelených ploch a parkovacích míst, dětské hřiště a 
vybavení venkovními posilovacími stroji. Jedná se 
o plochy přiléhající k ulicím Karlovarská, Závodu 
míru a Truhlářská. Vzhledem k  těmto aktivitám 
proběhly v  období vegetačního klidu nezbytné 
úpravy a kácení nevhodných dřevin. (mm)

• Město Karlovy Vary ve spolupráci s Českým sva-
zem bojovníků za svobodu pořádá 8.  5. pietní 
vzpomínkovou slavnost u příležitosti oslav Dne 
vítězství. První částí pietního aktu bude uctění 
památky padlých ruských vojáků na hřbitově 
v Drahovicích od 9 hodin. Od 10,30 hod. pokra-
čuje pieta u památníku padlých amerických vo-
jáků u hotelu Thermal. 

• Pracoviště sociálních dávek, příspěvků a pod-
pory změnilo adresu. Od 10.  4. není v budově 
magistrátu II, v ulici U Spořitelny 2, ale v nové 
budově Úřadu práce ve Dvorech, Závodní ul. 
385/98 a v budově ve Svahové ulici. Jedná se 
o agendy vyřízení a vyplácení sociálních dávek, 
příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravot-
ním postižením, příspěvek na mobilitu a dávky 
hmotné nouze. 

• Festival diabetu pořádá 17. 5. od 10 do 18 hod. 
v Alžbětiných lázních územní organizace Svazu 
diabetiků. Na programu budou přednášky léka-
řů, ochutnávky produktů, ukázky a prodej kom-
penzačních a podpůrných pomůcek, konzultace 
s  lékaři a výživovými poradci. Bude zde probí-
hat měření hladiny cukru v krvi, krevního tlaku, 
cholesterolu a BMI. Vstupné je zdarma. Bližší 

informace o programu a dalších aktivitách lze 
získat na www.diabeteskv.cz. 

• Sociálně terapeutické dílny pořádají 13. 5. od 13 
do 15 hod. ve Staré Roli, ul. Závodu míru 144 
(v prostorách SOU) 1. setkání chovatelů EXO-
-AKVA-TERA. Jde o výstavu drobných domácích 
zvířat, exotických ptáků, plazů a akvarijních 
ryb, spojenou s výměnou a prodejem chovaných 
zvířat, pomůcek a výměnu zkušeností. Vstupné 
30 Kč, děti do 15 let zdarma. Akce se bude opa-
kovat každou druhou neděli v měsíci.

• Správa lázeňských parků informuje občany, že 
provozní doba kompostárny ve Staré Roli je od 
dubna do listopadu v pondělí a středu od 11,30 do 
17,00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 12,00 
do 15 hod. a v sobotu od 9,00 do 13,00 hod.

• Den Ohře pořádá 8. 5. od 14 hod. Klub vodáků 
Karlovy Vary. Na programu bude splutí a závod 
rodičů s dětmi v úseku Dvorský most – loděnice 
Klubu vodáků (2 km klidného toku WW1). Lodě, 
pádla a plovací vesty připraví pořadatel. Účast-
níci obdrží v cíli speciální upomínku a občerst-
vení. Přihlášky e-mailem: kristian.houf@tiscali.
cz, tel. 777 730 013.

t KRÁTKÉ ZPRÁVY



5. května

BOHATICE
Štúrova, Nádražní 
stezka

DRAHOVICE
Boženy Němcové, 
Mozartova, Vítězná

RYBÁŘE
Počernická, Zlatý 
Kopeček, U Koupaliště

DOUBÍ
Modenská, U Vesničky 
SOS

STARÁ ROLE
Partyzánská
Luční, Dykova

OLŠOVÁ VRATA
K Letišti, Pražská 
silnice

SEDLEC
Merklínská x Ke Hřišti, 
Závodní

ROSNICE
Rosnice

OSC
Jateční

LÚ
Fugnerova

12. května

BOHATICE
Jáchymovská, 
Kamenická, Lomená

DRAHOVICE
Drahomířino nábřeží, 
Mattonniho nábřeží

RYBÁŘE
Mlýnská, Hybešova, 
Plešivecká, 
Krušnohorská

DOUBÍ
Svatošská, K Přehradě, 
Skalní

STARÁ ROLE
Husova, Vančurova, 
Rolavská

TUHNICE
 Krymská x Charkovská

DVORY

POČERNY
Počerny

TAŠOVICE
Sopečná, U Brodu

CIHELNY
Cihelny

19. května

BOHATICE
Na Výšině, Táborská

DRAHOVICE
Maďarská, Úvalská, 
Stará Kysibelská

RYBÁŘE
Majakovského, Kosmo-
nautů, Nejdecká

DOUBÍ
Modenská,  

U Vesničky SOS

STARÁ ROLE
Okružní, Borová
Školní, 
SEDLEC
Merklínská

ČANKOV
Čankov

ROSNICE
Rosnice

OSC
Jateční

LÚ
Fugnerova

TUHNICE
Krymská x Charkovská

DVORY
Závodní

26. května

BOHATICE
Štúrova
Nádražní stezka

DRAHOVICE
Boženy Němcové

Mozartova
Vítězná

RYBÁŘE
Počernická
Zlatý Kopeček
U Koupaliště

DOUBÍ
Svatošská
K Přehradě
Skalní

STARÁ ROLE
Partyzánská
Luční
Dykova

POČERNY
Počerny

TAŠOVICE
Sopečná

SEDLEC
Merklínská x Ke Hřišti

OSC
Nábřeží J.Palacha

LÚ
Hálkův Vrch

TUHNICE
Vrázova

Velkoobjemové kontejnery

Představujeme nové členy rady města
Zastupitelstvo město schválilo 21. 3. nové složení rady města. Ta je nyní devítičlenná ve složení: čtyři uvolnění členové rady 
města - primátor města a tři náměstci primátora, a pět neuvolněných členů rady města. Prvního náměstka primátora  
ing. Petra Bursíka představujeme v Rozhovoru měsíce KRL na str. 3. Čtyřem nově zvoleným radním jsme položili dvě otázky:  
(1) Můžete se představit našim čtenářům a (2) s jakou vizí nastupujete do své funkce?

Zdeněk Slába
(1) Jsem absolventem 
Gymnázia Ostrov 1964 
a FTVS Univerzity Kar-
lovy tělesná výchova 
a biologie učitelský 
směr. Mezi mé zájmy pa-
tří příroda i profesionál-
ně a sport, v mládí jsem 
byl trenérem odbíjené – 2. liga dorostenky, trénoval jsem 
vodní slalom a sjezdové lyžování. Současně rekreačně 
provozuji vodní turistiku, sjezdové i běžecké lyžování a jíz-
du na kole. Mezi mé koníčky patří také výtvarná činnost 
– malba, kresba, keramika, ta i profesionálně – galerijní 
prodej, výstavní činnost. Spíše pasivně ale rád poslou-
chám hudbu, zajdu do divadla či si přečtu něco z odborné 
i krásné literatury. Velkou radost mi dělá vnučka Terezka.

(2) Mou velkou snahou bude zkulturnění politického 
prostředí v Karlových Varech a naplnění a dodržení poli-
tického programu hnutí KOA včetně respektování koaliční 
smlouvy. Vím, že to vůbec nebude jednoduché a bezbo-
lestné, ale výsledky se pomalu objevují. Všiml jsem si, že 
už dlouho ve Varech neproběhla sdělovacími prostředky 
žádná propíraná kauza, mimo kostlivců z minula. Snad se 
tento trend podaří udržet alespoň do příštích voleb.

Roman maleček
(1) Do Karlových Varů 
jsem z rodných Kraslic 
přišel v roce 1980, kdy 
jsem nastoupil na stu-
dium tehdejší Střední 
ekonomické školy. Po 
jejím absolvování jsem 
chvíli „laškoval“ se stu-
diem vysoké školy a posléze jsem byl „odejit stranou“ 
k vojenské službě vlasti. Po návratu jsem pomáhal zaklá-
dat Občanské fórum a v roce 1993 s kolegou (mimo jiné 

prvním Čechem, který sjel osmitisícovku na lyžích) založil 
společnost KASTOS, kterou spoluvlastníme a vedeme až 
dodnes. Mezitím jsem stačil hodně sportovat, hrál jsem 
závodně basketbal, fotbal, zkoušel tenis a vlastně skoro 
vše, co jsem se svojí výškou mohl. Po skončení „závod-
ního“ sportování jsem se vrhnul na studia a provozování 
trenéřiny a manažeřiny. Založil jsem s přáteli basketba-
lový klub, jehož ženskou a dívčí složku jsme dovedli až 
mezi špičku a který také do dnešních dnů pomáhám řídit. 
Vedle velkého koníčku s názvem sport rád čtu a poslou-
chám hudbu různých žánrů. Nyní se snažím vedle velkého 
pracovního vytížení spojeného ještě s vedením KV Areny 
a vstupem do politiky a na radnici vychovávat jedno svoje 
slečnovské zvíře a být alespoň trochu dobrým partnerem 
a kamarádem pro něžný protějšek a všechny členy do-
mácnosti – za jejich toleranci moc děkuji.

(2) Do politiky jsem vlastně nedávno po dorosteneckých 
letech nastoupil z důvodu přesvědčení, že je zapotřebí už 
něco zkusit změnit a že slušnost a pracovitost mohou mít 
šanci. Doufám, že to snad není úplná naivita, i když jak 
čím dál víc zjišťuji, prosazování těchto idejí není a zřejmě 
ještě nějaký čas nebude vůbec nic jednoduchého. To je 
společně s vědomím, že toto město přes všechny „špat-
nosti a hlouposti“, které se v něm dějí a kolem něj obíhají, 
mám moc rád, je překrásné a stojí za to pokusit se za něj 
bojovat a být na něj zase třeba časem opět pořádně hrdý 
– tak to je moje vize.

Ing. lIboR ŠembeRa 
(1) Absolvoval jsem 
ČVUT Fakultu stavební 
(1988). V roce 1988 jsem 
se také oženil. S man-
želkou vychováváme tři 
syny (22, 22 a 16 let). 
Ve volném čase jsem se 
od malička většinou vě-
noval sportu. Do 19 let jsem závodně hrál hokej a tenis. 

Poté jsem se stal rozhodčím ledního hokeje (I. Celostátní 
hokejová liga, resp. dnešní Extraliga 1987–94). 

(2) Po našem krásném městě, a to především jeho lázeň-
ské části, se takřka denně pohybuji pěšky, na kole, někdy 
i autem. Chtěl bych se spolu s kolegy zastupiteli pokusit 
posunout stav dopravy v této části města zase o trochu 
dále. Pohyb aut v lázeňském území a možnosti jejich par-
kování byl, je a bude problematický. Vždy se bude muset 
nějakým způsobem regulovat. Jde o to, aby to také vždy 
byla snaha o nalezení lepšího řešení než toho minulého.

 VlaStImIl balcaR
(1) Mým životem mě 
paralelně provázela dvě 
povolání. Stavařina, kde 
jsem jako technik pra-
coval na všech pozicích 
od mistra po hlavního 
inženýra i ředitele, a pak 
hudba, která každý 
večer dodávala všednímu životu jiný rozměr. Povolání 
mě naučilo rozumět a sdílet život s dělníky, řemeslníky 
a všemi těmi, kteří se živí rukama. S basou a klávesami 
jsem vystupoval s mimořádnými hudebníky, kteří dosud 
patří mezi mé přátele. A do třetice samostatnou kapitolou 
mého dvacetiletého snažení je záchrana jezdeckého spor-
tu a samotného závodiště ve Dvorech. Získal jsem práva 
a inventář Jezdeckého klubu Slavoj, založil Český jezdecký 
klub a za pomoci svých přátel uvedl závodiště, které je mi-
mochodem raritou nejen v Čechách, do stavu, v jakém je.

(2) Do politiky jsem nastoupil s jasnou vizí. Město je 
povinno vytvořit podmínky pro místní živnostníky, pod-
nikatele a pro podnikání vůbec, tak, aby práci a zakázky 
získávali naši spoluobčané. Mohou pak podporovat kul-
turní, sportovní a společenský život v našem městě. Jedi-
ně tak se udrží sounáležitost a patriotství, které bývá solí 
každého společenství.

Zprávy z magistrátu
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Sledované stavby a projekty

Bazén roste jako z vody
Stavbou, kterou KRL od počátku sledují, 

je krytý plavecký bazén v areálu KV Are-
ny. Práce zde začaly loni 1. března, termín 
dokončení je 18 měsíců od zahájení, tedy le-
tos v září. SOUČASNÝ STAV: Končí práce 
na omítkách, malbách, betonových podla-
hách, dokončují se rozvody elektro, kanali-
zace, vody, topení a všech kabelů. Skončila 

montáž vzduchotechniky a potrubí ve výmě-
níku, v prostoru šaten byly vybudovány pat-
ky pro skříňky. Intenzivně pokračují práce 
na nerezových konstrukcích velkého bazénu, 
whirlpoolu i dětském bazénu a probíhá be-
tonáž ocelových konstrukcí bazénu. Vrcholí 
práce na stavbě lávky pro pěší a také montáž 
podlahového topení a střešního pláště. Končí 

práce na nerezových konstrukcích výstelek 
bazénů tak, aby stěny byly zabetonovány do 
konce dubna. Dna bazénů budou dokončena 
v červenci, na úplný závěr stavby před napuš-
těním bazénů vodou. PROJEKT: zaznamenal 
některé změny. Bazén bude jen 25 metrů 
dlouhý a 20,5 m široký, s hloubkami od 1,6 
až po 3,2 metru. Celkově bude mít 512 m2. 
Místo původních osmi drah bude mít šest. 
Zbylý prostor se upraví tak, aby mohly do 
bazénu vstupovat děti nebo osoby s tělesným 
omezením. Druhý, dětský bazén bude dlouhý 
sedm a široký šest metrů s hloubkami 60 až 
90 cm. Budou zde vodní atrakce jako masáž-
ní sprchy, chrliče, relaxační prostory, chybět 
nebude sauna ani pára. Součástí projektu je 
tribuna pro 132 diváků, tobogan dlouhý 56 
metrů, šatny, které pojmou 256 návštěvníků, 
občerstvení s 20 místy u stolu a klubovna. 
Součástí areálu budou parkovací plochy pro 
180 aut a lávka pro pěší. (Jan Kopál)

Lokalita Sv. Linhart se dočká revitalizace
Vysazením prvního stromu odstartoval 

v lokalitě Sv. Linhart projekt Příroda spo-
juje. Je součástí programu přeshraniční spo-
lupráce Cíl 3. Své síly na něm spojili zástupci 
karlovarských Lázeňských lesů, Střední les-
nické školy Žlutice, karlovarského a sokolov-
ského muzea spolu s partnery z bavorského 
Naturparku Fichtelgebirge (Smrčiny), města 
Hof a obce Mehlmeisel. Součástí projektu 

bude mj. záchrana jedinečné lesní lokality 
Svatý Linhart u Doubí. Projekt bude prezen-
tovat různé typy krajiny na pomezí Bavorska 
i Čech a vyzvedne jejich přírodní specifika. 
Důležitou součástí projektu jsou environ-
mentální opatření s důrazem na komplexnost 
a propojenost naší společné česko-bavorské 
přírody (fauna i flóra). Tento v Karlovarském 
kraji jedinečný projekt vytvoří nabídku eko-
logické výchovy a osvěty pro širokou laickou 
i odbornou veřejnost. V rámci projektu bude 

revitalizován lesní objekt Sv. Linhart, kde 
budou vybudovány dva nové chodníky v dél-
ce 748 metrů. V další lokalitě u Mehlmeiselu 
bude upravena obora s pozorovacími chod-
níky a věžemi. Česká strana se bude podílet 
na projektu 999 454 Kč, bavorská v přepočtu 
1,250 mil. Kč. Projekt je zaměřen na šíření 
osvěty k ekologickému chování lidí v přírodě a 
k posílení česko-bavorského sousedství. Pro-
jekt byl zahájen 1. března, jeho ukončení je 
plánováno na 31. prosince příštího roku. (LL)

Současný stav

Vizualizace bazénu

Zahájení projektu Příroda spojuje Současný stav lokality Sv. Linhart

Prodám rodinný dům v Olšových Vratech, 5+1 o celkové 
užitné ploše 200 m2, kolaudace 2009. Individuální projekt vyřešil 
dispoziční řešení odpovídající oslunění pozemku s velmi zajímavou 
polohou. Je vydáno stavební povolení na dvougarážové stání, které 
zatím nebylo realizováno. Plocha pozemku celkem – 888 m2.  
Přímí zájemci o koupi mohou kontaktovat majitelku na tel. čísle: 
603 359 382 nebo 775 878 572. Cena: 4 650 000,- Kč.

