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CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2012056

č.zakázky: 2012046

č.zakázky:  2012043

č.zakázky: 2012017

č.zakázky: 2012009 č.zakázky: 2012052 č.zakázky: 2010051

č.zakázky: 2012064

č.zakázky: 2012055

č.zakázky: 2012058

č.zakázky: 2012047

cena: 2.800.000,- Kč

cena: 1.570.000,- Kč

cena: 2.300.000,- Kč

cena: 895.000,-Kčcena: 12.800,-Kč/měs

cena: 500.000,- Kč cena: 1.280.000,- Kč

cena: 9.000,- Kč/měs. 

Prodej zrekonstruovaného bytu, vhodného 
též jako kancelář, o vel. 2+kk v obch.
centru- Jaltská ulice. 1. patro, vysoké stropy, 
prostorný obývací pokoj s výhledem do 
ulice. Nízké provozní náklady, ihned volné.  
62m2.

Prostorný zařízený byt 3+1 se zimní zahradou 
v „Dallasu“, 3. patro zatepleného domu s 
výtahem. Byt je velmi pěkný, kompletně 
vybaven nábytkem. 108 m2. Ihned volný.

Byt 2+1 v cihl.domě na ul.Vítězná, v 1. patře, 
s výhledem do ulice. Byt byl zrekonstruován 
a je ve velmi dobrém technickém stavu. 
Velmi nízké provozní náklady! Os.vlastnictví. 
V ceně vybavení. 65 m2 + sklep.

Prodej prostorného bytu vel. 2+1 ve 
2.patře zděného domu na pěší zóně – ul. 
TGM. Vysoké stropy, velký obývací pokoj 
s  výhledem do ulice, původní zachovalé 
dřevěné dveře. Byt vyžaduje investice do 
rekonstrukce.  73m2.

Chata je zděná, volně stojící, s pěkným, rovi-
natým, oploceným pozemkem a  výhledem 
na řeku Ohři. Oblíbená rekreační oblast 
především pro milovníky rybolovu, ob-
klopená krásnou přírodou.

Dvě samostatné parcely určené k výstavbě 
RD, rovinaté, neoplocené, umístěné v klidné 
části  obce.  Příjezd po obecní asfaltové 
komunikaci. Na pozemky je přiveden 
vodovodní a kanalizační řád, elektřina.  
1000 a 924 m2.

Pozemek se nachází v nově připravené 
lokalitě rodinného bydlení. Příjezd po 
nové místní komunikaci, veřejné osvětlení, 
přípojky všech IS jsou připraveny na hranici 
pozemku. 1066 m2.

2+1 s balkonem po kompletní, velmi 
pěkné rekonstrukci. Panelový dům, 7. patro, 
výtah. Nové elektrorozvody, nové radiátory, 
koupelna (zděné jádro), stropní podhledy 
s osvětlením, nové dveře i kuchyňská linka. 
55m2.

Byt je v 1. patře vily (ul.Krále Jiřího), po 
kompletní rekonstrukci.Prostorná obytná 
místnost s krbem, která navazuje na jídelnu a 
kuchyni s barem.   V ložnici praktická vestavěná 
šatna, ve druhém pokoji balkon. 100 m2.

2+1 v 6.patře panel. domu s výtahem.  
V r. 2004 rekonstrukce - nová elektrika, 
podlahy, pokojové dveře, vyzděno 
koupelnové jádro, na míru kuchyňská linka.  Z 
oken je krásný výhled na Krušné hory. 62 m2.

Krásný byt 4+kk s garáží v novostavbě 
(Kryzánkova ul.) Byt je ve výborném stavu, 
zařízen nábytkem. Je umístěn v 5. patře 
zatepleného panelového domu. Má dva 
balkony a dvě koupelny. 94 m2.

byt

byt REK pozemky prodej pozemek prodej

byt byt

byt byt

K.Vary – centrum

K. Vary Horní Drahovice

K.Vary – centrum

Kolová Jenišov - Pod rohem

Chodov u K. Varů

K.Vary – centrum

K.Vary - Stará Role

K.Vary -  Stará Role

č.zakázky: 2012042

cena: 570.000,- Kč
Garsonka ve 3. patře panel.domu s výtahem, 
nová plastová okna s orientací na jih, ze 
kterých je příjemný výhled do zeleně. Stav 
je dobrý, udržovaný. Možnost ponechání 
některého vybavení. OV, 20 m2.

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
SLEVA!

SLEVA!

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

SLEVA!
SLEVA!

byt

byt

K.Vary - Dolní Drahovice

cena: 1.500,-Kč/m2cena: 1.480,-Kč/m2

bytK.Vary - Horní Drahovice

Šemnice

VAŠE MAKLÉŘKY

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

Využijte i naší druhé  
kanceláře v přízemí domu 

cena: 10.900,-Kč/měs.  
+ záloha na služby 2.500,- Kč/měs. 

+ záloha na služby 2.200,- Kč/měs. 

+ záloha na služby 4.500,- Kč/měs. 
 +elektr.

 +elektr.

 +elektr.

SC-320664/03
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· Obsah

01 tváŘ z tituLNÍ straNy
Promítač Radim Duda je během MFF v kině Čas 
nejvíce vytížený. Patří k nové generaci promítačů, 
která místo 35mm projektorů zná už jen digitální 
projekci, řízenou počítačem. 

05 Dáma, KtErá pŘibLÍŽiLa Kusatsu
U zrodu partnerství mezi Karlovými Vary a Kusatsu 
byla Masumi Schmidt-Muraki. Zprostředkovala 
i vybudování japonské zahrady u Richmondu.

07 hLEDá sE OrigiNáLNÍ rECEpt
Dárkový koš a odměnu slibují pořadatelé Farmář-
ských trhů za originální kulinářský recept. Vítěz 
bude vyhlášen 24. srpna. 

10 uDáLOst mĚsÍCE JE 47. mFF
Hlavní hvězdou bude herečka Helen Mirrenová. 
Získá Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký 
přínos světové kinematografii.

13 OpONu Nám záviDÍ CELá EvrOpa
Ke 150. výročí narození malíře opony našeho 
městského divadla Gustava Klimta mapujeme 
okolnosti, za nichž dílo roku 1886 vzniklo.

20 Chystá sE KNÍŽKa O pOrCELáNu
Historii výroby porcelánu na Karlovarsku a v Če-
chách sepsal Antonín Foglar. Přinášíme ukázku 
o prvních pokusech s porcelánem.

23 CENu primátOra má stavba Č. 9
Dům postavený roku 1892 jako cizinecký 
špitál sloužil do roku 2000 jako kožní klinika. 
Přestavbou v něm vzniklo obvodní oddělení 
Policie ČR.

24 stráŽNÍCi trÉNOvaLi JÍzDu
Dva nízkonákladové osobní transportéry Segway 
dostali karlovarští strážníci. Zvýší mobilitu a rych-
lost pěších hlídek v lázeňském území.

Náměstek primátora Jiří Klsák 
se těší na Festivalovou noc města

• Léto začíná a s ním i Karlovarské kulturní léto. 
Co letos nabídne?
Jednotlivé akce Karlovarského kulturního léta 
se uskuteční od června do září a najdete je 
po celém městě. Nejvíce akcí bude na koupališti 
Rolava, kde proběhne Karlovarská rocková mapa 
s vystoupením regionálních rockových kapel, dále 
Rocková Rolava a postupně i skupiny Greyhound 
a Beat Club 68. Na Sadové kolonádě jsou připra-
veny odpolední koncerty dechové hudby a country 
vystoupení. Mezi větší akce lze zařadit Loučení 
s létem, které proběhne dne 2. září v letním 
kině, a dále Olšovky 2012, které budou na louce 
v Olšových Vratech. 
• Největší událostí bude jistě MFF. Jak se na něj 
těšíte vy osobně?
Mezinárodní filmový festival je událostí, která 
město na čas přenese do jiného světa. Karlo-
vy Vary jsou plné filmových fanoušků, město 
žije do brzkých ranních hodin. Je to výjimečná 
příležitost přiblížit se dobám dávno minulým, kdy 
město při návštěvě významného lázeňského hosta 
– mecenáše stíhala slavnost za slavností. A právě 
to na festivalu mám rád. Moc se těším 4. červen-
ce na Festivalovou noc města Karlovy Vary. 
• V posledních týdnech se mluví o nových 
třídách v mateřské škole. Proč vzniknou a kdy 
začne jejich zařizování?
Na základě výsledků zápisů do mateřských škol 
v našem městě, kdy poptávka převýšila nabídku, 
bylo ve vedení města diskutováno otevření nového 
pracoviště MŠ tak, aby mohla být uspokojena 
zvýšená poptávka po předškolním vzdělávání. 
Po prohlídce několika prostor byla jako nejvhod-
nější varianta zvolena budova ve Dvořákově ulici 
ve Staré Roli. Práce začnou ihned po ukončení 
smlouvy s původním nájemcem – věříme, že vše 
zvládneme tak, aby se nové třídy otevřely včas.
• K létu patří dovolená. Můžete našim čtenářům 
prozradit, kam letos vyrazíte?
S rodinou se nám již několik let nedaří vyrazit 
na společnou dovolenou. Tak spíše upřednostňu-
jeme zájmy každého z nás. Mé dovolené bývají 
občas prodloužené víkendy, kdy se se svými 
kamarády toulám po české krajině, a v létě pak 
pár týdnů strávím na archeologickém výzkumu 
karlovarského muzea. Letos tím vyvoleným bude 
opět hrad Hartenberg u Sokolova.

· rOzhOvOr mĚsÍCE

07

2320

01

13

1005

KarLOvarsKÉ raDNiČNÍ Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

vyDavatEL: STRATeGiC CONSULTiNG, NA POříČí 8, 110 00 PRAHA 1

ŠÉFrEDaKtOr: PHDR. JAROSLAV FiKAR, TeL.: 602 717 721 (JAROSLAV.FiKAR@CeSKyDOMOV.CZ) 

iNzErtNÍ ODDĚLENÍ: TeL.: 776 431 879 (KARLOVy.VARy@CeSKyDOMOV.CZ) 

STANiSLAVA PROVAZNíKOVá, TeL.: 606 792 475 (STANiSLAVA.PROVAZNiKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)

Dtp: JANA BeNeTKOVá (JANA.BeNeTKOVA @CeSKyDOMOV.CZ)

DOtazy K DistribuCi: BARBORA ŠKALDOVá, TeL.: 777 206 610 (BARBORA.SKALDOVA@CeSKyDOMOV.CZ)

tisK: eUROPRiNT, A. S. ReGiSTRACe Č. MKČR e 11990. Datum vyDáNÍ: 25. 6. 2012

KarLOvarsKÉ raDNiČNÍ Listy

ROČNíK XVii. VyCHáZí 12x ROČNě

NáKLAD 26 000 VÝTiSKů

VyDAVATeL 
ČASOPiSU Je 
DRžiTeLeM
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· vE zKratCE

Další sportovní úspěch oslavili na zŠ 1. máje 
ve Dvorech. po titulu mistrů Karlovarského 
kraje ve florbalu získali prvenství i v bas-
ketbalu. základ obou úspěšných týmů školy 
tvořili sportovně nadaní žáci sedmých tříd 
rajzl, maňák, Lattisch, mašek, bílý a petera, 
kteří se jako hlavnímu sportu věnují kopané. 

Královna Lili pate z velikonočního ostrova 
rapa Nui navštívila 1. června naše město.
Ještě než s domorodými tanečníky maori 
tupuna zatančila v husovce tanec lásky, 
pochválila tichou atmosféru našich lázní. 
průvodcem jí byl cestovatel miroslav stingl, 
náčelník indiánského kmene Kikapů – Okima 
a od roku 2010 čestný občan města.

bubenická show skupiny tam tam batuca-
da, šestimetrová loutka anděla a sbor Long 
vehicle Circus na chůdách byly hlavními 
atrakcemi 5. Karlovarského karnevalu. Konal 
se 10. června a trasa průvodu vedla od trž-
nice, zahradní ulicí, po tržišti, staré a Nové 
louce k hotelu pupp a zpět do smetanových 
sadů, kde byli vyhlášeni Král a Královna 
karnevalu.

Dvoumiliontého návštěvníka uvítali 6. červ-
na v  galerii umění. stala se jím paní Eva 
hasman z Karlových varů. spolu s kytičkou 
získala bezplatnou vstupenku do všech 
tří poboček galerie na dobu deseti let, 
publikaci a originál uměleckého díla. galerie 
slouží od 1. ledna 1953, od loňského roku 
je její součástí rovněž interaktivní galerie 
v becherově vile.

Lotyšský velvyslanec Kaspar Ozoliš 
se 1. června zajímal o karlovarské lázeňství, 
cestovní ruch i snahu města o zápis na se-
znam uNEsCO, kde už je mj. i riga. ta se 
chystá být roku 2014 evropským městem 
kultury, o rok později předá štafetu plzni. 
Diplomata z pobaltí zaujalo také zdejší letiště 
a známý mFF.

bronzovou vizitku se jménem, datem 
narození a úmrtí dostala 13. června socha 
t. g. masaryka na pěší zóně. autor díla so-
chař Jan Kotek se nápisu pět let bránil s tím, 
že na podstavci je masarykův podpis. ruští 
turisté si však 2,4metrovou sochu pletli s Le-
ninem. poslední kapkou bylo, když zde letos 
24. ledna umístil neznámý vtipálek cedulku 
Lenin a zapálil rudé svíčky. 

po uzávěrce: Císařské lázně opraví metro-
stav. vyhrál výběrové řízení na rekonstrukci 
za 809,6 milionu korun. původní odhad byl 
1,2 miliardy korun. práce musí začít do roku 
2016, jinak by měl kraj vrátit památku městu. 
to mu objekt v roce 2008 prodalo za 6,5 mi-
lionu korun, tedy 1 % odhadní ceny. Císařské 
lázně byly otevřeny 5. 5. 1895 po dvouleté 
výstavbě. Od roku 1994 jsou mimo provoz. 
Dnem 1. 7. 2010 se staly Národní kulturní 
památkou.
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Dáma, která pomohla partnerství s Kusatsu

hned dvě obdivuhodné aktivity zdobí japon-
skou spisovatelku Masumi Schmidt-Muraki 
(nyní užívá příjmení Böttcher-Muraki). Stála 

u zrodu partnerství mezi Karlovými Vary a ja-
ponskými lázněmi Kusatsu. A za druhé iniciovala 
v našem městě vybudování japonské kamenné 
zahrady pro meditaci. Vybudovali ji v červnu 
1998 u Poštovního dvora zahradníci z provincie 
Aichi a na otevření přijel i japonský velvyslanec. 
iniciátorka akce žije od roku 1972 v Mnichově. 
Do našeho města zavítala v roce 1990, když psala 
knihu o Haně Bälz, japonské manželce Dr. erwina 
von Bälze. Díky její pomoci podepsaly Karlovy 
Vary jako první město v Česku již v květnu 1992 
partnerskou smlouvu s Kusatsu. Paní Muraki 
zprostředkovala nejen kontakty mezi radnicemi 
ale také natáčení japonské televize v našem 
městě. Stála i za soukromou návštěvou dcery 
japonského císaře princezny Sayako roku 1996 
v našich lázních. Karlovy Vary navštívila letos 
v květnu, kdy jsme si připomněli 20 let od navázá-
ní spolupráce s městem Kusatsu.

Bubeník z Kladrub 
slavil 90 let

Úctyhodné devadesáté narozeniny 
oslavil 11. června pan Antonín 
říha. Oslavenec pochází z Kladrub 
a nyní žije ve Staré Roli obklopen 
rodinou. K jubileu mu uspořádali 
velkou oslavu, kde se všichni sešli. 
Manželka pana říhy, se kterou 
by letos oslavil 62. výročí svatby, 
před nedávnem zemřela, společně 
vychovali dva syny. Radost mu 
nyní dělají tři vnoučata a dvě 
pravnoučata. Do Karlových Varů 
se léta vraceli jen na zimu a v létě 
zůstávali v Kladrubech. Nyní zde 
oslavenec žije trvale čtyři roky. 