SC-320807/01
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Zaznamenali jsme

Představujeme: Letošní držitelé 
Čestného občanství a Ceny města
Na slavnostním večeru v Karlovarském městském divadle budou 4. května oceněni čestným občanstvím operní pěvec  
Peter Dvorský a hudební skladatel Georg Riedel. Cenu města za rok 2011 převezme herečka Libuše Balounová.

Světoznámý tenorista a šéf opery Slo-
venského národního divadla Peter 

Dvorský se zasloužil o popularizaci Mezi-
národní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
a tím také Karlových Varů, kde pravidelně 
zasedá v porotě této soutěže mladých pěvců. 
Rodák z města Partizánske na Slovensku 
zdědil hudební nadání po rodičích. Otec byl 
amatérským houslistou, matka zpívala v pě-
veckém sboru. Dvorský studoval hru na kla-
vír, ale později zvítězil zpěv. V 15 letech se stal 
nejmladším studentem zpěvu na bratislav-
ské konzervatoři u profesorky Idy Černecké. 
Od září 1972 působil jako sólista Slovenského 
národního divadla v Bratislavě. V roce 1974 

se stal laureátem pěvecké soutěže Čajkovské-
ho v Moskvě a o rok později vítězem pěvecké 
soutěže v Ženevě. Následovala stáž v milán-
ské La Scale, kde ho Luciano Pavarotti ozna-
čil za svého možného nástupce. Tím začala 
blesková mezinárodní kariéra teprve 26leté-
ho pěvce. Od roku 1977 je sólistou Vídeňské 
státní opery. Sklízel ovace v londýnské Co-
vent Garden, newyorské Metropolitní opeře, 
tleskali mu v Tokiu, Paříži, Modeně, Chicagu 
i Barceloně. Do Karlových Varů přijel poprvé 
v roce 1969 ještě jako posluchač třetího roční-
ku konzervatoře. „Karlovy Vary mě okouzlily 
hned od prvního dne. Nádherná architektu-
ra, krásná poloha města a neopakovatelná at-

mosféra soutěže si mě podmanily,“ prohlásil. 
Již 16 let se sám rád vrací. Od roku 2002 pů-
sobí jako předseda odborné poroty pěvecké 
soutěže. (Zdeněk Musil)

Švédský jazzový muzikant a skladatel 
hudby k filmům Georg Riedel se hrdě 

hlásí k českému původu. Narodil se 8. ledna 
1934 v Karlových Varech. Jak sám uvádí, ve 
starobylé karlovarské rodině, kde se mluvi-
lo česky i německy a jejíž předkové pobývali 
v našem městě déle než sto let. Jeho otec ing. 
Karel Riedel byl známý karlovarský archi-
tekt, jehož dílem byl mj. klášter redemptoris-
tů, který stál v místech dnešního magistrátu, 
nebo budova policie na třídě I. P. Pavlova. Ma-
minka Augusta Riedelová byla uznávaná kar-
lovarská dětská lékařka. Zřejmě vůbec první 
v našem městě. Když byly Georgu Riedelovi 
čtyři roky, rozhodli se rodiče v roce 1938 emi-
grovat do Švédska. Vnímali nebezpečí Hit-
lerovy tzv. Třetí říše. Židovský původ matky 

těžké rozhod-
nutí urych-
lil. Se dvěma 
malými dětmi 
cestovala přes 
Polsko, Po-
baltí a Finsko, 
kde je neustále 
k o n t r o l o v a l i 
vojáci. Otec 
odjel o několik 

měsíců dříve, aby rodině připravil nový do-
mov. Odchod nejspíš celé rodině zachránil 
život. Po válce se chtěli rodiče vrátit, ale otec 
jako sudetský Němec ztratil československé 
občanství a ani fakt, že byl antifašista, mu 
nebyl nic platný. Rodina se usadila ve Stock-

holmu a malý Georg se začal věnovat hudbě. 
Od osmi let hrál na housle a v patnácti začal 
hrát na kontrabas. Vystudoval Hudební aka-
demii a věnuje se jazzu. Hrál v řadě orchest-
rů a s pianistou Janem Johanssonem natočil 
v roce 1962 nejprodávanější švédskou jazzo-
vou desku všech dob (přes 450 tisíc nosičů). 
O dva roky později složil hudbu k Wild West 
Story a pak hudbu k desítce filmů, včetně zná-
mé Pippi, Dlouhé punčoše. Z jeho 80 skladeb 
a 25 písniček, které zlidověly, je asi nejzná-
mější Malá kočička (Lille katt) na text Astrid 
Lindgrenové. Do vlasti předků se vrátil popr-
vé v roce 1966 jako host pražského jazzového 
festivalu a loni v prosinci navštívil s dcerou 
Hannah také své rodné město Karlovy Vary. 
(Jarmila Kocourková)

Herečka Libuše Balounová věnovala celý 
svůj život divadlu, zvláště tomu karlo-

varskému, kde hrála celé půlstoletí. Narodi-
la se ve Velké Bíteši v herecké rodině, která 
zde právě byla na štaci. Když jí byly tři týdny, 
už s ní rodiče zase putovali dál po cestách 
amatérských divadelníků. Musela si zvykat 
na nová města a nové učitele, kterým se vyka-
zovala tzv. vandrbuchem. Do rubriky povolá-
ní si mohla od malička napsat herečka, neboť 
na divadelních prknech prožívala roli batolete 
i první herecké krůčky. Už jako malá odehrála 
všechny dětské role, než se v šestnácti dočkala 
svého prvního angažmá. S výjimkou posled-
ního roku války, kdy byla totálně nasazena 
v poděbradské sklárně Inwald jako pomocná 
dělnice, nic jiného než divadlo pro ni neexis-
tovalo. Putování od štace ke štaci bylo tvrdou 

školou pro začínající herečku, ale své diva-
delní univerzity se dočkala až za války, kdy 
se dostala do Středočeské činohry proslulého 
ředitele Josefa Burdy. Právě ten byl na podzim 
roku 1945 povolán, aby vedl karlovarské diva-
dlo. Po válce dostala Libuše Balounová angaž-
má v Pardubicích, následoval Hradec Králové, 
Nový Jičín, Liberec a Karlovy Vary. Tady ji 
v roce 1960 angažoval ředitel Jiří Dalík, který 
si všiml jejího talentu. V této šťastné etapě své-
ho života sehrála své nejlepší role – doktorku 
Zahndovou v Dürrenmattově Fyzicích, paní 
Tootovou v Sestupu Orfeově nebo matku Jana 
Husa v  Domesově inscenaci Tylovy hry v roce 
1968. Ani po odchodu do důchodu v roce 1991 
nepověsila divadlo na hřebík. Výrazně na sebe 
upozornila na komorní scéně Motýl, kam se 
soubor v době rekonstrukce budovy divadla 

nakrátko uchýlil. Po zrušení karlovarského 
činoherního souboru v roce 2003 mohla spolu 
s ostatními jen nečinně přihlížet, jak divadelní 
budova slouží jen dovážené kultuře. Naštěstí 
vzniklo komorní Divadlo Dagmar, které dalo 
šanci místním hercům, kteří se nerozprchli 
do světa a zůstali. (Anna Fidlerová, foto: Pavel Štoll)
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Zahájení lázeňské sezony

Oslavám pramenů bude patřit  první květnový víkend
Největší akce našeho města, zahá-

jení lázeňské sezony, se letos koná 
od 4. do 6. května. Karlovy Vary budou bě-
hem tohoto víkendu plné různých akcí, které 
jistě potěší všechny generace. Do lázeňského 
města zamíří řada zahraničních hostů, vel-
vyslanců, politických představitelů či církev-
ních hodnostářů. Program začne již v dubnu. 
V neděli 29. 4. je připraven koncert holand-
ského orchestru Koninklijke Harmonie 
Roermond pod vedením dirigenta pana Theo 
Schreurs. Padesátipětičlenný orchestr byl 
založen v roce 1775 a patří mezi velmi známé 
a úspěšné v Holandsku. Na programu kon-
certu je klasická i moderní hudba evropských 
skladatelů. V pondělí 30. dubna se na Sokol-
ském vrchu uskuteční tradiční pálení čaro-
dějnic. Zváni jsou čarodějnice i čarodějníci 
všeho věku i vzrůstu. Připraveno je několik 
soutěží. Jako každý rok se organizátoři těší 
na řadu zajímavých a originálních čaroděj-
nických kostýmů. Děti se mohou těšit na po-
hádku O Balynce, dobrém štěněti v podání 
Karlovarského hudebního divadla a dospělí 
si mohou zatančit na kapelu Petr nebo Pavel. 

Začíná V pořadí už 654. SeZona

Program v ulicích Karlových Varů začne v pá-
tek 4. května. Na třídě T. G. M. bude probíhat 
Staročeský trh s přehlídkou řemesel a nabíd-
kou tradičních českých výrobků a pochutin. 
Zároveň bude na pódiu připraveno hudební 
vystoupení. Primátor povečeří s pozvanými 
zástupci partnerských měst. Celý den zakon-
čí Slavnostní večer v Karlovarském měst-
ském divadle, kde je pro hosty nachystán 

multižánrový koncert Karlovarského sym-
fonického orchestru. Během večera bude 
předána Cena Sdružení léčebných lázní, 
Cena města a Čestná občanství Karlových 
Varů. Pro veřejnost bude na páteční večer 
připraven koncert Anny K. v Lidovém domě, 
představení Máchův máj v Husovce a pro-
mítání v Letním kině. Hlavním dnem bude 
již tradičně sobota 5. května. Zahájení pro-
gramu proběhne v deset hodin u Mlýnské 
kolonády, kde se o úvod postarají mažoretky. 
Diváci se mohou těšit na divadelní pásmo. 
Svěcení pramenů se letos ujme apoštolský 
nuncius Guiseppe Leanza, který také povede 
slavnostní mši v kostele sv. Máří Magdalény. 
Na kulturních stanovištích (prostranství 
před kavárnou Elefant, třída T. G. Masaryka 

před hlavní poštou, prostranství u Národní-
ho domu, Morový sloup Nejsvětější trojice a 
Sadová kolonáda), budou probíhat hudební 
a divadelní vystoupení karlovarských uměl-
ců. Chybět samozřejmě nebude průvod 
Karla IV. Novinkou je, že letos bude jeho 
začátek u Letního kina, kde budou mít lidé 
od 14,00 hod. možnost fotografování s Kar-
lem IV., koňmi a s rytíři. Družina zakladatele 
města bude mít bezmála 100 lidí v historic-
kých kostýmech a zbroji. Král a jeho tříčlenný 
doprovod pojedou na koních, kancléř půjde v 
kostýmu pěšky. Královské procesí se na své 
cestě dvakrát zastaví. První zastávka bude 
na louce u Letního kina, předcházet jí bude 
vystoupení historických tanců. Další zasta-
vení proběhne na Mlýnské kolonádě. Zde by 
se měl král Karel IV. pozdravit s primátorem 
města, kterému králův kancléř přečte zdra-
vici. Průvod se z Mlýnské kolonády odebere 
kolem Lázní III Zahradní ulicí do svého his-
torického ležení ve Smetanových sadech, kde 
budou probíhat ukázky šermířských soubojů 
a historických tanců až do 18 hod. Součástí 
Zahájení lázeňské sezony bude opět Food 
Festival, který pořádá GH Pupp a LH Ther-
mal, a také 17. Porcelánové slavnosti. Dvou-
denní lázeňské oslavy zakončí Galavečer 
v Grandhotelu Pupp. Mimo to je na sobotní 
večer připraven koncert Karlovarského sym-
fonického orchestru a představení Kome-
die potmě v podání Činohry Karlovarského 
městského divadla. Neděle 6. 5. bude patřit 
především dětem. Bohatý program pro ně 
bude připraven na prostranství před hotelem 
Thermal a od 13,00 hod. odehraje v Mlýnské 
kolonádě Karlovarský symfonický orchestr 
svůj první promenádní koncert.

(Michaela Kousalová)
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veřejného vodovodu 
10.5.2012 v 16:30 
společenský sál Dvory
Krajské knihovny Karlovy Vary

Po skončení přednášky:  
exkurze na vodárně Březová  

a prohlídka historických  
exponátů. SC-320790/01
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Oslavám pramenů bude patřit  první květnový víkend
29. 4. neděle 

mlýnSká kolonáda

15,00  .. Koninklijke Harmonie Roermond  
– koncert orchestru z Holandska 

30. 4. pondělí
SokolSký VRch

17,00  ................................ Soutěže pro děti 
17,30  .......................Divadelní představení  

Karlovarského hudebního divadla 
– pohádka O Balyně, dobrém štěněti 

18,30  .................................Soutěže masek 
20,12 ...............................Zapálení hranice 
20,20  .. Vystoupení kapely Petr nebo Pavel 

25. 4.–6. 5. denně

10,00–18,00  .............. Staročeský jarmark 

2.–6. 5. denně

10,00–17,00 .....................  Dětské dílničky  
na třídě T. G. Masaryka

3. 5. čtVRtek 
 Vřídelní kolonáda  

– galeRIe na ochoZu

16,00  ................................Vernisáž výstavy  
– Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů  
a Františkových Lázní (vstupné zdarma)

4. 5. pátek

10,00  .......................... Staročeský jarmark  
– dětské dílny – třída T. G. Masaryka

10,00  ..... Dětský kolotoč – Dvořákovy sady
15,00 ............... Shadows revival – hudební 

vystoupení – třída T. G.Masaryka
16:00  .............. Cop (bluegrassová kapela),  

Flašinetář – hudební vystoupení  
– třída T. G. Masaryka

17,00  ........ Máchův Máj – divadlo Husovka 
(vstupné zdarma)

19,30  ..... Slavnostní večer v Karlovarském 
městském divadle s koncertem  

Karlovarského symfonického orchestru
20,00  ..................................Anna K. a host  

– koncert – Lidový dům 
(symbolické vstupné 50 Kč, v ceně je nápoj)
21,30  .........................................Promítání  

irského snímku Once – Letní kino  
(vstupné zdarma)

4.–5. 5. pátek–Sobota 
koRZo před gh pupp

17. Jarní porcelánové trhy, pořádá Thun 
1794, a. s. – v pátek 10–18 hod., v  sobotu 
9–17 hod. Prodej zboží  za zvýhodněné 
ceny od výrobců Český porcelán Dubí, Epi-
ag Lofida závod Chodov, Moser a Porcelán-
ka Rudolf Kämpf.

letní kIno – možnoSt  
fotogRafoVání S kaRlem IV.