Vyučil se kovářem, ale u řemesla dlouho nezůstal. Většinu života strávil jako 
brusič v dřevařském závodě. Jeho velkým koníčkem byla a stále je hudba, 
hlavně dechovka. V mládí hrával v kapele na bubny, které si na zkoušku i na 
vystoupení vozil na kole. „Nemohli jsme hrát veřejně, tak jsme hráli načerno 
ve stodole. Bylo to dobrodružství,“ vzpomíná s nostalgií. Hudbě zůstal věrný 
a dnes ji denně pravidelně poslouchá v rádiu. Rád luští křížovky a sleduje 
vědomostní soutěže v televizi. Nejvíce si pochutná na řízku a ke kávě musí 
mít vždy něco sladkého. Každý den vyráží na procházky. Jeho rodina ho 
charakterizuje jako klidného, starostlivého a velmi pořádného člověka, který 
jim po návštěvě ani nedovolí umýt nádobí. Vše si chce dělat sám.

Jeho zálibou jsou 
cestování a hodinky

Obdivuhodné životní jubileum 
oslavil 9. června pan Karel Štych 
z Karlových Varů. Devadesátiletý 
oslavenec pochází z Klatov a 
nyní žije v pečovatelském domě. 
Do lázeňského města přišel 
v roce 1945. Mezi jeho největší 
koníčky patří opravování hodinek 
a cestování. Opravuje vše, co tiká, 
respektive tikalo, což je znát i 
na bohaté sbírce hodin a budíků 
v jeho malém bytě. „Opravuji ho-
diny i hračky, obyvatelé domu sem 
stále něco nosí. Jsem rád. Musím 
totiž pořád něco dělat,“ dodává 

s úsměvem. Jeho další vášní je cestování. Se svou přítelkyní procestoval za 
posledních 15 let kus světa. Na zdi mu visí suvenýry z Dominikánské republi-
ky, ibizy, Kuby, řeckých ostrovů nebo Švýcarska, které navštívil hned 15x. Na 
poslední zahraniční cestě byl ve svých 86 letech a vždy si veškeré potřebné 
věci v cestovní kanceláři vyřizuje sám. Rád se také vrací na rodnou Šumavu a 
velmi si oblíbil lázně Luhačovice, kam by se, pokud zdraví dovolí, chtěl vydat 
i letos. V mládí také trampoval. Pan Štych rovněž rád zahradničil, hrál také 
na různé hudební nástroje a zkusil i loutkové divadlo. Věnoval se také sportu 
a podporoval řadu sportovních oddílů v Karlových Varech. Jeho přítelkyně 
o něm tvrdí, že je velmi pozorný a starostlivý. Svou milou povahu dal najevo 
také při naší návštěvě, která ho dojala až k slzám.
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Město má mapu korupčních rizik

město Karlovy Vary ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Oživení představilo 
23. května první výsledky tzv. protiko-

rupčního auditu, který zadalo v loňském roce. 
Jde o mapu korupčních rizik v oblasti zadávání 
veřejných zakázek města. Sami zpracovatelé 
auditu hodnotí Karlovy Vary jako jednu ze „sedmi 
statečných“ samospráv, které se rozhodly audit 
využít. Dalšími byla města Hodonín, Lanškroun 
a Černošice, a také obce Psáry, Srch a Tisá. 
Ukazuje to, že tyto samosprávy mají vážný 
zájem zlepšovat své fungování a snižovat rizika 
korupce.
Město Karlovy Vary přijalo od loňského zadání 
auditu řadu opatření. „Jsme si vědomi nutnosti 
aplikovat pravidla i do chodu našich příspěvko-
vých organizací a společností. Samozřejmě se 
o to snažíme prostřednictvím našich zástup-
ců v orgánech společností, ale připravujeme 
i změnu systémovou, zanesení této povinnosti 
do zřizovacích listin a zakládacích smluv,“ uvedl 
k tomu primátor Petr Kulhánek. Podle něho je 
to běh na delší trať. Změnit vnitřní předpisy, 
zakládací a zřizovací dokumenty, nastavit nové 
parametry není otázka dnů, týdnů ani několi-
ka měsíců. Audit je pro město velice užitečný 
nástroj. Odbory rozvoje a investic a technický 

odbor, které provádějí nejvíce zakázek, už stan-
dardně aplikují tzv. rodný list zakázky, jedno 
z doporučení auditu. Na webu města v sekci 
Veřejné zakázky je u zakázek veškerá doku-
mentace – od zadání, vyhlášení, vyhodnocení 
nabídek přes smlouvu o realizaci, zápisy z kont-
rolních dnů až po předávací dokumenty, musíme 
se ještě trochu více zaměřit například na expost 
zhodnocení celé zakázky. Podobně postupují 
nebo budou brzy postupovat i další odbory. 
Součástí auditu není jen analýza hrozících rizik, 
ale také doporučení k jejich minimalizaci.

Blokové čištění a noční mytí komunikací
9.7. pondělí 
Komunikace: B. Němcové, 
Švermova, Vrchlického (od 
křižovatky s ul. 5.května na ko-
nec ulice), 5. května, Anglická, 
Rumunská
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

10.7. úterý
Komunikace: Národní, nám. 
Karla Sabiny, Blahoslavova, 
Východní, Stará Kysibelská, 
Úvalská

11.7. středa
Komunikace: Vrázova, Myslbe-
kova, Brožíkova, Alšova, Sládko-

va, Šumavská, Moskevská, 
Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, 
Gorkého, Bečovská
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

12.7. čtvrtek   
Komunikace: Libušina, 
Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská

13.7. pátek
Komunikace: Požární, Mládež-
nická, U Koupaliště, Čankovská

16.7. pondělí 
Komunikace: U Trati, Teplá-
renská, žitná, Na Výšině, Kpt. 
Nálepky, Lomená, Dalovická, 
Táborská
Noční mytí: i.P.Pavlova, Karla iV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

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

18.7. středa
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, 
Štúrova, Jasmínová, Květinová, 
S.K. Neumanna, Sluneční, 

Fričova, Kamenického 
Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

19.7. čtvrtek   
Komunikace: Lidická, Havlíčko-
va, Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického, italská, 
Americká

20.7. pátek
Komunikace: Vrázova, 
Chelčického, Jízdárenská, Mos-
kevská, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská,

23.7. 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

24.7. úterý
Komunikace: Svahová, Mos-
kevská, Dr.Janatky, Dr. engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové

25.7. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bul-
harská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru k okružní křižovatce u 
prodejny motocyklů)

Noční mytí: T.G.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

26.7. čtvrtek   
Komunikace: nám. emy Des-
tinové, nám. Václava Ŕezáče, 
Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, 
Pod Tvrzí

27.7. pátek
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. 
l. máje, Na Průhoně, Závodní, 
Sklářská, Karla Kučery, Adolfa 
Heimanna, V. Meerwalda, 
V Lučinách, Lipová

• Město Karlovy Vary vyhlásilo 5. výzvu 
pro předkládání projektů v rámci integro-
vaného plánu rozvoje města v integrovaném 
operačním programu (iOP). Výzva je zaměře-
na na zateplení, rekonstrukce výtahů, moder-
nizaci balkonů a další práce na panelových 
domech, které jsou umístěny ve vymezené 
zóně ve Staré Roli. Vlastníci domů mohou 
získat až 40 % celkových nákladů na re-
konstrukci. žádosti mohou být předkládány 
do 17. srpna na obou podatelnách magistrátu 
města. Více informací na www.mmkv.cz.

• Odbor majetku města zveřejňuje záměr 
prodeje volné bytové jednotky č. 1022/5, 
o velikosti 1+KK ve 4. nadzemním podlaží, 
celková plocha jednotky je 27,2 m2, v budo-
vách č. p. 1022 a 1023 (Moskevská 38, 36), 
vystavěných na pozemcích p. č. 2174, 2175 
a 2176/3, ke které náleží spoluvlastnický 
podíl na společných částech budov a na 
pozemcích, vše v k. ú. Karlovy Vary. 
Forma prodeje: veřejná licitace; minimální na-
bídková cena dle tržního ocenění 250.000 Kč. 

• Dále prodeje pozemku p. č. 137/22, trvalý 
travní porost, o výměře 709 m2 v k. ú. Olšová 
Vrata, obec Karlovy Vary za účelem výstavby 
rodinného domu č. 1. 
Forma prodeje: veřejná licitace; minimální 
nabídková cena 319.050 Kč. 