14,30 ............... Začátek průvodu Karla IV.  
(konec v 16,00 hodin) 

mlýnSká kolonáda – pódIum

10,00  ......... Zahájení slavnostního svěcení 
pramenů (projev primátora, fanfáry, mažo-

retky Oskarky, ZUŠ A. Dvořáka) 
11,00  ......................Vystoupení mažoretek 

s kapelou – taneční vystoupení
12,30  ............... Dívčí saxofonový orchestr 

Luhačovice – hudební vystoupení
14,00  ..... Pěvecká třída Štěpánky Steinové 

(konec ve 14,45 hodin)
14,45–16,00  ................... prochází průvod
16,00  ........................ ZŠ a ZUŠ Šmeralova  

– hudební vystoupení 
17,00  ...... RAPresent – taneční vystoupení

chRám SV. máří magdalény

11:00 ..................................Slavnostní mše

pRoStRanStVí  
před kaVáRnou elefant

11,00  .......................... Malá lidová muzika  
– hudební vystoupení ZŠ a ZUŠ Šmeralova 

(konec v 12:00 hodin)

pRoStRanStVí před lh theRmal

11,30  ..............Food Festival Karlovy Vary  
– konec v 15,45 hodin

třída t. g.maSaRyka  
– pódIum před hlaVní poŠtou

10,00  .......................... Staročeský jarmark
13,30  .....Petr Rezek – hudební vystoupení
15,00  ...............................Historické tance  
– taneční vystoupení (konec v 16,00 hodin)

moRoVý Sloup  
nejSVětějŠí tRojIce

14,00–14,30, 15,30–16,00  ........ Folklorní 
odpoledne se Souborem tanců a písní 
Dyleň – taneční a hudební vystoupení

14,30–15,30  ................... prochází průvod

pRoStRanStVí  
u náRodního domu

14,00–16,00  ......................... Harmonikář,  
dechovka, flašinetář

pRoStRanStVí u Sochy tgm
14,00–16,00  ......................... Harmonikář,  

dechovka, flašinetář

SadoVá kolonáda  
a dVořákoVy Sady 

14,00–16,00  ......................... Harmonikář,  
dechovka, flašinetář

10,00  .................................. Dětský kolotoč

malé VeRSaIlleS

17,30 ......... Máchův Máj (vstupné zdarma)

dIVadlo huSoVka

19,30  .................................. November 2nd  
– hudební vystoupení alternativního rocku 

a country (vstupné 150 Kč)

kaRloVaRSké měStSké dIVadlo

19,30  .................................Komedie potmě  
– karlovarská činohra (vstupné zdarma)

láZně III
19,30  .................... Koncert Karlovarského  
symfonického orchestru (vstupné zdarma)

gh pupp

19,00  .......................................... Galavečer  
při Zahájení lázeňské sezony

22,15 ..........................................Ohňostroj  
nad prostranstvím u Císařských lázní

6. 5. neděle

10,00  .......................... Staročeský jarmark  
– třída T. G. Masaryka

13,00  ........................ Mažoretky – taneční 
vystoupení – třída T. G. Masaryka

13,00  ................... Koncert Karlovarského 
symfonického  

orchestru – Mlýnská kolonáda
14,00  .......... Dětské odpoledne (kouzelník, 

klauni, skákací hrady, malování na obličej) 
– prostranství u LH Thermal

14,00  .......... Dětské odpoledne s Městskou 
policií, Dopravní policií a hasiči  

– Alžbětiny lázně, třída T. G. Masaryka
10,00  ..... Dětský kolotoč – Dvořákovy sady 
14,00  .............Flašinetář – Dvořákovy sady
15,00  ........Hašlerka – hudební vystoupení  

– třída T. G. Masaryka
16,00  ......................................Harmonikář  

Dědek Zábranský – hudební vystoupení  
– třída T. G. Masaryka

16,30  .......................Stanislava Mihalcová  
a její hosté – koncert – Galerie umění  

Karlovy Vary (vstupné zdarma)
17,00 ............... Liwid – hudební vystoupení  

– třída T. G. Masaryka

(ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

PROGRAM
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tatíčku, omlouVáme Se

Tak už jsme se dočkali. Karlovarská kauza 
záměny T. G. Masaryka za Lenina už je 

přetřásána i na stránkách zahraničního tisku. 
Popularita to není zrovna žádoucí, a tak není 
divu, že občané města včetně jeho vedení nad 
tím neprojevují žádné nadšení. Kde se stala 
chyba, ptají se lidé, a zčásti ji přičítají omylu 
ruských turistů, pro něž je Lenin stále hoden 
veškeré úcty, a zčásti místním recesistům, 
kteří u pomníku zapalují svíčky ve výroční 
den úmrtí ruského revolucionáře. Objevily 
se i hlasy, které vinu přičítají autorovi sochy 
Janu Kotkovi. Ohlédneme-li se do minulosti, 
zjistíme, že Masaryk to neměl na Karlovar-
sku nikdy lehké. Zatímco za svého života byl 
ve městě i v jeho okolí vždy vítaným hostem, 
po jeho smrti jako by jeho památky najed-
nou překážely. Jako první se znelíbil jeho 
pomník postavený ještě za jeho života v roce 
1930 v blízkosti jáchymovského Radium pa-
láce. Na svém místě vydržel pouhých osm 
let a rychle zmizel poté, co nacisté obsadili 
Sudety. Zdařilé dílo významného českého 
sochaře Ladislava Šalouna nebylo nikdy ob-
noveno a dodnes je nahrazuje jen pamětní 
deska. Mnohem horší osud čekal Masarykovy 
pomníky po druhé světové válce. Horší proto, 
že iniciativy k jejich likvidaci se chopily niko-

liv německé, ale české mozky a ruce. Obětí 
poválečného, dnes těžko pochopitelného 
barbarství se staly dva Masarykovy pomníky, 
jejichž autorem byl karlovarský sochař Anto-
nín Kuchař. Dramatický osud má i keramická 
hlava T. G. Masaryka, dvakrát instalovaná a 
dvakrát odstraňovaná z vestibulu karlovarské 
hlavní pošty. Poprvé ji pošťáci odhalili v říjnu 
roku 1945, aby ji v roce 1951, kdy jí hrozilo 
zničení, narychlo schovali. V roce 1968 před 
ní opět zpívali hymnu a pokládali k ní květiny. 
Za dosud nevyjasněných okolností zmizela 
v roce 1970, aby byla před časem objevena 
v soukromých rukou. Některé zákruty jejího 
osudu jsou stále ještě zahaleny tajemstvím. 
Ale zpět na třídu T. G. Masaryka v Karlových 
Varech, kde od roku 2007 stojí pomník, ně-
kterými považovaný za Leninův. V době, kdy 
vznikají tyto řádky, rozhodlo vedení města, že 
na žulovém podstavci bude instalována deska 
se základními údaji – jménem T. G. Masary-
ka a daty jeho narození a úmrtí. Zda to bude 
stačit, aby si lidé nepletli oba státníky, v to 
můžeme jen doufat. Jediné, co zatím můžeme 
udělat, je povzdech: Pane prezidente, milova-
ný tatíčku, omlouváme se.

(Anna Fidlerová,anna.fidlerova@seznam.cz)

obojžIVelnícI V čechách přežíVají

Uplynula dost dlouhá doba, abychom 
mohli srovnávat poměry po roce 1969 

a po roce 1989. Můžeme to udělat my, gene-
race, která obě období prožila na vlastní kůži. 
Vstup jakýchkoliv vojsk na území svrcho-
vaného státu nemůže přinést nic jiného než 
odpor. S  odstupem času musíme přiznat, že 
šlo jen o pokračování socialismu v naší zemi. 
Rozkol politických názorů přinesl rozdílné 
chování lidí. Část souhlasila, ať už z přesvěd-
čení, z prospěchu nebo jen proto, že chtěli 
mít klid. Část nesouhlasila a využila situace 
k opuštění republiky do částí Evropy, kde se 
lidé měli vždycky lépe. Bylo zajímavé vnímat 
chování těch, kteří nesouhlasili, ale byli tu 
doma a o odchodu neuvažovali. Mnozí budo-
vali kariéru v zaměstnání a učinili tak i po roce 
1989, kdy došlo k dalšímu zvratu. Bohužel při 
něm byly rozebrány podniky, nabízející plnou 
zaměstnanost a taky stabilitu. Po roce 1989 
se skoro všichni lidé ocitli v nejistotě a mno-

zí i na dlažbě. Začal se rozkrádat národní 
majetek, docházelo k výprodejům za kačku, 
ti odvážní si vypůjčovali v bankách miliony. 
Banky krachovaly a půjčené peníze nemusel 
nikdo vracet. Vznikla vrstva nových boháčů, 
kteří budou režim držet za každou cenu, pro-
tože jim to vyhovuje. A servilní český človíček 
se dál otáčí a ohýbá, aby si udržel hmotnou 
situaci. Všude se podniká na úkor státu, který 
žije na dluh nebo si chodí pro peníze do Bru-
selu. A človíček je opět oceňován podle toho, 
jak slouží a mlčí. Na tomto divadle dějin se 
ale odehrávají osobní tragédie, pády jedněch 
a vzestupy druhých. Po roce 1969 bylo vyho-
zeno z práce kolem 350 tisíc lidí, které ale za-
městnali jinde, neboť režim nedovoloval, aby 
se lidé bez práce poflakovali. Dnes je doba 
jiná a o lidi bez práce se nikdo nestará. Mladá 
generace o naše zážitky nestojí, a tak si zkuše-
nost bude muset prožít sama.

(Eva Richterová, evarupp@seznam.cz)

o pRoblémy není nouZe

Témat pro Hyde park by bylo velmi mno-
ho. Každý občan ve městě má nějakou 

„bolístku“, kterou by chtěl řešit s fundovanou 
osobou. Já mám otázek víc než dost. A tak za-
čnu třeba od dětí – prázdninové aktivity dětí 
a mládeže – po několik posledních let úspěšný 
příměstský tábor, který byl zaštítěn AC Star-
tem, už nebude. No, možná bude, ale finanční 
prostředky, které byly ponechány v rozpočtu 
města, byly nyní převedeny do grantů pro 
tělovýchovu a sport. Nic proti sportovcům. 
Dvouměsíční aktivity dětí o prázdninách si 
rodiče budou muset zajistit svépomocí. No, 
počítače a internet to jistí! Další ožehavé 
téma – bezdomovci u Tržnice. S nadcházejí-
cím sluníčkem a tím i oteplením se opět začí-
nají objevovat na známých místech. Myslím, 
že zaměstnanci i návštěvníci supermarketu 
jsou opět „nadšení“. Hloučky se rozrůstají, 
a tak se paradoxně obyvatelé těší více na zim-
ní měsíce, kdy nejsou tito špinaví, pomlácení, 
pokálení, sprostí a nevychovaní vidět. Měst-
ská policie se snaží, ovšem z jedné strany je 
vyhodí a oni z druhé přijdou. Řešení by bylo 
opravdu na Nobelovu cenu. 

(Bartůňková Věra, zastupitelka města,

bartunkova@lazenskelesykv.cz)
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SC-320786/01

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-301886/18

| www.royalgolf.cz | tel. +420 353 972 411 | email.: director@royalgolf.cz | 

Art Hotel Royal Golf  ****
Cihelny

Svatby  
jako na zámku
Svatby a jiné oslavy na klíč 
zcela dle Vašich individuálních přání,  včetně ubytování 
Vyjímečné prostředí
Nečekaná cena

SC-320590/02
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KSO připravil jedinečný zážitek
Zcela unikátní multimediální projekt 

představí na květnové premiéře Karlo-
varský symfonický orchestr. Je jím Nosferatu 
– Symfonie (za) šera. Autorem hudby, kterou 
KSO provede spolu s promítáním klasického 
německého němého expresivního hororu 
Upír Nosferatu, je karlovarský skladatel Ka-
rel Šimandl. Práce na sedmdesátiminutové 
skladbě mu zabrala jeden rok. Výsledkem je 
symfonie dělená do deseti částí, které vychá-
zejí z barokních forem, mají však silně mo-
dernistický obsah.
„Nechtěl jsem napsat jen hudbu k filmu, 
která by kopírovala děj. Proto jsem ji napsal 
jako symfonii, která může být uvedena i sa-

mostatně,“ vysvětluje Šimandl. V hudbě vy-
užívá i řadu elektroakustických prvků, takže 
jedním z „nástrojů“ v symfonickém obsazení 
bude i laptop k pouštění zvukových smyček. 

S nápadem na propojení snímku, který pat-
ří ke zlatému fondu světové kinematografie, 
s KSO přišla Anna Kučerová, absolventka 
katedry hudebního manažerství Hudební 
fakulty JAMU v Brně. Nápad okamžitě za-
ujal ředitele KSO Šimona Kaňku. „Je na-
prosto klíčové přibližovat klasickou hudbu 
i mladým lidem a tímto projektem chceme 
dokázat, že i symfonický koncert může být 
zábavnou akcí, když je proveden neotřelým 
a neformálním způsobem,“ říká Kaňka. 
Projekt jistě zaujme všechny věkové vrstvy 
posluchačů. Přesvědčit se o tom mohou 11. 
května, kdy se v Městském divadle odehraje 
premiéra hned dvakrát.Karlovarský skladatel Karel Šimandl

Divadlo bude  
hostit tanečníky
Pátý ročník Krajské postupové přehlídky scénického tance 

se uskuteční 12. 5. 2012 od 15 hod. v Karlovarském městském 
divadle. Zúčastní se ho neprofesionální taneční soubory scénické-
ho tance z Karlovarského a Plzeňského kraje. Odpoledne plné tance 
a hudby představí divákům choreografie, které se budou ucházet 
o postup do celostátního kola, které se i v letošním roce bude konat ve 

dnech 26.–28. 10. v Jablonci 
nad Nisou. Hostem přehlíd-
ky bude sólistka Pražského 
komorního baletu Lenka 
Kolářová. Pořadatelem akce 
je ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 
Šmeralova, za finanční pod-
pory města a ministerstva 
kultury. Vstupné je 50 Kč.

Pozvánka na Jarní 
koncert do galerie
Zážitkem pro milovníky 

zpěvu a krásné hudby 
bude Jarní koncert v Galerii 
umění. Uskuteční se 6. května 
od 16,30 hod. jako součást za-
hájení lázeňské sezony. Jako 
host na koncertu vystoupí ví-
tězka karlovarské Mezinárod-
ní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v kategorii Píseň Sta-
nislava Mihalcová (na snímku). 
Na programu Jarního koncertu 
budou skladby M. Schneidera-
-Trnavského, Francise Poulenca, Roberta Schumana a písně, ve kte-
rých bude dalším interpretem klarinetista Otakar Hájek – Pastýř na 
skále Franze Schuberta a Tři písně nevinnosti Arnolda Cooka. Otakar 
Hájek se sólově představí Fantastickými kusy Roberta Schumanna. 
Závěr odpoledního koncertu bude patřit třem áriím z oper: Zuzanky 
z Mozartovy Figarovy svatby, Volchovy z Rimského-Korsakova Sadko 
a Terinky z Dvořákovy opery Jakobín. Koncert doprovází vynikající 
klavírista Doc. Prof. Jaroslav Šaroun. Vstup na koncert je volný.