• Další záměr je na prodej pozemku p. č. 
137/1, trvalý travní porost, o výměře 764 m2 
v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary 
za účelem výstavby rodinného domu č. 2. 
Forma prodeje: veřejná licitace; minimální 
nabídková cena 343.800 Kč.

Úřední sdělení

č. riziko závažnost pravděpodobnost

1 Manipulace s veřejnými zakázkami zadávanými příspěvkovými orga-
nizacemi a obchodními společnostmi města, které jsou zadavateli dle 
ustanovení §2 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

vysoká střední/vysoká

2 Neobjektivní a korupčně ovlivnitelná kontrola realizace veřejných 
zakázek

střední vysoká

3 Manipulace veřejných zakázek ze strany třetí osoby, která zastupuje 
zadavatele v řízení

vysoká střední

4 Omezené možnosti externí veřejné kontroly (nízká transparentnost 
procesu přípravy, zadání a realizace zakázek)

vysoká střední

5 Manipulace ve veřejných zakázkách malého rozsahu střední střední

6 Manipulativní hodnocení nabídek střední střední
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• Magistrát města upozorňuje řidiče na úplnou 
uzavírku křižovatky ulic závodu míru a van-
čurova ve Staré Roli. Důvodem je přestavba 
komplikované křižovatky na křižovatku okružní. 
Uzavírka potrvá do 31. 10. 2012. Objízdná trasa 
pro vozidla nad 3,5 t a tranzitní dopravu vede 
přes Počerny, Mírovou, Chodov, Božičany, No-
vou Roli a Mezirolí. Vozidla do hmotnosti 3,5 t, 
dopravní obsluha a veřejná autobusová doprava 
budou staveniště objíždět kolem budovy 
Policie ČR, okolo dopravního hřiště a kostela. 
Doprava směrem na Nejdek bude odkloněna 
do ulic Spojovací, Rolavská a Kostelní, doprava 
směrem na Čankov bude odkloněna přes ulice 

Javorová a Jabloňová. Více o aktuální dopravní 
situaci na www.dopravniinfo.cz.  
• Ve dnech 2. až 4. července budou na Magistrátu 
města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, uzavřena 
pracoviště registru vozidel. Důvodem je zajištění 
provozu nového registru vozidel v souladu s plat-
nou právní úpravou a s rostoucími požadavky 
na zabezpečení mezinárodní výměny dat v rámci 
eU. Procesně bude nutné přenést uložená data 
ze stávající aplikace do nového Centrálního 
registru vozidel. Přepážky pracovišť registru vo-
zidel se otevřou opět 9. července 2012. žádáme 
občany, aby případnou návštěvu registru vozidel 
naplánovali na jiné dny. Děkujeme za pochopení.

Úřední sdělení

Krátké zprávy

Farmářské trhy hledají 
originální recept

Organizátoři Farmářských trhů připravili 
na léto soutěž o velký dárkový koš v hod-
notě 5 tisíc korun a poukázku na nákup 

za další tisícovku. Získá ji výherce za originální 
recept. Termíny nejbližších trhů jsou 22. června, 
27. července a 24. srpna. Zapojte se i vy do sou-
těže o regionální recept s návazností na gastro-
nomickou tradici našeho regionu. Naše město 
rozhodně nebylo v minulosti pouze ve znamení 
oplatek a becherovky. Víte, že mlsnému hraběti 
Chotkovi připravoval Jan Jiří Pupp vřídelní polév-
ku? Také básník J. W. Goethe byl proslulý svou 
závislostí na polévkách. V místních karlovarských 
gastronomických zařízeních se podávala „čoko-
ládová polívčička maminky J. W. Goetha“. Název 
la Casanova nesla skvělá smetanová omáčka a 
výtečné karlovarské knedlíky zná snad každý. 

Určitě se ještě najdou nějaké zapomenuté nebo 
polozapomenuté recepty regionální kuchyně, 
podle kterých doma vaříte, a pokud recept není 
tajný (jako ten na becherovku), tak se o něj s námi 
podělte. Čím bude recept jednodušší, tím lépe. 
Pokud bude vyhodnocen odborníky z místních 
gastronomických podniků, snad rozšíří nabídku 
na jídelním lístku a vy obdržíte velký dárkový koš 
s farmářskými lahůdkami v hodnotě 5 000 Kč 
a poukázku v hodnotě 1 000 Kč. Recept s vaším 
souhlasem zveřejníme v KRL. 
Recepty s kontaktní adresou můžete odevzdá-
vat do schránky označené FARMářSKÉ TRHy 
v Albertu nebo na Rolavě u kanceláře KV City 
Centrum do 27. 7. nebo poslat na mailovou adresu 
kvtrhy@seznam.cz. Odměna bude předána 
na dalších farmářských trzích 24. srpna.

Diskusní fóra pokračují
Po diskusi s občany městských částí Stará 
Role, Počerny (30. 5.) a Bohatice (20. 6.) bude 
první část diskusních fór zakončena 27. června 
od 15.30 hod., a to pro městské části Drahovi-
ce, Olšová Vrata a Hůrky. Beseda se uskuteční 
v budově ZŠ J. A. Komenského. 
Druhá série diskusních fór pro městské části 
Rosnice, Čankov, Sedlec, Rybáře, Tašovice, 
Dvory, Doubí, Cihelny, Tuhnice a centrum bude 
pokračovat na podzim 2012. Občané mohou 
využít volnou diskusi ke konkrétním problémům 
a vyjádřit své názory přímo vedení města.

• Magistrát města upozorňuje na změnu 
ve vydávání matričních dokladů od 1. 7. 2012. 
Pro fyzické osoby bude nově platit, že v přípa-
dě žádosti o vydání matričního dokladu nebo 
doslovného výpisu z matriční knihy podané 
v listinné podobě musí být podpis na žádosti, 
popřípadě na plné moci, která je její součástí, 
úředně ověřen. Matriční doklad je možné vydat 
fyzické osobě: 
a) které se zápis týká, nebo členům její rodiny 
(za které se považují manžel, rodiče, děti, 
prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům, 
popř. zplnomocněným zástupcům
b) která je statutárním orgánem církve nebo 
duchovním touto církví zmocněným 
c) která prokázala, že je to nezbytné pro uplat-
nění jejích práv před orgány státu nebo před 
orgány územních samosprávných celků.
Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na 
jeho vydání prokáže právní zájem nebo která 
žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné 
domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu. 
Doslovný výpis z matriční knihy (tzn. fotokopii 
matričního zápisu) je možné vydat pouze fyzic-
ké osobě, které se zápis týká, nebo členům její 
rodiny (za které se považují: manžel, rodiče, 
děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím souro-
zencům, popř. zplnomocněným zástupcům.