Klub přátel sleduje památky
Velmi aktivně si trvale vede Klub přátel Karlových Varů. Po tradič-

ním novoročním setkání u tzv. kříže exulantů následovala exkurze 
do GH Pupp. Do třetice dvacet členů klubu diskutovalo na magistrátu 
s primátorem. Tématy neformální besedy byly nové logo města, pro-
pagace lázeňství i současný počet úředníků na magistrátu. Diskutující 
také zajímaly osudy známých karlovarských staveb Císařských lázní, 
Národního domu a Goethovy vyhlídky. Kritické hlasy zazněly na ne-
kvalitní a poškozenou dlažbu na mnoha místech města, stav bývalé 
spořitelny na Divadelním náměstí i tzv. „kamenolom“ u Vřídla. Primá-
tor vysvětlil názor vedení města na kontakty se stávajícími partnerský-
mi městy i záměry na dohody o spolupráci s novými zahraničními zá-
jemci. Členové klubu vyslechli s uspokojením zprávu o tom, že jednání 
o novém statutu lázeňského místa se blíží do finále. (Zdeněk Musil)

Kulturní tipy

SC-320782/01
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Kulturní servis

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO  
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary  

Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

3. 5.  19:30  
Koncert: GLENN MILLER STORY - Big Band Karlovy 
Vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovar-
ského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. 
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté 
éry swingu. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

5. 5.  19:30  
Zahájení lázeňské sezony: KOMEDIE POTMĚ - Činohra 
KMD
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl 
naší přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece 
na něco hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o po-
krytectví. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová ad. Režie: Jiří 
Seydler.

7. 5.   19:30  
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE - Činohra KMD
Komedie o smyslu a problémech samotné existence diva-
dla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé 
hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: 
Igor Bareš, Lucie Domesová ad.

8. 5.   19:30  
Cimrman/Smoljak/Svěrák: ZÁSKOK - Divadlo Járy 
Cimrmana
Hra o nešťastné premiéře hry Vlasta. Děj se odehrává 
v české vesnici 90. let předminulého století. Hrají: Princi-
pál: Jan Kašpar nebo Jan Hraběta, Karel Infeld Prácheň-
ský v roli Vavrocha: Zdeněk Svěrák ad.

9. 5.   19:30  
VŠECHNOPARTIČKA - KAREL ŠÍP a JOSEF ALOIS 
NÁHLOVSKÝ 
Pořad Karla Šípa tentokrát s Josefem Náhlovským. Ve vol-
ném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky 
ze studentských let, společně pohovoří o svých sportov-
ních aktivitách i cestách do zahraničí, opředených vese-
lými historkami. 

12. 5.  15:00  
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: TANEC, TANEC 2012 
Krajská postupová taneční přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých. Sobotní odpoledne plné pohybu, 
tance a hudby představí divákům taneční choreografie, 
které se budou ucházet o postup do celostátního kola.

13. 5.  15:00  
Josef Kolář: KOCOUREK MODROOČKO - Divadlo Krapet
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí 
pořádnému kočičímu životu. Postupně zjišťuje, jak dovede 
být ten „opravdový” kočičí život zajímavý, někdy trochu 
krutý, ale především krásný. Dramatizace a režie: Jiří Un-
termüller.

17. 5.  19:30  
Milan Zítka a Kateřina Zítková: Mistr Jazzu - pre-
miéra 
ZŠ a ZŠU Karlovy Vary připravila muzikál Mistr Jazzu. Hud-
ba a texty: Milan Zítka. Umělecká supervize: Karel Šiman-
dl. Režie, scéna, kostýmy, projekce: Pavla Šemberová. 
Pěvecké nastudování: Štěpánka Steinová.

19. 5.  19:30  
Giacomo Puccini: BOHÉMA - Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Opera se odehrává v latinské čtvrti v Paříži okolo roku 
1830 a líčí prostředí chudých umělců - bohémů. Opera 
bude uvedena v italském originále s českými titulky. Di-
rigent: Jiří Štrunc. Sbormistr: Zdeněk Vimr. Režie: Oldřich 
Kříž.

20. 5.  19:30  
Donald Churchill: NATĚRAČ - Divadlo Kalich
Hra vypráví příběh natěrače Waltera, který je souhrou pi-
kantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, 
za což je také náležitě odměněn. Hrají: Walter: Pavel Zed-
níček, Marcia: Jana Paulová, Jane: Zuzana Mixová.

22. 5.  19:30  
Ken Ludwig: LO STUPENDO - Agentura Harlekýn
Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomí-
jeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. 
Dojemné okamžiky se střídají s výbuchy slovní a situační 
komiky. Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková ad. Režie: Jan 
Novák.

23. 5.  19:30  
František Ringo Čech: RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA 
A SEXU - Firma 6 P - Petr Novotný

František Ringo Čech v první české stand up comedy čelí 
svým typickým humorem útlaku tržní ekonomiky, touze 
Čechů po sociální spravedlnosti a řeší problémy, které 
jeho milované voliče nejvíce pálí.

26. 5. 19:30  BALET GALA - Divadlo J. K. 
Tyla
Výběr nejlepších baletních představení, ve kterém diváci 
budou moci vidět ukázky z Labutího jezera, Šípkové Rů-
ženky, Fausta, Coppélie a také ukázky z odkazu klasické-
ho baletního repertoáru. Režie: Jiří Pokorný.

27. 5.  19:30 
Peter Shaffer: KOMEDIE POTMĚ - ČKMD 
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl 
naší přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece 
na něco hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o 
pokrytectví. Hrají: Pavel Nový, Ladislav Odrazil ad. Režie: 
Jiří Seydler.

29. 5.   19:30 
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ... - Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: 
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a 
dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs - tenor, 
Petr Matuszek – bas

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

4. 5.   19.30 MDKV
Zahájení lázeňské sezony Symfonický koncert KSO
Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim: skladby 
v rytmu bossa novy v úpravě pro symfonický orchesWtr 
a  jazzband, Kryštof Marek: Suita č. 1 pro symfonický 
orchestr a jazzband. Karlovarský Repre Band. Dirigent 
Kryštof Marek

6. 5.  15.00 
Mlýnská kolonáda - Zahájení lázeňské sezony
První promenádní symfonický koncert KSO, Nejkrásnější 
hudba z historie karlovarské kolonády

11. 5.  17.00, 19.30 MDKV 
Symfonický koncert KSO - A9
MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT NOSFERATU, SYMFONIE (ZA) 
ŠERA. Autor hudby: Karel Šimandl. Dirigent Jan Kučera

18. 5.  19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO – C9
Gioacchino Rossini: Lazebník Sevillský, François Borne: 
Fantazie Carmen pro flétnu, Jean Sibelius: Symfonie č. 1 
e moll, op. 39. Michaela Petrová – flétna. Dirigent Martin 
Lebel, šéfdirigent KSO

25. 5.  19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - B9
Charles Gounod: Faust a Markéta „Valpuržina noc“. An-
tonín Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53, Petr Iljič 
Čajkovskij: Romeo a Julie - předehra. Dominika Chrastilo-
vá - housle. Dirigent Jiří Štrunc

31. 5.  19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - A10
Ludwig van Beethoven: Egmont – předehra. Ludwig van 
Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur, Ca-
mille Saint-Saëns: Herkulovo mládí, Ferenc Liszt: Tasso, 
Lamento e Trionfo. Arta Arnicane - klavír (Švýcarsko) 
- laureátka Pražského jara 2011. Dirigent Martin Lebel, 
šéfdirigent KSO

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO – Vestibul Lázně III 
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00–19:30, 
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary – Hotel Thermal
Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží 
Po–Pá 8:00-18:00; So–Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního 
systému – více na vstupenky.karlovyvary.cz

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY – SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

10. 5.  19.30  
Koncert písní Edith Piaf
Během koncertu zazní písně slavné francouzské šansoni-

érky Edith Piaf v podání skupiny ForteBand J. P. Š. Zpěv: 
Stana, klávesy: Josef Škulavík

26. 5.  19.00 
Koncert Velkého akordeonového orchestru
Účinkují: Velký akordeonový orchestr ZUŠ F. Chopina M. 
Lázně, řídí Alexandr Smutný. Program: největší hity z kla-
sické hudby, muzikálů, filmových melodií (Piráti z Karibiku, 
Zorro aj.) i současné populární hudby (ABBA, Beatles, aj).

Vstupné dobrovolné. 

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Akce 
se koná za podpory města Karlovy Vary

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní stu-

dio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

4. 5.  17.00 
Karel Hynek Mácha - Máj 
Hudební dramatizace slavného romantického díla v podání 
herců Karlovarského hudebního divadla. Datum předsta-
vení rozhodně není náhodné. Pořad se koná v rámci Zahá-
jení lázeňské sezony a vstupné je zdarma. 

5. 5.  19.30 
November 2nd
Hranicko-pražská kapela balancující na hraně alternativ-
ního rocku a country. Na svém kontě má 2 alba, vystoupení 
v USA i Velké Británii a účinkování s Brianem Adamsem, 
Ten Years After i Alanis Morrisette. Zpěvačkou je Saša 
Langošová.

7. 5.  19.00 
Muzikálové melodie
Pedagogickou péčí Štěpánky Steinové prošly v minulosti 
mnohé pěvecké hvězdy pop music. Její současní mladí 
svěřenci předvedou posluchačům, co se naučili, a zároveň 
je provedou světem muzikálových melodií.

9. 5.  18.30 
Zdeněk Hašek – Křížová cesta ženy 
Vernisáž výstavy fotografií příbramského autora Zdeňka 
Haška. Fotografie žen v nejrůznějších životních situacích 
diváka nejen provokují, ale kladou mu otázky a nutí ho k 
zamyšlení. 

9. 5.  19.30 
Uriah Heep Revival
Koncert přední karlovarské kapely, jednoho z nejlepších 
revivalů populární britské hardrockové skupiny vůbec, 
završí vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Haška. Bude to 
premiéra Uriah Heep Revival v Klubu Paderewski.

14. 5.  19.30 
Robert Křesťan a Druhá tráva
Druhá tráva je řazena mezi špičku na folk & country scéně 
nejen doma, ale i v zahraničí. Autorská a interpretační vý-
jimečnost Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální 
zdatnost členů skupiny, která jako jedna z mála českých 
kapel pravidelně každý rok absolvuje turné po USA. 

25. 5.  19.30 
Carlo Goldoni - Treperendy 
Repríza situační komedie z pera slavného italského dra-
matika Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia 
D3. Vstupné 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

29. 5.  19.30 
Cirkus Ponorka
Jednočlenný orchestr Cirkus Ponorka, jehož jediným čle-
nem je Honza Ponocný. Je neuvěřitelné, jak může jedno-
členná kapela znít! Pravá a nefalšovaná one-man show!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

2. 5.  17,00
SOUROZENECKÉ KONSTELACE.
Jak ovlivňuje náš život pořadí, ve kterém jsme se narodi-
li? V čem jsme silní, a kde jsou naopak naše slabiny? Co 
můžeme ovlivnit a co ne? Přednáší PhDr. Anna Stodolová. 

16. 5.   17,00
NEKONEČNÉ DÁLKY ZÁPADNÍ ARGENTINY
Známí cestovatelé, kteří nikdy nezklamou. Dana Smržová 
a Stanislav Hořínek. 

30. 5.  17,00
Cestování po TIBETU s panem Křečkem. 
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Výstavy
1. 5.
Cesty po Ugandě – David Švejnoha
Výstava velkoformátových fotografií na chodbách Měst-
ské knihovny. 

Knihovna pravidelně doplňuje fond o zajímavé knižní 
novinky. NAVŠTIVTE NÁS. CENY JSOU MÍRNÉ, ZACHÁ-
ZENÍ VLÍDNÉ.

LETEM SVĚTEM A ŽIVOTEM LITERÁRNÍCH OSLAVENCŮ 
Do 31. 5. Soutěž pro děti. 
Každý měsíc bude na paškále jeden spisovatel. Připojit 
se mohou děti kdykoliv. Všechny informace se dozvíte na 
pobočkách Městské knihovny nebo na e-mailu: l.krivanco-
va@mestskaknihovnakv.cz. Vítězové získají hezké ceny.

Najdete nás na Facebooku!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: 
Pondělí – čtvrtek 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.  
Pátek – 12.00–16.00 h. 
Středa – zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská – U Koupaliště 854 tel.: 353 565 085
Drahovice – Vítězná 49  tel.: 353 226 346
Růžový vrch – Sedlecká 4 tel.: 353 564 844
Tuhnice – Wolkerova 1  tel.: 353 227 747
Vyhlídka – Raisova 4   tel.: 353 224 203
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Krajská knihovna Karlovy Vary oslaví 10 let fungování 
jako krajská knihovna.

Pro veřejnost
Sál Dvory
3. 5.  16:30
JIHOZÁPAD USA
Přednáška a vernisáž výstavy pro veřejnost cestovatele a 
fotografa Miloslava Martina.

17. a 31. 5.  16:00
Univerzita volného času
HISTORIE A SOUČASNOST AMERICKÉ LITERATURY
Lektorka: Mgr. Michaela Čaňková

31. 5.   16:00
Univerzita volného času
HISTORIE A SOUČASNOST AMERICKÉ LITERATURY

Pobočka Lidická
9. 5.  19:00
PROMÍTEJ I TY!
Nový cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT, tento-
krát dokument ANNA V PŘEDNÍ LINII
Máša Novikovová / Nizozemsko / 2008 / 78 min

17. 5.   18:18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových au-
torů. 

A-klub Dvory
18. 5.  16:30 
MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb odpolední hudební 
škola v A-klubu
„Coververze neboli předělávky aneb Na vrchol hitparád 
v cizím kabátě“

Výstavy
Kavárna Dvory:
3.–29. 5.  
FOTOGRAFIE STUDENTŮ SPŠKS KV
Pod vedením Davida Kurce. Vernisáž 3. 5. v 15:30 hod.

Hala Dvory:
3.–29. 5. 
JIHOZÁPAD USA
Výstava fotografií cestovatele a fotografa Miloslava Mar-
tina. 

Pro děti
Dětské odd. Dvory:
2. 5.  15:00
Soutěžní odpoledne k 10. výročí knihovny
KNIHOVNICKÁ POHÁDKA - program pro nejmladší čtenáře

9., 16., 23., 30. 5.  15:00 
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

4., 11. 5.  15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

18. 5.  15:00
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE S WITTE
Hravá soutěž pro děti od 7 let na téma AUTA.

25. 5.  15:00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 
7 let.

Pro seniory
Pobočka Lidická
3., 31. 5.  10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

Herní klub
A-klub Dvory:
3., 10., 17., 24., 31. 5. 15:00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společen-
ských deskových her.

5. 5.  11:00
HERNÍ SOBOTA
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. 

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Od soboty do čtvrtka po telefonické objednávce nabízíme 
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY ANEB 
OBJEDNEJTE SE NA 777 953 422
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00 do 
16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět. 
Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne 
všechny podrobnosti pozorování a zaznamená si váš kon-
takt. Bez předchozí telefonické objednávky nemusí být zá-
jemci o pozorování přijati. Pozorování může totiž probíhat 
i na jiných stanovištích, než přímo na hvězdárně. Je také 
nutno uvést, že k jakémukoli astronomickému pozorování 
potřebujeme mít jasnou oblohu a díky telefonickému kon-
taktu vás můžeme o aktuální povětrnostní situaci průběž-
né informovat, abyste z pozorování skutečně něco měli.

Každý pátek ve 21:30 hodin pozorování večerní 
oblohy bez předchozí objednávky
POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let s úvodním 
audiovizuálním pořadem.

Každý pátek ve 22:30 hodin pozorování večerní 
oblohy bez předchozí objednávky
POZOROVÁNÍ PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (od 10 let)
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem 
o souhvězdích jarní oblohy.

Každé úterý, čtvrtek a sobotu ve 14:00 a 16:00 hodin 
a každou neděli v 15:00 hodin ASTRONOMICKÉ ODPO-
LEDNE PRO VŠECHNY GENERACE
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdár-
ny. K vidění je stálá výstava, několik zajímavých interak-
tivníchn exponátů a možnost vybrat si z naší nabídky ke 
zhlédnutí astronomický pořad či pohádku. Na místě si také 
můžete zakoupit astronomické publikace, pohlednice i tu-
ristickou známku 1531.

Každý čtvrtek od 17:00 hodin na hvězdárně Astrono-
mický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Nový ročník astronomického kroužku nyní probíhá 
na hvězdárně každý čtvrtek od 17:00 hodin. Přihlásit se 
můžete na telefonním čísle 777 953 421, p. Spurný, nebo 
na e-mailu hvezdarna@astropatrola.cz. Účastnický pří-
spěvek na celý rok činí 800 Kč.

NONSTOP internetová pozorování  
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop (dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer) 
na našem ojedinělém webu.

V pátek 25. 5. v 19:15 hodin na hvězdárně
TRANZIT VENUŠE PŘES SLUNEČNÍ DISK 2012
Přednáška Miroslava Spurného, Hvězdárna Karlovy Vary. 
Nenechte si ujít výjimečný úkaz 6. 6. 2012 a přijďte si po-
slechnout podrobnosti, jak můžete pozorovat úkaz, který 
znovu nastane až v roce 2117.

Od pátku 4. do neděle 6. 5. 
KVĚTNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND
POZNEJ ÚPLŇKOVÝ MĚSÍC – A CO DALŠÍHO LZE JEŠTĚ 
POZOROVAT?
Akce probíhá souběžně s expedicí zaměřenou na pozo-
rování meteorického roje Eta Aquaridy 2012. Účastníky 
budeme dále seznamovat s možnostmi pozorování při 
úplňku, zkoušet vizuální fotometrii a některé další spe-
ciální odborné aktivity. Akce je určena i začátečníkům. 
Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit lze účastníky 
do 25. 4., kapacita 19 míst, cena 450 Kč, členové Astrono-
mického kroužku 350Kč.

Od pátku 4. do středy 9. 5.
ASTROGATE ETA AQUARIDY 2012
AKCE PRO POZOROVATELE METEORŮ PROJEKTU 
ASTROPATROLA 2011
V termínu kolem maxima meteorického roje Eta Aquari-
dy pořádá Astronomický klub pro děti ve věku od 10 let 
pobytovou akci naplněnou astronomickou teorií i nočním 
pozorováním oblohy. Ubytování i strava jsou zajištěny. Při-
hlásit lze účastníky do 25. 4., kapacita 7 míst, cena 650 
Kč, členové Astronomického kroužku 550 Kč. Pro tuto akci 
platí, že každý zájemce si interval účasti může zvolit sám.

V sobotu 26. 5. od 10:00 do 17:00 hodin  
v Areálu krajinné výstavy v Chebu
V neděli 27. 5. od 13:00 do 17:00 hodin 
na hvězdárně
BAMBIRIÁDA 2012 …aneb jak se z ošklivého káčátka 
vyklubala nádherná labuť
Navštivte v sobotu naše chebské stanoviště a v neděli 
odpoledne dětský den na hvězdárně v rámci dětské akce 
Bambiriáda 2012. Přijďte prožít několik interaktivních ak-
tivit spojených s pozorováním denní oblohy. Vstup na hvěz-
dárnu pro děti ve věku od 0 do 18 let je v sobotu i v neděli 
zdarma.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary,  
příroda Karlovarska
Charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického 
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňské-
ho města od 15. století po dnešek. 

9. 5.–7. 6. 
Výstava Hvězdné nebe nad Kyselkou
Expozice dokumentuje rozkvět, slávu a úpadek Lázní 
Kyselka. Poprvé také přiblíží stavby slavných architektů, 
převážně z okruhu vídeňských autorů. 

16. 5.   17,00 
Přednáška: Slavní architekti v Kyselce
Přednáší historik architektury Lubomír Zeman.

LETNÍ KINO KARLOVY VARY
Slovenská 2003, Karlovy Vary 

Tel.: 777 727 871-3

Prodej vstupenek pro filmová představení na místě. 
Pokladna otevřena od 20,30 hod. Po skončení promí-
tání jsou přistaveny autobusy MHD. K dispozici bude 
stánek s občerstvením.

4. 5.  21,30 
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY  
– PROMÍTÁNÍ PRO VEŘEJNOST ZDARMA
Once - Irsko, 2006, titulky, drama/hudební/romantický

Vstup zdarma. 

18. 5.  21,30
Kontraband - USA, 2012, titulky, 15N, thriller

Vstupné: 80 Kč.

 19. 5.  21,30
Tohle je válka - USA, 2012, titulky, 12N, akční komedie

Vstupné: 80 Kč. 

25. 5.  21,30
Perfekt days – I ženy mají své dny - ČR, 2011, 12N, ko-
medie

Vstupné: 80 Kč. 

26. 5.  21,30
Probudím se včera - ČR, 2012, komedie

Vstupné: 80 Kč.
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 KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

1.–2. 5.   17:30
Bitevní loď – USA, 2D, akční, sci-fi, čes. tit.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
1.–2. 5.   20:00
Havran – USA, 111', thriller, čes. tit.

Vstupné: 110 Kč.

3D film - premiéra
3.–6. 5.   17:00
Avengers 3D – ČR, 137', sci-fi, akční, dabing.

Vstupné: 165 Kč.

3.–6. 5.   20:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97', 
komedie.

Vstupné: 110 Kč.

5.–6. 5.   14:00
Alvin a Chipmunkové 3 – USA, 98', animovaný, dobrodruž-
ný, dabing. 

Vstupné: 60 Kč. 

7.–9. 5.   17:30 a 20:00
Vrásky z lásky – ČR, 101', komedie.

Vstupné: 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
10. 5.   13:00
Čtyři slunce – ČR, 90', komedie, drama.

Vstupné: 60 Kč.

3D film - premiéra
10.–13. 5.   16:00 
Street Dance II 3D – USA, 89', hudební, čes. tit.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
10.–13. 5.   18:00
Temné stíny – USA, komedie, fantasy, čes. tit.

Vstupné: 100 Kč.

3D film
10.–13. 5.   20:00
Titanic 3D – USA, 194', katastrofický, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

12.–13. 5.   14:00
Piráti – USA, VB, 88', animovaný, dabing.

Vstupné: 90 Kč.

14.–16. 5.   17:30
Prci, prci, prcičky: školní sraz – USA, 113', komedie, čes. tit

Vstupné: 110 Kč.

14.–16. 5.   20:00
Můj vysvlečenej deník – ČR, 90', komedie.

Vstupné: 110 Kč.

3D film 
17.–20. 5.   16:00
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D – USA, 98', fantasy, dobro-
družný, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
17.–20. 5.  18:00 a 20:00
21.–27. 5.   20:00
Líbáš jako ďábel – ČR, 112', komedie.

Vstupné: 110 Kč.

19.–20. 5.  14:00
Hurá do Afriky! – Německo, 93', animovaný, dabing.

Vstupné:70 Kč.

3D film
21.–23. 5.  17:30
Avengers 3D – ČR, 137', sci-fi, akční, dabing.

Vstupné: 165 Kč.

Představení nejen pro seniory
24. 5.  13:00
Modrý tygr – ČR, 90', rodinný.

Vstupné: 60 Kč.

24.–27. 5.  16:00
Sněhurka – USA, 106', pohádka, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

24.–27. 5.  18:00
Diktátor – USA, komedie, čes. tit.

Vstupné: 110 Kč.

26.–27. 5.  14:00
Lorax – USA, 90', animovaný, dabing.

Vstupné: 70 Kč.

28.–30. 5.  17:30
Projekt X – USA, 88', komedie, sci-fi, čes. tit.

Vstupné: 110 Kč.

28.–30. 5.  20:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97', 
komedie.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
31. 5.   16:00 a 18:00
1.–3. 6.  16:00 a 18:00
Sněhurka a lovec – USA, dobrodružný, fantasy, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

3D film – premiéra
31. 5.   20:00
1. - 3. 6.   20:00
Muži v černém III 3D – USA, 101', komedie, sci-fi, čes. tit.

Vstupné: 165 Kč.

KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933 

www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod. Vstupné: 50,- Kč člen, 
70 Kč host (není-li uvedeno jinak). www.fkkv.cz

1. 5.   17:00 a 19:30
1612: Kronika smutných časů – Rusko, 2007, 135', drama, 
historický, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

2. 5.   17:00 a 19:30 
3. 5.   17:00 
Čtyři lvi - Velká Británie, 101', komedie, drama, původní 
znění - čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

3. 5.   19:30 Filmový klub.
Konečná uprostřed cesty - Německo 2011, 90'

4. 5.   17:00 a 19:30 
5. 5.   17:00 
Králové a královna – Francie, 150', drama, komedie, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

5. 5.   19:30 
6. 5.   17:00 a 19:30
Černá kniha – Nizozemsko, Belgie, Německo, Velká Britá-
nie, 145', drama, válečný, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

6. 5.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

7. 5.   17:00 a 19:30 
Anna Frank – Itálie, 100', drama, válečný, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

Koncert - filmcafé Drahomíra
7. 5.   21:00 
Longton – rock n roll band, unplugged.

8. 5.   17:00 a 19:30 
Probudím se včera – Česko, 120', komedie, sci-fi. 

Vstupné: 90 Kč.

9. 5.   15:00 Projekce nejen pro seniory
Velké podmořské dobrodružství – Velká Británie, 91', pří-
rodopisný, dokument, čes. tit.

Vstupné: 40 Kč.

9. 5.   17:00 a 19:30
10. 5.   17:00
Koncert – Francie, Itálie, Belgie, Rumunsko, 119', hudební, 
komedie, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

10. 5.   19:30 Filmový klub.
Trojmezí - Česká republika 2011, 59'

11. - 12. 5.  17:00 
Kvílení - USA, 90', životopisný, drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

11. - 12 5.   19:30
Zatímco spíš – Španělsko, 102', horor, thriller, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

13. 5.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

13. - 14. 5.  17:00
Přepadení – Francie, 95', akční, thriller, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

13. - 14. 5.  19:30
Tady to musí být – Itálie, Francie, Irsko, 118', drama, kome-
die, road movie, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

15. 5.   17:00 
16. 5.  17:00 a 19:30
Meruňkový ostrov - Slovensko, 102', drama, romantický 
původním znění. 

Vstupné: 90 Kč. 

15. 5.   19:15 Přímý přenos
Balet Pařížské opery - Romeo a Julie. Choreografie: 
Sasha Waltz. Hudba: Hector Berlioz.

Vstupné: 400 Kč.

17. 5.   17:00
Věra 68 - Česko, 90', dokument, mluveno česky.

Vstupné: 90 Kč.

17. 5.  19:30 Filmový klub
Děcka jsou v pohodě?

18. - 19. 5.  17:00 
Crulic – cesta na onen svět – Rumunsko, Polsko, 73', dra-
ma, animovaný, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

18. - 19. 5.  19.30 
Ahoj! Jak se máš? – Rumunsko, Španělsko, Itálie, 105', 
drama, komedie, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

20. 5.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

20. 5.   17:00 a 19:30 
21. 5.   19:30
Jasná hvězda – Velká Británie, Austrálie, USA, 119', dra-
ma, romatický, životopisný, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

21. - 22. 5. 17:00 
Modrý tygr – Česko, Slovensko, Německo, 97', rodinný, 
komedie.

Vstupné: 90 Kč.

22. 5.   19:30 
Válka rozumu a cti – Hongkong, Čína, Jižní Korea, Japon-
sko, 133', válečný, historický, drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

23. 5.  15:00, 17:00 Projekce nejen pro 
seniory
Muži v naději – ČR, komedie.

Vstupné: 40 Kč.

23. 5.  19:30
24. 5.  17:00 
Tajemství slov – Španělsko, 120', drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

24. 5.  19:30 Filmový klub
Náhoda?- Polsko 1981, 117'

25. 5.  17:00 a 19:30
Milovaní – Francie, Velká Británie, Česko, 139', komedie, 
muzikál, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

26. 5. Filmový maraton: Režie - Darren Aronfsky.
17:00  Černá labuť – USA, 2010, 103' 
19:30  Wrestler – USA, Francie, 2008,109'
21:30  Requiem za sen – USA, 2000, 102'

Vstupné: 90 Kč. - na jednotlivé filmy 
120 Kč. - při zakoupení vstupenky na všechna představení

27 5.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

27. - 28. 5.  17:00
Vitus – Švýcarsko, 100', rodinný, hudební, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

27. - 28. 5.  19:30
Lurdy - Rakousko, Francie, Německo, 96', drama, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

29. 5.   17:00 a 19:30
Nepřítel pod ochranou – USA, Jižní Afrika, 115', akční, kri-
mi, thriller, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

30. 5.   17:00 a 19:30 
31. 5.   17:00 
Nezvaný host – USA, 104', drama, romantický, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

31. 5.   19:30 Filmový klub
Kluk na kole – Belgie/Francie 2011, 87'
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Kulturní servis/Bohoslužby

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
3. 5.–26. 8.
Aleš Veselý - Kódy a prolínání
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých 
sochařů prezentuje „menší“ sochařská díla a modely 
existujících i nerealizovaných monumentálních objektů ze 
železa, dřeva a kamene, doplněná výjimečnými kresbami. 

Vernisáž 3. 5. v 17 hod.

DALŠÍ AKCE:
12. 5.  13–18,00
Den otevřených dveří – Úžasný svět her
Hrátky pro malé i velké ve výtvarně komediantském kabá-
tě Divadla Studna Hosín, výtvarné činnosti, koncerty, ko-
mentované prohlídky. Pořádá Galerie umění ve spolupráci 
se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka 
a za podpory Města Karlovy Vary. Vstup volný.
13.00 koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře
13–17  Úžasný svět her – nové i staré, zábavné i poučné 
hry a hlavolamy v originálním zpracování Divadla Studna
13–17  výtvarné aktivity pro malé i velké návštěvníky
14.00  komentovaná prohlídka stálé expozice
15.00 koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
16.00  komentovaná prohlídka výstavy Aleše Veselého
17.30  vlajkosláva

17. 5.  19.30 
Yellow Sisters & Petr Wajsar
Dívčí vokální skupina na pomezí world music, jazzu, soulu 
a funky využívá bohaté barvy ženských vokálů (tento-
krát obohacených též o jeden hlas mužský) ve vlastních 
skladbách i v autorských aranžích afrických lidových písní. 

Vstupné 160 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírko-
vé fondy českého umění 20. století. Expozice představí 
díla klasiků českého moderního umění 20. století.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.: 606 928 844

VÝSTAVY
Do 3. 5.  17,00
Olomuciana – Pět pozic olomoucké malby
Výstava děl Jiřího Hastíka, Zdeňka Kučery, Zdeňka Vacka, 
Petra Zlamala, Jiljího Sedláčka, Miroslava Šnajdra a Mar-
ka Trizuljaka přiblíží nejvýraznější osobnosti olomouckého 
regionu věnující se rozmanitým polohám malby. 

10. 5.–24. 6.
Český komiks 1. poloviny 20. století
Ojedinělý výstavní projekt přiblíží vývoj českého ko-
miksu 1. poloviny 20. století a tvorbu nejvýznamnějších 
osobností kresleného seriálu atraktivní pro celé gene-
race, např. Ladův Kozel Bobeš, Sekorův Ferda Mrave-
nec nebo Rychlé šípy.

Vernisáž 10. 5. v 17 hod.

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okol-
nosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
24. 5.  16.30–18.30 
Výtvarná dílna Pavly Vargové
Výroba praktických podložek a prostírání technikou papí-
rové koláže. Vlastní výstřižky, obrázky a fotografie vítány! 
Rezervace na tel. 354 224 111 nebo 606 928 844. 

Vstupné 50 Kč.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Výstava
2.–24. 5.  Okna do mé duše
Inzitní umění - Sylva Prchlíková

Literární večer
23. 5. 18,00 Dagmar Pušová 
DO ZUŠ A. Dvořáka

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se 
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na 
radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího stře-
diska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží. 