Festivalová noc města 
Pod název Nosferatu – Symfonie (za) šera se koná 
4. 7. od 23.00 hod. v letním kině Festivalová 
noc města. Jde o multižánrový koncert, v němž 
se kombinuje promítání němého hororového filmu 
Upír Nosferatu s hudbou v podání Karlovarského 
symfonického orchestru. Hudbu složil karlovarský 
skladatel Karel Šimandl speciálně pro tuto příle-
žitost. Dirigovat bude nadějný dirigent nastupující 
generace Jan Kučera. Představení má ukázat, 
že i tradiční akce jdou dělat jinak, moderně, 
a přesto vysoce umělecky. Nenechte si ujít tento 
hodnotný hudební zážitek. Vstupné je 50 Kč.
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vlastnictví Kv areny nelze zpochybnit 
Blíží se jeden z největších soudních sporů 
o důsledku neplatného vítězství veřejné zakázky 
v české historii. Na jedné straně město Karlovy 
Vary, na druhé stavební společnosti, které 
vybudovaly KV Arenu a které město vybralo. 
To nyní tvrdí, že hala je předražená, a zpo-
chybňuje, že ji vlastní. Jako advokát hodnotím 
žalobu tak, že nikomu nepomůže. Taktika má 
jasný cíl: aby soud rozhodl o tom, že objekt je 
ve vlastnictví stavebních firem a peníze za jeho 
výstavbu patří do městské pokladny. Na základě 
posudku soudních znalců pak vznikne cena, 
za kterou bude město ochotné halu od sdružení 
zpětně odkoupit. Kroutím nad tím hlavou, protože 
pro Karlovaráky takto podaná žaloba nemůže být 
přínosem. Město neřeší problém ceny zakázky, 
ale existenci nemovitosti a napadá originární na-
bytí stavby. Vlastnictví KV Areny ovšem nemůže 
být podle mého názoru zpochybněno, protože 
veškerá správní řízení, která s originárním 
řízením souvisejí, jsou již v dnešní době nena-
padnutelná a rozhodnutí jsou pravomocná. Jako 
bývalý občan Karlových Varů kauzu podrobně 
sleduji. Ve svém názoru vycházím ze skutečnosti, 
že stavba byla řádně zkolaudována, předána 
a že stavebníkem bylo město Karlovy Vary, jehož 
vůli vyjádřilo rozhodnutí zastupitelstva „postavit 
KV Arenu“. Jako místnímu rodákovi mi nejvíce 
vadí, že se tady nestandardním způsobem roz-
hoduje o nemalých penězích. Město už zaplatilo 
půlmilionovou pokutu od antimonopolního úřadu 
za chyby ve výběrovém řízení a nedávno i soudní 
poplatek. Teď mu navíc hrozí ještě pokuta za to, 
že nezákonně přidělilo zakázky na dostavbu 
promítací kabiny a další úpravy. Domnívám se, 
že tato hra s veřejnými penězi může přijít město 
ještě mnohem dráže. Není totiž zřejmé ani to, 
že cena vyměřená soudními znalci bude nižší 
než ta, za kterou město halu pořídilo. Znalecké 
posudky budou vypracovány i v případě, kdy se 
bude řešit bezdůvodné obohacení, tedy plnění na 
základě neplatné smlouvy o dílo. Vidím ještě dal-
ší důsledky. V případě vítězství v soudním sporu 
by muselo město vrátit státní dotaci na výstavbu 
haly, související daň z přidané hodnoty a také 
nájemné od začátku užívání, neboť by šlo rovněž 
o bezdůvodné obohacení. Dohromady by náklady 
mohly vystoupat až na stovky milionů korun. 
Ať už to dopadne jakkoliv, spor se povleče dlouho 

a to může znamenat i uzavření KV Areny. Lidé 
budou bez hokeje a dalších sportů, bez koncertů 
a ještě budou sledovat nepřehledný právnický 
souboj. Také by mě s ohledem na energetické 
propojení s  bazénem zajímalo, zda případné 
přerušení provozu haly nemůže ohrozit projekty 
financované z evropských peněz.
roman anděl, advokát

hrozí nám mezinárodní ostuda?
V těchto dnech jsem měla informovat o nad-
cházející 113. karlovarské dostihové sezoně. 
Příprava článku se pro mě, velkého patriota 
a nadšeného obdivovatele druhé nejstarší dráhy 
v republice, nakonec stala noční můrou. Psát 
o dostihové derniéře místo premiéry je pro mne 
sportovní tragédií. V polovině června byla v plánu 
Karlovarská dvojnásobná míle. Jen málokterý 
z dostihů pořádaných na karlovarském závodišti 
se může pyšnit tak dlouhou a bohatou historií 
jako ona. Při vzdálenosti 3.200 m je společně 
s podzimní pražskou Cenou prezidenta nejdelším 
tuzemským rovinovým dostihem. První dostih se 
zde uskutečnil již v roce 1928 a jeho pořádání 
přerušila jen válka. Pořadové číslo letošního roč-
níku se mělo vyhoupnout na 84. Bohužel se tak 
nestane. Z rozhodnutí provozovatele závodiště 
se minimálně úvodní dostihový den neuskuteční. 
Dráha zeje prázdnotou. Závodiště za více než sto 
let mnohokrát bojovalo s nepřízní osudu. Vydr-
želo války, totalitu i různé privatizační úmysly. 
Nepodlehlo nedostatku financí, ale politickým 
tahanicím. Můj článek není kritikou vzniklé si-
tuace. Je obrovskou prosbou. Snažím se chápat 
pohnutky současného provozovatele závodiště, 
ale musím se za všechny zklamané zeptat: 
„Dokážete chápat také vy nás?“ Opravdu musíte 
nutně žít pouze přítomností? Nezajímá vás, o co 
všechno budou další generace ochuzené? Po vás 
potopa? Vy můžete dokázat hodně, my ostatní 
bohužel jen jedno. Čekat a doufat, že se vše 
v dobré obrátí. že bude zelený ovál opět dunět 
pod kopyty nových Reků, Liberálů, Darsalamů 
či Shamalganů.
marcela Klingorová

Ovlivňujte vývoj města 
Apatie a nezájem o vývoj věcí veřejných 
se nevyplácí. To je známá pravda. Vývoj našeho 
města se nezastavil, přestože mezi zastupiteli 
vládne nervozita z nepřehledného politického 
vývoje v tomto orgánu. Pokračuje zpracování 
nového územního plánu, projednává se řada 
návrhů na výstavbu rozsáhlých investičních 
celků, které výrazně změní tvář obchodně-
-správního území i vnitřního lázeňského území, 
tady části Varů, na niž jsou obyvatelé zvlášť 
citliví. řada projektů se připravuje i v ostatních 
částech města. Další projekty směřují do oblastí 
ovlivňujících každodenní život občanů. Jsou jimi 
parkování, rozvoj letiště, kulturní a sportovní 
vyžití, městská doprava a mnoho dalších. Někdo 
si řekne, „až mi to začne vadit, budu řvát“. 
Tento často frekventovaný názor není správný 
a většinou již nedokážeme situaci zvrátit. Jeden 
příklad za všechny. Lidé zvolili zastupitele a pak 
chodili po chodbách magistrátu, řinčeli vším 
možným, křičeli na vyděšené úředníky, kteří 
s výsledkem voleb neměli nic společného, demi-
se demise, a nestalo se nic. Noviny měly o čem 
psát. Televizní zpravodajství bylo pestřejší, ale již 
to nic nezměnilo. Až další volby, v nichž občané 
rozhodli trošku jinak. Vycházím z této zkušenosti 
a vyzývám všechny: sledujte pravidelně vývoj 
v jednotlivých oblastech života našeho města. 
Všechny záměry jsou otevřené veřejnosti, veřej-
ně představovány a v době elektronických médií 
můžete v pohodlí domova sledovat a hodnotit 
celý vývoj. Samozřejmě je velmi vítána vaše 
účast na hovorech s občany a diskusních fórech 
pořádaných městem. Při cílené snaze bychom 
dosáhli i ustavení osadních výborů, které dlou-
hodobě prosazujeme jako organizátory průniku 
názoru lidí v daleko větší míře na magistrát. 
řeknete si, k čemu máme zastupitele? Ale věřte, 
že názory přenášené opozičními zastupiteli těžko 
pronikají k sluchu koalice. Daleko větší dopad má 
prezentace názoru k dané problematice skupinou 
místních obyvatel. Proto nebuďte lhostejní. i když 
se vám to nezdá, mohu vás ujistit, že mnohá 
řešení jsou ve vašich rukou.  
Josef murčo, zastupitel města

• Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a ko-
munální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat 
e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 8/2012 je 18. 7. 2012.

hyde park
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· NázOry ČtENáŘů

Město Karlovy Vary, redakční 
rada Karlovarských radničních 
listů a vydavatel Strategic 
Consulting chtějí znát názory 
čtenářů na novou podobu 
měsíčníku, a proto vypisují  
tuto anketu:

1. Líbí se vám nový grafický 
layout KrL?

2. Které stránky (rubriky) 
vás nejvíce zaujaly?

3. Co v KrL postrádáte?

Odpovědi a názory zašlete 
do 10. července 2012 
e-mailem na: hydepark.
kv@ceskydomov.cz nebo 
na adresu: Magistrát města 
Karlovy Vary, 360 01, 
Moskevská 21, tiskové odd., 
a označte ANKeTA KRL.