Každý týden:
Pondělí  16,00  Kroužek elektrotechniky 
   – pro pokročilé
Úterý  16,00  Klub pro dospělé
Středa 16,00 Kroužek elektrotechniky
Čtvrtek  16,00  Kroužek elektrotechniky

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ 
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

9. 5. 14,00 Ludvika Kovářová
Změny v sociální sféře seniorů a postižených. Kavárna 
Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary,  

Gudrun Jiravová, tel.: 723355673

12. 5. 14,00 Taneční zábava ke Dni matek 
v kongresovém sále hotelu Thermal

Vstupenky je možné zakoupit před zahájením akce.

24. 5. Zájezd do Mariánských Lázní
Přihlášky v klubovně v  Úvalské ulici každé úterý  
od 9 do 11 hod.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, tel.: 608 645 345, 

603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Program aktivizačních činností s podporou osobní 
asistence:
Pondělí 10.00–12.30 
práce na PC, čtení, vzdělávání apod. (Krajská knihovna) 
Úterý  10.00–12.30 
pracovně-výtvarná terapie v DDM Čankovská 
  15.00–16.30 
pohybová terapie Sportstudio Prima
Středa 10.00–14.00 
pracovně-výtvarná terapie v DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30 
pracovně-výtvarná terapie v DDM, turistika, sportovní hry 
apod.
Pátek 10.00–12.30 
společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

KLUB ENERGY
Po–Čt  8,30–17,00 
Pá  8,30–16,30
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodra-
hokamy. Poradenské služby na objednání.

8. 5.  18:30
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA – meditace… 
Lýdie Potužáková

10.–11. 5. 
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. 

Čas nutno objednat.

8. 5.  18:00
REIKI – meditace  
MUDr. Petr Kadleček

22. 5.  18:00
REIKI – meditace   
MUDr. Petr Kadleček

AREÁL ROLAVA, ČANKOVSKÁ
 Tel.: 777727871

www.koupaliste-rolava.cz
 
31. 5.  9,00–18,00
Otvírání Rolavy
Zábavné a sportovní klání karlovarských základních škol 
s odpoledním programem pro všechny věkové kategorie. 
9–15 hodin – akce pro přihlášené školy, od 15 do 18 hodin 
veřejná část – soutěže pro malé i větší děti. 

KV ARENA

18. 5. 20,00 Habera a Team Final Tour 2012
Rozlučkové turné slovenské kapely. Vstupenky od 390 
do 570 Kč v síti Ticket portal.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

11. 5. 15,30 Kolečkiáda
Areál Meandr Ohře. Soutěže na všem, co má kolečka 
(kočárky, kola, koloběžky, tříkolky, brusle). Připraven je 
bohatý program.

25. - 27. 5  Bambiriáda
Prezentace občanských sdružení - areál krajinka Cheb.

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po  18.  hodině v  zasedací místnosti Vodáren a kanaliza-
cí a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 
v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná 
kritika fotografií, příprava výstav a soutěží.

PŘEHLED NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
V KARLOVÝCH VARECH

www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy - AS, 
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, www.armadaspasy.cz

Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Bratrská jednota baptistů - BJB, 
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112,  
www.karlovyvary.bjb.cz

Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod

Církev adventistů sedmého dne - CASD, 
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, www.karlovyvary.casd.cz

Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 

Církev československá husitská - CČSH, 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4, 
 www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod

Církev českobratrská evangelická - ČCE, 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33,  
www.karlovy-vary.evangnet.cz

Bohoslužba – každou neděli od 9:15

Církev bratrská - CB, 
Karlovy Vary, Bulharská 29 A, www.cb.cz/karlovy.vary/

Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Kurzy ALFA - každou středu od 7. 3. v 19,00h. 
Vstup volný. Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. 

Video a diskuze v atmosféře neformálních setkání.

Křesťanské sbory - KSb, 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, www.krestsbor-kv.cz 

Bohoslužba - každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev - ŘKC, 
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1,  
www.farnoststararole.cz

Bohoslužba – každou neděli od 8:30

Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, Karlovy Vary,  
www.greekcatholickarlovyvary.eu

Bohoslužby – každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod
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MAKRO Cash&Carry ČR, 
s. r. o., registrovaným 
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit 
pouze 1× v období 
25. 4. – 8. 5. 2012 
nebo do vyčerpání zásob. 
Originál kupon předložte 
u pokladny. Kupon lze 
uplatnit v jakémkoliv 
velkoobchodním středisku 
MAKRO Cash&Carry ČR, 
s. r. o., registrovaným 
zákazníkem.
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bal.: 3× (8× 100 g) bal.: 8× 100 g

2 2 4 5 2 8 5 6 2 2 0 3 6 4 6 9

2 2 4 5 2 5 2 8

119,90

Uherský salám
• bal.: 400 g
• cena za 400 g

136,69 *

41,90

Granko
• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

47,77 *

219,00

Dětské plenkové 
kalhotky Economy
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

249,99 *

6,90

Actimel
• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

7,87 *

89,90

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

102,49 *

2,95

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
•  při koupi 2 bal. cena 

v přepočtu za 1 ks

3,54 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Karlovy Vary – Obchodní 33, Jenišov u Karlových Varů   
Platnost akce:  25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

6952_MAKRO_inzerce_15_let_kupony_A4_6_Karlovy_Vary.indd   1 13.4.12   12:00

SC-320305/05
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Městská policie

Městská policie oslavila 20 let činnosti
Kulatých dvacet let slaví karlovarská 

městská policie. Přerod ze služby ve-
řejného pořádku na městskou policii začal 
v květnu 1992 s 19 zaměstnanci. Během půl 
roku měli již 41 zaměstnanců. Dnes disponu-
jí 72 strážníky a čtyřmi civilními zaměstnan-
ci. Začátky městské policie v našem městě 
byly skromné, obývala dvě patra v dnešním 
sídle, o která se dělila s družinou a školní 
jídelnou. Prvním zásahovým vozidlem byl 
modrý VAZ. Místo počítačů psali strážníci 
hlášení na psacích strojích. V roce 1993 byla 
vybudována druhá služebna ve Staré Roli, za 
dva roky další v Rybářích a v roce 1996 končí 
rekonstrukce centra na Moskevské č. 34. Od 
roku 1997 slouží městský kamerový systém, 
ve stejném roce také vznikly cyklohlídky. 
Dokončení nového operačního střediska 
umožnilo zavést od roku 2006 stálou dozor-
čí službu a modernizaci ukončil v roce 2009 
přechod na digitální rádiovou síť. Městský 
kamerový dohlížecí systém tvoří dnes 15 ka-
merových bodů, strážníci střeží přes 70 ob-
jektů města na PCO. Vozidla jsou vybavena 
lokátorem GPS, usnadňujícím efektivní na-
sazení hlídek, kamerou a notebookem s on-
-line připojením pro záznam služby. V řadách 
městské policie je dnes dvanáct strážníků, 
kteří slouží již dvacet let. Jsou to Robert Chu-
ráň, Walter Leibelt, Pavel Torma Jalůvka, 
Vladislav Blahník, Martin Bauer, Ing. Milan 
Filip, Ing. Jaroslav Siper, Karel Šťovíček, 
Milan Szewieczek, Jiří Macháček, Oldřich 

Strouhal a Bc. Marcel Vlasák. Právě posled-
ně jmenovaného velitele městské policie jsme 
se zeptali:

Co považujete za největší úspěch těch 20 let?
Vlasák: Právě ten výrazný posun v efekti-
vitě služby díky využívaným technologiím. 
Také v rozvoji lidského potenciálu, zavedení 
programu zvyšování kvalifikace v době, kdy 
zákon nic podobného nepožadoval. Dosáhli 
jsme odborného růstu profesních skupin, 

jako jsou preventisté, psovodi, služba PCO 
či jednotka pro krizové situace. Náš systém 
je postavený na zásadě „nemusím, ale chci“. 
Povedlo se nám rozšířit nabídku služeb pro 
občany, jako je komunikace s hluchoněmý-
mi, senior akademie, osobní odpovědnost 
úsekářů, odchyty zvířat apod. Nastal posun 
od počáteční rivality k současné spolupráci 
městské a státní policie. A hlavně v činnosti 
oddělení prevence, před jejich členy smekám.
(Více o historii městské policie na www.mpkv.cz.)

Představujeme 
strážníky města

Jméno: Petr STEJSKAL
Služební číslo: 213438
Okrsek:  Varšavská, Horova, Jugoslávská, 
 Bulharská
Záliby:  cyklistika, turistika, bouldering
Kontakt:  p.stejskal@mpkv.cz 

Nezletilí kuřáci u škol
Věk uživatelů návyko-
vých látek, především 
tabáku, stále klesá. 
Tento fakt je podnětem 
pro akce karlovarských 
strážníků, které jsou 
prováděny v  blízkosti 
základních a středních 
škol zejména v ranních hodinách. Jen v průběhu 
března a dubna proběhly čtyři akce tohoto typu u 
ZŠ v ulici Truhlářská, Poštovní a Svahová. V Poš-
tovní žádné „hříšníky“ neobjevili. Zato první akce 
u ZŠ Truhlářská zaznamenala čtyři nezletilé kuřá-
ky. Při opakování akce po 14 dnech už byli kuřáci 
obezřetnější a zapálit si v blízkosti školy nedovo-
lili. Pozitivní výsledek strážníci zaznamenali také 
v případě ZŠ Svahová, kde byli přistiženi dva ku-
řáci. Podle zjištění strážníků se věk kuřáků z řad 
školáků ZŠ pohybuje mezi 12 a 15 lety. Zajímavé 
je také to, že až na jeden případ se vždy jednalo 
o dívky kuřačky. Ačkoliv zákon nezletilé kuřáky 
nijak nepostihuje, jsou tyto skutečnosti prostřed-
nictvím systému včasné intervence předávány 
oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu, 
ředitelům škol a rodičům.

Rebelové vyhazovali 
nábytek z oken
Během bujarých oslav vyházeli z oken vše, co jim 
přišlo pod ruku. Škoda, kterou svým jednáním 
způsobili, nepřesáhla pět tisíc korun. A o koho se 
vlastně jedná? Jde o členy hudebního projektu 
Neruda, ve kterém hrají i Roman Holý a  Matěj 
Ruppert z Monkey Business. Ti v polovině břez-
na vystupovali v klubu Paderewski. Skupina 
se ubytovala v domově mládeže v Lidické ulici. 
V  půl druhé ráno kontaktovala vrátná domova 
operační středisko městské policie s tím, že 
někdo vyhazuje z vyššího patra televizi, stoly, 
židle a další věci. Pracovník operačního středis-
ka vyslal na  místo hlídku, která přijela během 
několika minut. Výtržníky našli v devátém patře. 
Na otázku, zda nejsou pod vlivem alkoholu, je-
den ze členů skupiny přiznal, že byli na koncertu 
a popíjeli. Přivolaná policejní hlídka při zjišťování 
totožnosti zjistila, že se jedná o skupinu mužů 
ve věku jednadvaceti až šestačtyřiceti let. Jejich 
jednání kvalifikovali jako přestupek proti majet-
ku a veřejnému pořádku, který bude postoupen 
k  dořešení do  správního řízení na  magistrátu. 
(mp)

t KRÁTCE

Sedm primátorů města splnilo přání veliteli městské policie Marcelu Vlasákovi (první zleva) 
a na oslavě 20 let udělali historický špalír: zprava Václav Lokvenc (1990–92), Miroslava Štorká-
nová (1992–94), Igor Savič (1994–96), Zdeněk Roubínek (2002–06),Veronika Vlková (2006–
2008), Werner Hauptmann (2008–2010) a Petr Kulhánek (od 12. 11. 2010)
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných

 dvorech, úřadech a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

m
yslím

eekologicky

SC-320693/06

SC-311809/05

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-311841/04

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3
11
83
5/
07

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-320288/03

SC-320587/02

SC-311921/04

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4

360 01 Karlovy Vary

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-320783/01

Česká 3, Karlovy Vary – Tašovice
tel.: 604 920 592, www.svet-kamene.cz

Obklady – dlažby
přírodní i umělý kámen

NOVĚ: formátované 
leštěné obklady a dlažby

Česká 3, Karlovy Vary – Tašovice
tel.: 604 920 592, www.svet-kamene.cz

SC-320785/01
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Centrum

Historické centrum města – zcela vpravo Mattoniho vila a další domy, které ustoupily stavbě Thermalu

Během historie Karlových Varů se několikrát posouvalo centrum 
a sedmkrát se stěhovala radnice. Město nemělo nikdy centrální ná-
městí ani obecní rynek, a tak se starousedlíci odjakživa dohadovali, kde 
je střed katastrálního území. Za nejstarší střed města bylo považováno 
okolí Vřídla, kde hospodyně škubaly z drůbeže peří a v horké vodě 
se pařila prasata, než to radní zakázali. Do roku 1928, kdy se k městu 
připojily Tuhnice a Drahovice, bylo jako centrum bráno Tržiště, kde 
se odehrávaly hlavní slavnosti. Teprve později se posunulo centrum 
po proudu Teplé dál na západ na bývalé Celní náměstí před hlavní 
poštou. Tu postavila podle plánů c. k. dvorního rady Friedricha Setze 
v letech 1900 až 1903 karlovarská firma Alfonse Weimüllera. Dnes se 
za střed města považuje skleněný obelisk s třímetrovou fontánou před 
hlavní poštou, dokončený v dubnu 2005.

Ačkoliv Karlovy Vary obdržely svá 
městská práva již 14. srpna 1370, 
kdy byly povýšeny na královské 
město, radnici prvních 150 let po-

dle všeho neměly. Udělením tzv. loketského 

práva město samostatnost nezískalo, práva 
vlastnil Loket, pro který bylo zase nadřazené 
chebské městské právo, spadající do právní 
norimberské oblasti. Jak dokládají nejstar-
ší veduty, naše město se utvořilo v bezpro-

středním okolí Vřídla, kde bylo zpočátku 
jen několik desítek dřevěných domů. Místo 
nebylo ohraničeno hradbami, ale jen měst-
skými branami. Hradby nebyly nutné, neboť 
již od roku 1401 měly Vary právo azylu a byly 
považovány za otevřené město. V letech 
1420–1547 se dostaly, stejně jako celý Loket-
ský kraj, do zástavy hrabatům Šlikům (podle 
Adresáře svobodného města Karlovy Vary 
z roku 1945 „byli Šlikové městu i jeho oby-
vatelům metlou a dali městu zakusiti mnoho 
útrap“). Teprve když byl poslednímu ze Šli-
ků, bratranci Jeronýmovi II., synu Kašpa-
ra II., zabaven roku 1547 majetek za účast 
ve šmalkaldské válce, stal se jediným lenním 
pánem města panovník a Karlovy Vary se 
vrátily zpět do majetku královské koruny. 
Postavení města potvrdilo privilegium Jo-
sefa I. z 13. prosince 1707, stvrzující, že Kar-
lovy Vary jsou královským městem, a toto 
označení pak město i radnice trvale užívaly.