Anketa čtenářů
Karlovarských radničních listů
město Karlovy Vary vydává už sedmnáct 

let měsíčník Karlovarské radniční 
listy. Za tu dobu se několikrát změnil 

jejich formát i rozsah. První číslo vyšlo v říjnu 
1995 jako dva složené dvojlisty, tedy osm 
stran v provedení černá a modrá. Doprovodná 
barva se časem měnila, zvýšil se také obsah 
z dvanácti až na šestnáct stran. Občas vyšlo 
i barevné vydání, například s rozpočtem města. 
Později se plnobarevná podoba stala standardem 
pro všechna vydání. Jedenáct let po založení 
se radniční listy dočkaly změny formátu. říjnové 
vydání roku 2006 se zvětšilo ze standardního 
A4 na 32 × 23,3 cm a v tomto formátu vychá-
zely radniční listy do března 2010. Tehdy se 

vedení města rozhodlo vypsat soutěž o návrh 
nové podoby Karlovarských radničních listů, 
které by byly více časopisem. Výběrové řízení 
vyhrál vydavatel Strategic Consulting, který 
má s radničními novinami bohaté zkušenosti 
a vydává v rámci ČR na padesát podobných 
titulů s nákladem přes 1,7 mil. výtisků. Od dubna 
2010 vycházely Karlovarské radniční listy jako 
celobarevný časopis o 32 stranách v grafice 
užívané v síti Český Domov. Svým layoutem 
a titulní stranou s jasně červenou barvou se odli-
šovaly od reklamních letáků obchodních řetězců. 
Nový formát vypadal jako běžný magazín a také 
skutečně splnil to, co se od něj očekávalo. Dal 
více prostoru zajímavým tématům současnosti 

i historie (jako byl seriál o jednotlivých částech 
města), pravidelně přinášel rubriky Osobnost 
města nebo Sledované stavby. S příznivým ohla-
sem u čtenářů se setkaly monotematické stránky 
o historii MFF, balneoprovozech, parcích i kolo-
nádách města. Měsíčník nabídl nově také prostor 
pro otevřenou tribunu názorů v rubrice Hydepark 
a Listárna. Podoba Karlovarských radničních lis-
tů naplnila očekávání. V loňském roce se město 
rozhodlo vytvořit nový vizuální styl prezentace, 
jehož úhelným kamenem je nové logo. Následně 
vypsalo veřejnou soutěž na grafickou inovaci 
Karlovarských radničních listů, která je v souladu 
s vizuálním stylem nového loga. Výsledek mohli 
čtenáři posoudit poprvé v KRL č. 6.

Radniční listy | 1

Radniční listy
| 2010XV. ročník 

číslo 3 – BŘEZEn

k a r l o V a r s k é  r a d n i č n í  l i s t y  –  i n f o r m a č n í  Z p r a V o d a j  m a g i s t r á t u  m ě s t a  k a r l o V y  V a r y

Karlovarské

Ačkoli představuje lá-
zeňská zóna v běžném 
povědomí takřka celé 
Karlovy Vary, skuteč-
nost je taková, že vět-
šina obyvatel našeho 
města žije v místních 
a okrajových částech, 
které mají často velmi 
„nelázeňské“ starosti 
a problémy.

Tváří v tvář této sku-
tečnosti se město nyní 
rozhodlo realizovat Průzkum názorů a připomínek 
občanů místních částí města Karlovy Vary. Vý-
sledky tohoto Průzkumu budou využity jednak při 
rozhodování o formách a způsobech kvalitnější sprá-
vy a  řízení rozvoje okrajových částí našeho města, 
jednak umožní identifikovat hlavní problémy života 
v  místních částech a tím poskytnou orientaci orgá-
nům městské samosprávy, na co v těchto částech 
Karlových Varů napřít hlavní pozornost. 

Průzkum je součástí širšího projektu, nazvaného 
„Program zapojení okrajových částí do řízení města 
Karlovy Vary“, ve kterém naše město spolupracuje 
s  Ministerstvem životního prostředí. Uvedený Pro-
gram je součástí Strategického plánu udržitelného 
rozvoje Karlových Varů a naplňuje záměr našeho 
města být rozvíjeno a spravováno jako Zdravé měs-
to. Celý Průzkum je organizován jako zcela ano-
nymní, jména vyzvaných účastníků budou vybrána 
metodou náhodného výběru z voličských seznamů, 
tak aby byl získán statisticky reprezentativní soubor, 
a bude také zajištěna ochrana před zneužitím indivi-
duálních osobních údajů. 

Poštou obdrží na přelomu února a března cca 550 
respondentů z řad občanů místních částí města do-
tazník. Jeho sběr a předání následně – v první deká-
dě března – zajistí studenti a pracovníci Obchodní 
akademie Karlovy Vary. 

Pokud budete mezi oslovenými, prosím o po-
chopení, vstřícný přístup a maximální otevřenost 
a  upřímnost. Výsledky Průzkumu nepochybně po-
slouží nejen rozvoji našeho města jako celku, tak 
bude ku prospěchu i samotných respondentů.

Werner Hauptmann 
primátor města Karlovy Vary

Karlovy Vary nejsou jen 
lázeňská zóna

Odpadový kalendář 2010

21. století (2003)

Nová pošta č. 6

Výzva - kulturní akce

Infocentrum - ISO 9001

V tomto čísle

Město Karlovy Vary získalo finanční prostředky 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, zařaze-
ného v  Integrovaném operačním programu (IPRM-
IOP) ve výši 3 243 289,- EUR.

Z této částky bude v souladu s Integrovaným plá-
nem použito 60 % na revitalizaci zeleně a veřejných 
prostranství určené zóny ve Staré Roli. Tu bude re-
alizovat město Karlovy Vary v postupných krocích 
do roku 2013. Dalších 40% z této částky bude použito 
na regeneraci bytových domů, formou podpory kon-
krétním vlastníkům či sdružením vlastníků bytových 
domů. Vyplacená podpora vlastníkům přitom může 
činit až 40% nákladů na rekonstrukci jejich domu, sa-
mozřejmě při dodržení závazných podmínek.

Celková částka pro přerozdělení v oblasti podpory 
5.2 „Regenerace bytových domů“ činí 39 042 000,- Kč. 
V prvním kole vyhlášené výzvy pro regeneraci byto-
vých domů byla k dispozici finanční částka ve výši 
9 760 500,- Kč. Město Karlovy Vary akceptovalo šest 
žádostí z celkového počtu devíti podaných projektů, 
jejichž celkové plánované náklady činí 23 910 983,- 
Kč, z toho dotační částka 40 %, tedy 9 513 193,- Kč.

V tomto čísle vyhlašuje město Karlovy Vary další 
dotační výzvu na regeneraci bytových domů.

Kromě zmiňovaných evropských prostředků do re-
vitalizace veřejných prostranství ve Staré Roli a  re-
generace bytových domů začne v druhé polovině 
letošního roku město Karlovy Vary další významnou 
investici – rekonstrukci ulice Závodu Míru. Plánované 
náklady činí 100 milionů korun. 

REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ STARÁ ROLE
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje 

od 1. března 2010 výzvu k podávání žádostí o po-
skytnutí podpory v  Integrovaném operačním pro-
gramu prioritní osa 5 - Národní podpora územního 
rozvoje.

Účelem této dotace je zlepšení prostředí v problé-
mových sídlištích - regenerace bytových domů.

Objem stanovených finančních prostředků na tuto 
výzvu je ve výši 10 007 807,- Kč, na které mohou do-
sáhnout oprávnění žadatelé:
• Vlastníci bytových domů 
• Bytová družstva či další obchodní společnosti 

(zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) 
• Vlastníci jednotek, sdružení ve společenství 

vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zá-
kon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) 

• Další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový 
dům (např. občanský zákoník)

Prostředky jsou v rámci regenerace bytových 
domů určeny k:

1. zateplení obvodového pláště domu včetně vý-
měny oken, zateplení vybraných vnitřních kon-
strukcí;

2. práce na bytovém domě prováděné k odstraně-
ní statických poruch nosných konstrukcí a opra-
vy konstrukčních nebo funkčních vad konstruk-
ce domu;

3. sanace základů a opravy hydroizolace spodní 
stavby; 

4. rekonstrukce technického vybavení domů (mo-
dernizace otopné soustavy, výměna rozvodů 
tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotech-
niky, výtahů); 

5. výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně 
zábradlí; 

6. zajištění moderního sociálního bydlení při reno-
vacích stávajících budov. 