Centrum

Karlovy Vary kolem roku 1652Podoba radnice na Tržišti roku 1855 Radnice roku 1828

Náš seriál
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První radnice stála na Tržišti
Až do konce 17. století vévodila karlovarské 
architektuře gotika. Dominantou městečka 
u pramenů byla gotická věž někdejšího lovec-
kého hrádku Karla IV. a logicky také první 
radnice, postavená roku 1520, byla pozdně 
gotická. Stála pod Zámeckou věží na Tržišti 
vedle chudobince, u lékárny Bílý orel a Trž-
ního pramene. Naproti byl špitál Svatého 
Ducha z roku 1531, zřízený na popud loket-
ského hraběte Albrechta Šlika pro chudé lá-
zeňské hosty. Podle nejstarších vyobrazení 
byla radnice třípatrová, kamenná s hrázdě-
nými štíty, krytá sedlovou střechou a s ma-
lou zvoničkou na hřebeni. Vstupní průčelí 
radnice, obrácené na Tržiště, mělo na každé 
straně trojici oken a vchody po stranách. Při 
velkém požáru města 13. srpna 1604 původ-
ní budova radnice zcela vyhořela. Podle zápi-
su z radničích protokolů ze dne 10. listopadu 
1611 musela být znovu vystavěna. Vedou se 
spory o tom, zda to bylo v barokním, či re-
nesančním slohu, v němž byla sousední Zá-
mecká věž, kde sídlil ponocný. K věži pak byla 
v době baroka přistavěna cibulovitá věžička a 
v éře secese ještě moderní výtah. Jisté je, že 
obnovená radnice byla už jen dvoupatrová, 
se znakem města nad vchodem, slunečními 
hodinami a její ozdobou byl nárožní opěrný 
sloup na pravém boku, kde roku 1739 osadili 
barokní pískovcovou plastiku Karla IV. Tato 
radnice byla uznávaným středem města, ko-
naly se před ní všechny oslavy a do roku 1854 
také pravidelné městské trhy. Po dalším zni-
čujícím požáru města 23. května roku 1759 
byla radnice znovu obnovena ve své původní 
barokní podobě, ale až teprve 18 let po požá-
ru, tedy roku 1777. Sloužila svému účelu do 
roku 1854, kdy byla určena k demolici. K ní 
došlo nakonec v březnu 1875.

Dokumenty úřadu se ztrácely

Historická fakta o nejstarší radnici a správě 
města se dají obtížně doložit, neboť městský 
archiv lehl popelem 13. srpna 1604, kdy za-
niklo celé město. O další písemnosti přišla 
radnice při drancování vojáky. V roce 1632 
vyloupili dům purkmistra Daniela Christela 
Poláci a ukradli dokumenty. Po nich odnesli 

v březnu 1640 písemnosti i Švédové. Dal-
ší ztráty archivu způsobil požár 23. května 
1759, kdy sice městský archiv zachránili, ně-
které písemnosti se však při vynášení ztratily 
nebo zničily. V počátcích vedli město purk-
mistři a městská rada. V roce 1739, podle in-
strukce Karla VI., spravovali město hned čty-
ři purkmistři a dvanáct radních. V roce 1787 
byl už jen jeden purkmistr a tři radní. Ani 
neustálé přesuny radnice nezabránily tomu, 
aby se ve městě ustanovil roku 1788 historic-
ky první magistrát. Ten ale podléhal dozoru 
krajského úřadu v Lokti, takže o židli purk-
mistra nebyla zrovna pranice. Když např. 
purkmistr lékárník Becher v roce 1800 ze-
mřel, zůstal úřad dva roky neobsazen, neboť 
ho nikdo nechtěl převzít. Magistrát skončil 

1. lednem 1849, kdy ho nahradil třicetičlenný 
městský výbor, jehož deset členů tvořilo užší 
vedení, předchůdce městské rady. 

Město bylo dlouho bez radnice

V roce 1883 zakryla pozůstatky bývalé radni-
ce nově postavená provizorní dřevěná Tržní 
kolonáda podle návrhu vídeňských architek-
tů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. 
Městská rada potom zasedala ve Vojenském 
lázeňském ústavu, postaveném v letech 1852–
55 podle plánů W. Hagenauera. Pro radnici se 
hledal vhodný objekt. Trvalo to ale deset let. 
Přes léto úřadovala městská rada v Českém 
sále Puppu, v zimě v pivovaru nebo v budově 
školy. Při volbách v září roku 1850 se nový-
mi orgány města staly obecní výbor, obecní 
představenstvo a obecní představený. Obecní 
(později městský) výbor měl čtyřiadvacet čle-
nů. Tvořil ho obecní představený, čtyři radní 
a devatenáct členů výboru. Volby roku 1850 i 
1864 se konaly v Lázeňském domě (dnešních 
Lázních III.), protože to byla největší budova, 
kterou mělo tehdy město k dispozici. Jakmi-
le skončilo hlasování, jednali v kulečníkové 
místnosti o radních města. Obecní zastupi-

Vojenský lázeňský ústav, kde rovněž zasedala městská rada

Slavnosti na Tržišti roku 1858, kdy město sla-
vilo 500 let od založení

Jako místo zasedání rady města se střídaly 
Vojenský lázeňský ústav (vlevo) a Nové Lázně 
(pozdější Lázně IV.)

Městský dům Stadthaus, kde sídlil starosta 
a rada

Městské části
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Nové lázně se po válce staly trvale hlavním sídlem úřadu města

Městský stavební úřad byl vedle Mlýnské kolo-
nády

Volby městské rady se konaly v největší budově 
Kurhausu (dnešních Lázních III)

telstvo v  letech 1850–1938 dvakrát změnilo 
název. Původní obecní výbor byl v roce 1864 
nahrazen názvem kolegium městských po-
slanců a teprve v roce 1919 názvem městské 
zastupitelstvo, který vydržel dodnes.

Krátké úřadování v Mlýnské ulici

Městský výbor a městské zastupitelstvo 
hledalo dál místo pro radnici. Zatímco 
vlastní úřad město nemělo, muselo v letech 
1849–1852 postavit přednostně novou bu-
dovu pro okresní hejtmanství na Nové louce. 
V roce 1853 se do ní nastěhoval také okres-
ní soud a daňový úřad. Budova zůstala v 
majetku města. Schůze městské rady se od 
roku 1854 konaly ve Vojenském lázeňském 
ústavu, jeho budova však vzhledem ani veli-
kostí neodpovídala potřebám. Nebyl v ní do-
statečně velký zasedací sál pro 36 poslanců 
města a už vůbec ne pro veřejnost, přestože 
po vydání obecního zákona mělo být každé 
zasedání veřejné s účastí měšťanů. Teprve 
koncem roku 1882 se starosta a radní dočka-
li provizorních kanceláří v horních patrech 
Městského domu (Stadthausu) v domě č. p. 
20 a sousedního č. p. 19 v Mlýnské ulici č. 1. 
Šlo o dům palácového typu, postavený podle 
projektu architekta Alfreda Bayera na po-
zemku po Mlýnských lázních a jeho financo-
vání zajistil výnos z lázeňské taxy, zavedené 
prozíravě roku 1795. Radnici v Mlýnské ulici 

říkali Stadthaus, čímž ji odlišovali od zbo-
řené staré radnice na Tržišti, které se říkalo 
Rathaus. Tím ale stěhování radnice neskon-
čilo. Hned v září 1893 se přemístila znovu 
a úředníci obsadili celé první patro Nových 
lázní, zhruba 200 metrů na druhém konci 
Mlýnské kolonády. 

Sídlo rady v Nových lázních

Stálé útočiště našla radnice v budově Nových 
lázní čp. 505, na pravém břehu Teplé napro-
ti Vojenskému ústavu. Šlo o objekt měst-
ských rašelinných lázní, postavený v letech 
1878–1880 podle návrhu městského sta-
vitele Ludwiga Rennera ve stylu renesanč-
ních italských paláců. Výstavbě lázní musel 
ustoupit dům Neptun a také obecní jatka. V 
přízemí objektu byly rašelinné lázně se 24 
kabinkami a v prvním patře se podávaly mi-
nerální koupele. Rašelina se připravovala v 
sousední budově a na místo procedur byla 
přinášena podzemním tunelem. Po dokon-
čení Nových lázní do nich natrvalo přesídlila 
městská rada, zatímco stavební úřad a další 
kanceláře zůstaly v Mlýnské ulici. Úřad sta-
rosty a jeho dva zástupci sídlil ještě nějakou 
dobu v Mlýnské ulici č. p. 19 a 20. Kolegium 
městských poslanců zasedalo dál v bývalé 
čítárně Mlýnských lázní. Nové lázně prošly 
ještě roku 1907 rekonstrukcí a od října 1918 
byly nazývány Lázně IV. 

Úředníků a budov přibývalo
V roce 1920 požádaly o sloučení s měs-
tem okolní obce Rybáře, Drahovice, Hůrky 
a Tuhnice. Radní města souhlasili nejprve 
jen s připojením Tuhnic a Drahovic, Rybáře 
byly připojeny až v roce 1939 a Stará Role 
teprve v roce 1976. Spolu s tím, jak se město 
zvětšovalo, rozrůstala se i radnice. V květnu 
1906 koupilo město za 160 tisíc korun ob-
jekt spořitelny a zřídilo v něm III. budovu, 
kde sídlily úřady ohlašovací, sociální a lesní. 
V roce 1908 dala městská spořitelna, po-
stavená v roce 1905, k dispozici městu svůj 
zasedací sál. V tomto sále zasedalo městské 
zastupitelstvo po celou dobu první republiky. 
Část úřadů sídlila v č. p. 11 a 133 ve Vřídelní 
ulici 25. Dále v roce 1912 město koupilo ho-
tel Trautwein č. p. 541 na Hlavní ul. (později 
TGM č. 3) s cílem přestavět ho a soustředit 
sem všechny městské úřady. Předpokládalo 
se, že dosavadní budovy, kde byla radnice 
roztroušena, budou vráceny lázním nebo 
využity k jiným účelům, např. spojení se 
špitálem pro cizí pacienty. Přestavba hotelu 
Trautwein měla začít v roce 1914, ale plány 
překazila první světová válka. Do objektu, 
který dostal název II. úřední budova, byla 
přestěhována jen část městských úřadů, 
především z Vřídelní ulice, kterou městské 
úřady zcela vyklidily, zatímco část radnice 
v Mlýnské ulici zůstala v provozu. Jako III. 
úřední budova sloužila od roku 1927 bývalá 
radnice v Tuhnicích č. p. 1448. Od roku 1931 
přibyla ještě IV. městská úřední budova v č. 
p. 891, Horní Schillerova 1 (dnes I. P. Pavlo-
va). Po roce 1939, kdy byly k městu připoje-
ny definitivně Rybáře a Doubí, se část úřadů 
města přestěhovala do dosavadní radnice 
v Rybářích v budově spořitelny za Chebským 
mostem.

Po válce se začalo opět na Tržišti

V prvních poválečných týdnech úřadoval 
krátce 12členný revoluční národní výbor od 
8. května 1945 v kancelářích německého pro-
pagačního úřadu na Tržišti 11 (později zde 
byl Čedok a Osídlovací úřad). Tehdy bylo ve 
městě 85 tisíc Němců a zbytky ustupující ně-
mecké 8. armády. Teprve od 13. května 1945 

Za budovu radnice sloužila v roce 1931 také 
spořitelna v Rybářích

Náš seriál
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se stal novým sídlem radnice Lázeňský dům 
v Mlýnské ulici, přejmenované na ulici Maršá-
la Žukova. Zde zazněla po sedmi letech opět 
čs. hymna a v oknech se objevily českosloven-
ské vlajky. Pracoviště radnice byla nadále roz-
troušená po městě. Berní úřad sídlil v Zahrad-
ní ulici 21, Úřad cenové kontroly v Zahradní 
23, Celní a důchodový úřad v Zahradní 45, 
archiv v ulici Karla IV.  č. 8, městský stavební 
úřad a pozemkový fond na Masarykově třídě 
č. 3 vedle hlavní pošty, Okresní národní výbor 
v Bezručově ulici čp. 1098. Soustředění úřa-
du města na jedno místo odnesly v 50. letech 
Lázně IV. Jejich definitivní konec přineslo 
rozhodnutí zřídit v nich Městský národní 
výbor. Ve sběru skončilo 50 van pro bahenní 
léčbu, 43 van pro vřídelní a 21 van pro uhličité 
koupele. Čtyřicet kabin pro zábaly a padesát 
místností pro masáže přestavěli na kanceláře, 
oválný bazén zasypali sutí. Celá budova byla 
přestavěna a zvýšena o druhé patro. Po válce 
byl úřad přejmenován. Nejprve v letech 1949–
1954 měl název Jednotný národní výbor a od 
března 1954 pak Městský národní výbor. 
V budově sídlil až do počátku devadesátých 

let 20. století, kdy byl přestěhován do nové 
budovy na Moskevské ulici.

Dnešní magistrát vznikl z kláštera

Poslední stěhování úřadu bylo na dnešní 
místo, kde původně stával kostel s klášte-
rem. Jeho úplný název byl kostel Panny Ma-
rie ustavičné pomoci. Karlovarská provincie 
redemptoristů vybrala prostranství již roku 
1910, ale se stavbou začala až v roce 1930. 
Plány klášterního kostela vytvořil karlovar-
ský architekt Karl Riedel a stavbu provedl 
stavitel Julius Srb spolu s pražskou firmou 
Rella a Neffe. Šlo o železobetonovou stavbu, 
zaplňující pozemek mezi okresním soudem, 
III. obecnou a II. měšťanskou školou. Základ-
ní kámen, do něhož ukryli plechovou schrán-
ku s pamětní listinou, byl položen 2. srpna 
1931 a vysvětil ho kardinál van Rossum. 
V listopadu téhož roku byl odlit betonový 

kříž, vztyčený na věži kostela. Hotový kostel 
byl 5. července 1933 vysvěcen pražským ar-
cibiskupem Karlem Kašparem ke cti Panny 
Marie ustavičné pomoci. Spolu s kostelem 
byly vystavěny dvě přilehlé budovy kláštera. 
Jedna z nich sloužila jako klášter redempto-
ristů, sídlo viceprovincie a druhá jako dům 
katolické charity. Kostel přestal sloužit účelu 
v roce 1949. Hned v dalším roce po vyhnání 
redemptoristů byl uzavřen. Na základě vy-
nucené darovací smlouvy z 22. prosince 1958 
převzala klášter Krajská správa ministerstva 
vnitra a pak město. V prostorách bývalého 
kláštera sídlil nejprve Sbor národní bezpeč-
nosti, od roku 1964 v něm měly Interhotely 
sklady a nakonec zde byl bazar nábytku. Od 
roku 1967 se snažila církev získat kostel zpět. 
Městský národní výbor jí nejprve v roce 1969 
vyhověl, ale již v roce 1971 dohodu zrušil. 
Aby nebylo poznat, že se jedná o kostel, byla 
v roce 1972 odstraněna vodorovná břevna vr-
cholového kříže na věži. O kostele se uvažo-
valo jako o administrativní budově, výstavní 
hale nebo dokonce jako o bazénu. Nakonec 
zvítězila demolice a 20. října 1984 byl kostel 
stržen. Po roce 1990 redemptoristé usilovali 
alespoň o vrácení pozemku, ale bez úspěchu. 
Byly ponechány jen obě boční budovy, kde 
kdysi bývaly učebny a ubytovna redemptoris-
tů. Ty byly využity pro potřeby Městského ná-
rodního výboru a v jedné z budov bylo i pra-
coviště StB. V letech 1986–1990 byly zbytky 
areálu kláštera začleněny do výstavby nové-
ho sídla Městského národního výboru (dnes 
magistrátu města). Po zrušení okresních 
výborů se druhou budovou magistrátu stal 
objekt bývalého ONV za Chebským mostem. 
Městský úřad byl 12. listopadu 2000 přejme-
nován na magistrát města.

Autor: Jaroslav Fikar
Fotografie z archivu Františka Webera

Klášter a kostel Panny Marie ustavičné pomoci v době výstavby 

 Kostel přečkal pouhých 51 let  V roce 1901 bylo středem města Celní náměstí naproti hlavní poště

Centrum



Při předložení tohoto inzerátu SLEVA 10% NA VŠECHNY SYNTETICKÉ BARVY!