Podpora se týká zóny vymezené v Integrovaném 
plánu rozvoje města IPRM Karlovy Vary - Stará role, 
zahrnující ulice: Svobodova, Školní, Smetanova, 
Dvořákova, Nové domky, Okružní, Závodu míru, 
Hlávkova, Truhlářská, Družstevní, Kladenská, Třeš-
ňová, Karlovarská, Boženy Němcové = Tuhnická, 
Fibichova, Janáčkova, Borová, Nad Dvorem, Roho-
vá, Hornická kolonie, Počernická.

Výše podpory je 40 % (z toho 85% ERDF – Evrop-
ský fond regionálního rozvoje, 15% státní rozpočet), 
žadatel financuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů. 
Podpora bude vyplácena zpětně po ukončení pro-
jektu, příp. jednotlivých etap projektu. 

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřej-
něné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.
cz/iop/5-2

Písemné žádosti budou od 1. března 2010 
do  31.  května 2010 do 15:00 přijímat pracovníci 
Odboru rozvoje a urbanismu, úřad stavebního plá-
nování Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednic-
tvím podatelny (Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary). 
Žádosti mohou být doručeny buď osobně, nebo poš-
tou či kurýrní službou, rozhoduje termín doručení 
žádosti.

Bližší informace na stránkách magistrátu města 
www.mmkv.cz, sekce Magistrát města – strate-
gické dokumenty a projekty města, na stránkách
www.kvprojekty.eu, sekce IPRM-IOP, případně 
je  osobně či telefonicky poskytnou pracovníci Od-
dělení strategického rozvoje a dotačních programů 
– Odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního pláno-
vání. 

Dotační výzva

Miliony do Staré Role
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Karlovy VARY°

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Návrhy značky ve velikostních poměrech na obálce

KARLOVARSKÉ

Radniční listy

zleva: titulní strana původních KrL z března 2010, titulní strany z června 2010, novoroční lednová a říjnová z roku 2011

Návrhy titulní strany a změna layoutu v červnu 2012

· zprávy z magistrátu

1

Den 
s městem

Diskuzní 
fóra 
pokračují

6 | 2012

Logo používané od dubna 2010 a nové logo, které 
bylo použito v letošním červnovém vydání časopisu
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Filmová múzo, vítej
• Letošní filmová horečka potrvá v našem městě devět dní a devět 
nocí v termínu od 29. června do 7. července. Na diváky čeká bě-
hem 47. MFF hned několik lahůdek. Především premiéra digitálně 
restaurované komedie Miloše Formana Hoří, má panenko. Křišťálový 
glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii pře-
vezme vynikající britská herečka Helen Mirrenová a do třetice festival 
chystá poctu znamenitému herci Josefu Somrovi.

Již loni se stal karlovarský MFF patronem 
dlouhodobého projektu na digitální restau-
rování nejlepších filmů naší kinematografie. 

Cílem akce, na níž se podílí ministerstvo kultury 
a Národní filmový archiv, je postupně digitalizovat 
domácí zlatý filmový fond, uchovat ho a zpří-
stupnit dalším generacím diváků, kteří by jinak 
zřejmě neměli šanci tyto filmy vidět. Prvním 
snímkem, jehož digitálně restaurovaná kopie 
byla loni na zdejším MFF ve slavnostní premiéře 
uvedena, byla Vláčilova Marketa Lazarová. Dalším 
v řadě bude 30. června ve Velkém sále Thermalu 
Formanův film Hoří, má panenko. Byl ve své době 
jedním z vrcholů nové vlny českého filmu a zároveň 
tečkou za Formanovou domácí tvorbou. Hlavní 
hvězdou 47. MFF bude britská herečka Helen 

Mirrenová, která během slavnostního zaháje-
ní převezme Křišťálový glóbus za mimořádný 
umělecký přínos světové kinematografii. Přijede 
s manželem, americkým režisérem a producen-
tem Taylorem Hackfordem a uvede film The Door, 
v němž si zahrála hlavní roli. Režisérem filmu byl 
maďarský tvůrce istván Szabó, loňský prezident 
karlovarské mezinárodní poroty. V předposlední 
den připomene 47. MFF mimořádnou osobnost 
českého filmu, televize a divadla – herce Josefa 
Somra. Za jeho účasti bude v divadle uveden film 
žert, který režisér Jaromil Jireš natočil v roce 1968 
podle románu Milana Kundery. Film pak na dlouhá 
léta skončil v trezoru cenzury. Novinkami MFF 
jsou úpravy pěti kinosálů na rozlišení 4K, možnost 
promítat v Malém sále Thermalu filmy ve formátu 

3D a také zprovoznění letního kina a jeho začle-
nění do dramaturgie doprovodných akcí. Dobrou 
zprávou pro diváky je fakt, že 47. MFF zachoval 
ceny vstupenek, které tak již 12 let zůstávají 
na stejné úrovni. Cena Festival passu je i letos tisíc 
korun, pro studenty 700 Kč. Uvedeno bude zhruba 
180 celovečerních filmů a desítky dokumentů 
ve čtyřech soutěžních sekcích.

prOgram 47. mFF

soutěžní sekce (12 filmů)
henrik (Norsko, rež. Martin Lund)
Chlapec pojídající ptačí zob (řecko, rež. ektoras 
Lygizos) 
Kamion (Kanada, rež. Rafaël Ouellet) 
Na shledanou, tati (Mexiko, rež. Lucia Carreras) 
Na slaměné cestě (Portugalsko, rež. Rodrigo 
Areias) 
Obchod na konci světa (Japonsko, rež. Tatsuya 
yamamoto) 
polski film (Česká republika, Polsko, rež. Marek 
Najbrt) 
poslední krok (írán, rež. Ali Mosaffa) 
román o jednom masakru (itálie, rež. Marco 
Tullio Giordana) 
tvoje krása nemá cenu... (Rakousko, rež. 
Hüseyin Tabak)
ukamenování svatého Štěpána (Španělsko, 
Francie, rež. Pere Vilá i Barceló) 
zabít bobra (Polsko, rež. Jan Jakub Kolski)

Na východ od západu – soutěžní sekce 
(12 filmů)
aurora (Litva, Francie, Belgie, rež. Kristina Buožyté)
až do města aš (Slovensko, Česká republika, rež. 
iveta Grófová) 
beze studu (Polsko, rež. Filip Marczewski) 
Drazí zrazení přátelé (Maďarsko, Německo, rež. 

Sára Cserhalmi) 
Dům s věžičkou (Ukrajina, rež. eva Neymann) 
houbaření (estonsko, rež. Toomas Hussar) 
Kdesi v palilule (Rumunsko, rež. Silviu Purcärete) 
Lidé na okraji (Lotyšsko, rež. Aik Karapetian) 
poupata (Česká republika, rež. Zdeněk Jiráský) 
praktický průvodce bělehradem za zpěvu a slz 
(Srbsko, Německo, Francie, Maďarsko, Chorvat-
sko, rež. Bojan Vuletič) 
yuma (Polsko, Česká republika, rež. Piotr Mularuk) 
zkouška (Maďarsko, rež. Petér Bergendy)

soutěž dokumentárních filmů (16 filmů)
ať jsou naše dny prozářené (Francie, rež. Jean-
-Gabriel Périot)
bella vista (Uruguay,Německo, rež. Alicia Cano) 
Dva nula (Česká republika, rež. Pavel Abrahám) 
Je těžké být bohem (Švýcarsko, Rusko, rež. 
Pavel Kostomarov, Antoine Cattin) 
Kichot (Polsko, rež. Jagoda Szelc) 
Lazebníci (Brazílie, rež. Luiz Ferraz, Guilherme 
Aguilar) 
malé mužstvo (Španělsko, rež. Roger Gómez, 
Dani Resines) 
Odjíždím ve středu (Švédsko, Norsko, rež. Clara 
Bodén) 
polské iluze (Dánsko, Francie, Německo, Polsko, 
rež. Jacob Dammas, Helge Renner) 

poslední záchranka v sofii (Bulharsko, Chorvat-
sko, Německo, rež. ilian Metev) 
před tebou obnažen (Švédsko, rež. Sara Broos) 
příběh pro modlinovy (Španělsko, rež. Sergio 
Oksman) 
soukromý vesmír (Česká republika, rež. Helena 
Třeštíková) 
tohle není Kalifornie (Německo, rež. Marten 
Persiel) 
trasy myšlenek (Rakousko, rež. Timo Novotny) 