Plus 3A 40kg
 

569,- Kč s DPH

Devoskyt 25kg
 

359,- Kč s DPH

Omítka  
disperzní bílá 25kg 

795,- Kč s DPH

Syntetika lesklá 
S2013/0,6 lt

od 135,- Kč s DPH

· Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak, Colorlak) 
· Široký výběr tapet, sádrové prvky, polystyrénové lišty

malířský bílý nátěr vnitřní otěruodolný, 
85 % bělosti, vhodný na sádrokarton, 
na devoskyt a betonové plochy, štuky 
a přetíratelné papírové tapety

stěrková hmota slouží jako  
náhrada tenkovrstvých štuků,  
na opravy starých omítek,  
zrnitost 2 mm, snadno brousitelné

SC-320761/01

ALŽBĚTINY LÁZNĚ, a. s.
Smetanovy sady 1, Karlovy Vary

Tel. 353 222 536-7, 353 304 211
www.spa5.cz

V Alžbětiných lázních relaxují všechny generace
Šedesát druhů procedur využívají v Alžbětiných lázních všechny 
věkové skupiny návštěvníků. Největší balneoprovoz ve městě 
poskytuje relaxační bazén se čtyřmi automasážními prvky, chrlič 
masáž ramen a zad, vzduchová lůžka pro celkovou relaxační 
masáž, podvodní trysky s tlakovou vodou pro masáž dolních konče-
tin, protiproud a whirlpool, rovněž saunu a páru v mužské i ženské 
části komplexu. Žádaná je elektroterapie, rašelinové zábaly, para-
fín, celotělová kryoterapie a rehabilitace. Z procedur se poskytuje 
perličková koupel, koupel Herbaden Spa, suchá uhličitá koupel, 
pivní koupel, vinná koupel, velmi žádaná je romantická koupel 
Sissi a rašelinová koupel. Z masáží si můžete objednat klasickou 
masáž, aromamasáž, masáž lávovými kameny, medovou, podvodní 
a reflexní masáž i havajská a indickou masáž.

SC-320706/01
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GYMNASTIKA
Oddíl moderní gymnastiky 

TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40 
Hlavní trenérka Nora Nyčová 

Tel.: 721 461 388; www.gymnastika-kv.cz

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně SPgŠ 
v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40. 
Rádi přivítáme nová děvčata ve věku od 5 do 8 let.

BĚH
Karlovarský STRC kros 2012 

www.strc.cz

18.–19. 5.
DO KARLOVÝCH VARŮ OPĚT ZAMÍŘÍ BĚŽECKÝ PODNIK
Ojedinělý sportovní podnik, který je určen všem, kteří holdují 
krosovým běhům. Všem, kteří se nebojí změřit síly s ostat-
ními a všem, kteří si chtějí pořádně máknout a nešetřit své 
tělo. Startuje se v Poštovním dvoře.

ČASOVÝ ROZVRH PÁTEK 18. 5.:
 9:00–10:30 Prezentace závodníků
10:30 Start dětí do 9 let na 200 metrů
10:45 Start dětí 10–12 let na 800 metrů
11:00 Start starších žáků/žákyň 13–15 let 
 na 1600 metrů
11:30 Vyhlášení výsledků
ČASOVÝ ROZVRH SOBOTA 19. 5.:
12:30–14:30 Prezentace závodníků
14:00 Start děti do 9 let na 200 metrů
14:15 Start děti 10–12 let na 800 metrů
14:30 Start hobby běh a starších žáků/žákyň  
 13–15 let na 1600 metrů
15:00 Hlavní běh 6500 metrů
16:00 Vyhlášení výsledků
16:30 Koncert

TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY 

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz 
Tel.: 603 209 270; www.turiste.webpark.cz

5. 5. Historické hraniční kameny na Ašsku 
8. 5.  Miniwelt Lichtenstein u Chemnitz – 
 miniaturní stavby z celého světa
12. 5. Králův kámen u Mariánských Lázní
19. 5. V sobotu dálkový pochod do Prčice  
 a nedělní Písecko
26. 5. Křivoklátsko III. – Krajem Oty Pavla, 
 Leontýnský zámek, hrad Veliz
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.

FOTBAL 

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
hřiště Dvory
6. 5. 10:30 1.FC K.Vary – Kunice 
20. 5. 10:30 1.FC K.Vary – FK Králův Dvůr 
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
hřiště Březová
12. 5. 10:00 1.FC K.Vary – SK SENCO Doubravka
26. 5. 10:00 1.FC K. Vary – FC Rokycany
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
hřiště Drahovice
6. 5. 10:00/12:15 1.FC K.Vary – FC Písek 
20. 5. 10:00/12:15 1.FC K.Vary – FC Rokycany 
27. 5. 10:00/12:15 1.FC K.Vary – AC Sparta Praha 
hřiště Dvory
27. 5. 10:00/12:15 1.FC K.Vary – AC Sparta Praha 
ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
hřiště Drahovice
5. 5. 10:00/11:45 1.FC K.Vary – FK Ústí n/L
19. 5. 10:00/11:45 1.FC K.Vary – FK Viktoria Žižkov
hřiště Dvory
26. 5. 10:00/11:45 1.FC K.Vary – FK Meteor Praha VIII
ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
hřiště Dvory
12. 5. 10:00/11:45 1.FC K.Vary – FK Viktoria Žižkov
II. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN
hřiště Dalovice
13. 5. 14:00 1.FC K.Vary – FK Rakovník 
27. 5. 14:00 1.FC K.Vary – DFK Mladá Boleslav 
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
hřiště Dvory
19. 5. 10:00 turnaj

JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY 

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary 
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA
Pondělí  18:00 hod.  
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý  17:30 hod.   
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí 
Úterý  19:00 hod.    
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí 
Středa  18:00 hod.   
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 hod.   
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary 

Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Pondělí 18:30 hod. – jóga v ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
Úterý 18:30 hod. – jóga v ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
Středa 18:30 hod. – jóga v ZŠ Sídliště 310, Hroznětín
Čtvrtek 18:30 hod. – jóga v ZŠ Svahová 24-26, K. Vary
Neděle 19:30 hod. – meditace v Centru klasické jógy, 
Bělehradská 965/1, K. Vary

SKAUTI
ALNITAK ORION 

Oddíl vodních skautů a skautek 
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  

(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10) 
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl  

E-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří by měli 
zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Nabízíme 
všestranný program, kde se uplatní každý. Scházíme se 
jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme do přírody, 
od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a věnujeme 
se mnoha dalším aktivitám. Scházíme se každou středu
16.00–18.00 h. v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h. v klubovně – děti od 11 let 

Sport

SC-310981/12



Napsali jste nám Dopis do listárny

Vylosování soutěže

Redakční sdělení

V tomto čísle KRL končí 17dílný seriál o městských částech Karlových Varů. Vycházel 
od dubna loňského roku a postupně jsme vám v něm představili Rybáře, Starou Roli, Sed-

lec, Drahovice, Doubí, Tuhnice, Dvory, Bohatice a v KRL č. 12/2011 Počerny. Od letošního 
ledna vycházely další městské části ve dvojici Hůrky-Olšová Vrata, Rosnice-Čankov a Cihelny-
-Tašovice. Poslední dvě pokračování Westend a Centrum zmapovala část Karlovy Vary-město. 
Po doplnění seriálu o další texty a dobové fotografie chystáme vydání souhrnné knížky (s pra-
covním názvem Karlovarská předměstí). Předběžné objednávky na tuto knížku přijímáme 
na e-mailové adrese: serial.kv@seznam.cz. O jejím vydání budeme naše čtenáře informovat. 

(redakce KRL)

Dubnovou tajenkou byla odpověď na otáz-
ku: Kdo bude hvězdou koncertu 18. 5. 

v KV Areně? Správné znění: Pavol Habera 
a skupina Team. Z úspěšných luštitelů byl 
jako výherce vylosován Jiří Kopcio, Chebská 
6, Karlovy Vary. Na tiskovém odd. magistrátu 
města, Moskevská 21 na něho čekají dvě vstu-
penky na uvedený koncert, které věnovala po-
řádající Česká umělecká agentura. 

Plně souhlasím s článkem paní Zemanové 
(Jsme české město, nebo malá Moskva?), 

který vyšel v KRL č. 4. Jen bych to doplnil o svo-
je postřehy. Zahraniční návštěvníky neodrazují 
názvy ulic jako Jaltská, Krymská, Moskevská. 
Naopak svým názvem poukazují na místa, kde 
se o nás vždy rozhodovalo, jak jistě dokazují 
dějiny. Proč potom měnit jejich název? Ná-
vštěvníci a turisté stejně vnímají Karlovy Vary 
jen od Becherovky po hotel Pupp. Nebo snad 
Tuhnice, Rybáře či Dvory apod. je lákají svou 
krásou a výstavností? Radnice by měla naopak 
zasáhnout, aby nápisy a reklamy ve městě byly 
řádně upravené, jak je běžné ve světě. Ano, díky 
ruským podnikatelům Vary zkrásněly, ale za 
jakou cenu? Místní obyvatelé byli z vnitřního 
města vytlačeni, aby tu mohly být postaveny 
nové domy, které jsou však – stejně jako ty staré 
– ve většině prázdné. Proto i ruští občané raději 
koupí byty někde na sídlišti než platit nesmysl-
né sumy v nových domech. Ano, jsme tu doma, 
ale vidět to moc není. S pozdravem

Václav Havlíček, Moskevská 55, Karlovy Vary

Ohlasy na seriál o městských částech
Děkuji KRL, že ve mně probudily lokál-

-patriota. Nejen Karlovaráka, pyšného 
na úžasnou historii svého města, ale přede-
vším rodáka ze Staré Role. Zajímal jsem se 
již před seriálem o její historii, ale nyní o to 
víc s každým dílem seriálu městské části. 
O některých historických faktech jsem věděl, 
mnohé údaje ze seriálu byly ale pro mne nové 
a objevné. Smekám před pílí a trpělivostí 
všech sběratelů střípků historické mozaiky 
a určitě nejsem zdaleka jediný, kdo se těší na 
vydání souhrnné knížky ze seriálu městské 
části. Držím vám palce a fandím. 

Miroslav Vetelský, Rybářská ul., Stará Role

Číst seriál byl čtenářský zážitek nejen pro 
nás pamětníky. Těm mladším čtenářům 

popsal léta, která jsme my prožili na vlastní 
kůži. V Karlových Varech žiji od roku 1946, 
a jelikož mě tyto články velice zaujaly, tak 
jsem si je i vystříhávala. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se na této 
skvělé práci podíleli, a jsem ráda, že autoři 
seriálu uvažují o vydání souhrnné knížky 
s pracovním názvem Karlovarská předměstí. 
Určitě bude o ni zájem. Ještě jednou díky moc 
za tuto záslužnou práci!

Květa Jirásková, Tuhnice, Brigádníků 12

Děkuji zvláště za díl o historii Bohatic. 
Na knížku se moc těším a myslím si, že 

bude mít velký ohlas. Bydlím v Bohaticích, 
ale zaujala mě všechna pokračování. Sháněl 
jsem víc výtisků některých částí, ale doslova 
se po nich zaprášilo a lidé je sbírali a vystři-
hovali si je. Skvělá práce!

Jiří Průcha, Bohatice

S velkým zájmem čtu v Radničních listech 
seriál o historii jednotlivých městských 

částí Karlových Varů. Myslím, že to byla zá-
služná práce historii předměstí sepsat. Tě-
ším se, až tento seriál vyjde v knižní podobě. 

Ing. Stanislav Chalupa z Karlových Varů

Radniční listy si vždy se zájmem přečtu, 
nejvíce se těším na články o historii jed-

notlivých částí Karlových Varů. Určitě dalo 
hodně práce ji takto uspořádat.

Vladislav Tománek, Mládežnická 2, Karlovy Vary

Seriál městské části čtu vždy jako první 
stránky Radniček. Prožila jsem dětství 

v Rybářích, školní léta v Tuhnicích a nyní 
bydlím v Dolních Drahovicích. O historii 
těchto čtvrtí jsem se zatím nikde moc nedo-
četla. Změnil to až seriál v Radničkách. Oži-
vila jsem si vzpomínky a prošla ulicemi, které 
mají dnes jiná jména i podobu. Vděčím vám 
za nostalgickou připomínku prožitých let 
a díky za fotografie míst, která dnes vypadají 
úplně jinak. Mám celý seriál založený doma 
v deskách vedle památníku a ráda ty výstřiž-
ky vyměním za knížku.

Magda Skuhravá, Drahovice

inzerce
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Listárna/Soutěž

Program vedou zkušené rodilé mluvčí 
a český lektor. Dva předchozí ročníky 
měly velký ohlas u dětí i rodičů. Těšíme 
se na nové děti i na naše věrné 
táborníky.

Wattsenglish KV 
Ondříčkova 34, Karlovy Vary

gsm: 773 122 000
k.vary@wattsenglish.com

Jazykové centrum Wattsenglish KV 
pořádá již 3. ročník příměstských 
táborů pro děti 5–10 let.  
Letos nově turnus i pro děti 3–5 let.

Více informací a přihlášky  
na www.wattsenglish.com

PŘÍMĚSTSKÝ  

TÁBOR 

S ANGLIČTINOU

SC-320506/02
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Květnová hádanka: Oblíbená léčebná procedura v Alžbětiných lázních

Odpovědi zašlete do 15. 5. 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, 
Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na kulturní představení.

Křížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Tomáš Sýkora
353 118 161, Moskevská 21
t.sykora@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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UDĚLEJTE SI RADOST...

  www.ALBIXON .cz  T:  777 478 846

UDĚLEJTE SI RADOST, NAVŠTIVTE NAŠI 

NOVĚ OTEVŘENOU POBOČKU V KARLOVÝCH VARECH.

PŘI KOUPI BAZÉNU, ZASTŘEŠENÍ NEBO

VÍŘIVKY ZÍSKÁTE HODNOTNÝ DÁREK ZDARMA.

MY VYRÁBÍME, OSTATNÍ JEN PRODÁVAJÍ !

VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍ PRIORITOU!

B A Z É N Y  •  Z A S T Ř E Š E N Í  •  V Í Ř I V É  V A N Y

nově
v KARLOVÝCH
 VARECH
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HLAVNÍM HOSTEM ZPĚVAČKA PETRA JANŮ, HUDEBNÍ SKUPINY, 
SOUTĚŽE PRO DĚTI, TOMBOLA

 PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉHO MUZEA S VIDEOPROJEKCÍ O HISTORII A VÝROBĚ KŘIŠŤÁLU

 PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉ HUTĚ S ODBORNÝM VÝKLADEM (POSLEDNÍ PROHLÍDKA VE 14:30)

 PREZENTACE MISTRA RYTCE, RUČNÍ ZLACENÍ KŘIŠŤÁLU, BRUSIČSKÁ EXPOZICE

 PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY

  BOHATÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

den otevrených 
dverí sklárny moser
12. kveten 2012, 8 - 15 hodin

MOSER, A.S.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
tel.: +420-800 166 737, +420-353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ SKLÁRNY MOSER A POBAVIT SE PŘI DOPROVODNÉM PROGRAMU

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ
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HLAVNÍM HOSTEM ZPĚVAČKA PETRA JANŮ, HUDEBNÍ SKUPINY, 
SOUTĚŽE PRO DĚTI, TOMBOLA

 PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉHO MUZEA S VIDEOPROJEKCÍ O HISTORII A VÝROBĚ KŘIŠŤÁLU

 PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉ HUTĚ S ODBORNÝM VÝKLADEM (POSLEDNÍ PROHLÍDKA VE 14:30)

 PREZENTACE MISTRA RYTCE, RUČNÍ ZLACENÍ KŘIŠŤÁLU, BRUSIČSKÁ EXPOZICE

 PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY

  BOHATÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

den otevrených 
dverí sklárny moser
12. kveten 2012, 8 - 15 hodin

MOSER, A.S.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
tel.: +420-800 166 737, +420-353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ SKLÁRNY MOSER A POBAVIT SE PŘI DOPROVODNÉM PROGRAMU

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ

SC-320517/03
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