Fórum nezávislých (12 filmů)
Kamkoli jdeš (izrael, rež. Rony Sasson-Angel)
Lidská manéž (Kanada, rež.Martin Laroche)
Nech mě, jak‘s mě našel (USA, rež. Adele 
Romanski) 
Neměj mě rád (Hongkong, rež. Gilitte Pik Chi 
Leung) 
Nevěrci (Maroko, Švýcarsko, rež. Mohcine Besri) 
Noor (Francie, Pákistán, rež. Cagla Zencirci, 
guillaume Giovanetti)
Nosálov (Rakousko, rež. Aleksey igudesman) 
sakra, kluku! (Německo, rež. Jan Ole Gerster)
smrt člověka na balkáně (Srbsko, rež. Miroslav 
Momčilovič) 
uvnitř (Nizozemsko, rež. Rolf van eijk)
v ložnici (Polsko, rež. Tomasz Wasilewski)
vakuum (itálie, rež. Giorgio Cugno)

vynikající britská herečka helen mirrenová

· uDáLOst mĚsÍCE
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gina Lollobrigida 1995

alan alda 1996

gregory peck 1996

Julia Ormond 1996, 1997 sharon stone 2005 Jude Law 2010

John malkovich 2009

robert De Niro 2008

renée zellweger 2007

robert redford 2005

Jacqueline bisset 2004

michael york 2002

Woody harrelson 1999, 2000

salma hayek 1997

mia Farrow 1995
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-321214/01

inzerce

Lezecká 
stěna slouží 
veřejnosti
Naše město má od letošního jara další centrum 
pro volný čas. Ve Dvorech, v ulici Kpt. Jaroše 3 
naproti Okresní veterinární stanici, nabízí nová 
lezecká stěna zhruba 500 čtverečních metrů 
lezení na kolmých, převislých a stropních profi-
lech. V nejvyšším bodě je stěna vysoká jedenáct 
metrů. Na své si přijdou jak zkušení lezci, tak 
úplní začátečníci včetně dětí. Ti nejmenší pak 
mohou vyzkoušet své umění na dětské věžičce 
osazené dětskými chyty. 
V celém Karlovarském kraji nenajdete lezeckou 
stěnu s podobnými parametry. Na půdorysu 
8 x 11metrů se ve Dvorech nachází lezecké linie 
všech obtížností. Součástí stěny jsou šatny 
se sprchami, v přízemí pak naleznete bar s wi-fi 
připojením, kde se po sportovním výkonu můžete 
občerstvit a načerpat nové síly. Veškeré prostory 
jsou nekuřácké. Zapomnětlivci nebo začátečníci 
mohou využít půjčovnu lezeckých potřeb (lano, 
sedák, lezečky). Horolezecké vybavení si zde 
můžete rovněž zakoupit. Nově v centru otevřeli 
lezecké kurzy pro začátečníky se zkušeným 
instruktorem a lezecké kroužky pro děti již 
od šesti let. Nyní připravují také prázdninové 
týdenní kempy pro děti. Otevřeno je denně 
od 10 do 23 hod. 
Kateřina pašková
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Než se opona zvedne
• K nejcennějším a nejvíce obdivovaným součástem výzdoby Karlovarského městského divadla patří 
opona. Má 94 m2, šířku 10,8 a výšku 8,7 metru a byla sešita ze šesti kusů hrubého plátna. Samotné plát-
no má hmotnost 230 kilogramů. Hlavní z trojice autorů opony, Gustav Klimt, patří k nejslavnějším malířům 
Evropy. Letos 14. července uplyne 150 let od jeho narození.

gustav Klimt se narodil v Baumgartenu 
u Vídně, v rakouské metropoli žil a také 
6. února 1918 zemřel. Spolu se svým 

mladším bratrem ernstem a kolegou ze studií 
Franzem Matschem vystudoval malířství. Tato 
trojice nadaných umělců vytvořila velké množství 
uměleckých děl v duchu počínající secese a všich-
ni patří mezi významné osobnosti evropských 
dějin umění. Na počest prvního z nich byl dokonce 
pojmenován expresní vlak, který dodnes jezdí až 
do Prahy. Talent a vynikající umělecká pověst je 
přivedly až ke spolupráci s proslulou firmou Fell-
ner a Helmer, která mimo jiné vyústila v zakázku 
na výzdobu divadla v Karlových Varech. Jejich 
společným dílem je nejen opona, ale i alegorické 
figurální malby na stropě hlediště. Autorem pro-
scéniového obrazu, který má být doplňkem děje 
na oponě, je ernst Klimt. Jak zjistili restaurátoři, 
nejde o fresku, ale o temperovou malbu na plátně, 
přilepeném přímo na omítku. Co všechno spat-
říme na stropě hlediště, rámovaném rozsáhlou 
zlacenou štukou a ernstovou malbou nad oponou, 
nazvanou Láska přemožitelka? Vidíme čtyři 
nástěnné malby, z nichž dvě, Lov a Hra, zhotovil 
Franz Match a další dvě, Potěšení a Tanec, jsou 

signované Gustavem Klimtem. Jsou nádherné 
a my můžeme jen litovat, že naše divadlo si nemů-
že z různých důvodů dovolit přepych Umělecko-
historického muzea ve Vídni. To návštěvníkům 
nabízí pohled na Klimtovy stropní a schodišťové 
alegorické výjevy ze speciálního průhledného 
vyhlídkového mostu. Lépe dosáhne náš zrak na 

oponu, která je rovněž dílem známé trojice. Na dů-
kaz toho ji vidíme v pravém rohu dole, kde Franz 
hraje na violu, ernst na loutnu a Gustav na příčnou 
flétnu (foto 2). Také jejich protějšek v levém rohu 
patří „do rodiny“. Své čestné místo zde dostaly 

Klimtovy sestry Klára, Hermína a Johanna, jejichž 
podobu dali tvůrci Múzám zobrazeným na hlav-
ním výjevu. Vlastním obsahem opony je složitá 
alegorie vyjadřující oslavu básnického umění. 
Kolem sedícího básníka se pohybují krásné ženy, 
které jej inspirují. Je to Múza komedie Thaleia, 
múza hudby euterpé a Múza tance Terpsichoré, 
které představují základní svazek divadelních múz. 
Nechybějí ani pomocné Múzy, ležící erató a Po-
lyhymnia. Celou společnost doplňují ještě Múzy 
Melpomené, Kalliopé, Kleió a Urania, včetně muže, 
ženy a dítěte coby ideální rodiny. Pokaždé, než 
se bájeplná opona zvedne, mohou diváci obdivovat 
všechnu tu krásu, moudrost a lásku, kterou nám 
tvůrci opony zanechali. Během poslední rekon-
strukce divadla byla opona sejmuta a opravena. 
Stalo se tak v roce 1975, kdy po náročném a kom-
plikovaném snesení putovala do hostivařských 
filmových ateliérů, kde ji zrekonstruovala firma 
Tradice. Vzácné dílo bylo pak od ledna roku 1996 
vystaveno v pražském Rudolfinu, aby se o tři roky 
později vrátilo na domovskou scénu. Náklady, 
vynaložené na obnovu této památky, si vyžádaly 
částku milion korun. 
anna Fidlerová

Jedinečná opona Karlovarského městského divadla, kterou nám závidí celá Evropa. Foto: Jiří Hubatka
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Hudební pozdrav partnerskému městu

Jedním z měst, se kterým mají Karlovy Vary 
uzavřenou partnerskou smlouvu, je němec-
ké město na řece Mosele v Porýní-Falci, 

Bernkastel-Kues. Vzájemná smlouva byla uzavře-
na v roce 2000 a od té doby je mezi oběma městy 
čilý přátelský ruch. Koncem srpna a začátkem září 
bývá často karlovarská delegace a rovněž některý 
umělecký soubor hosty na Weinfestu – slavnos-
tech vína v moselském regionu. Naopak téměř 
pravidelně přijíždí do našeho města autobus 
přátel z Německa na červnové koncerty KSO nebo 

divadelní představení v Městském divadle. V roce 
2002 byl v Bernkastelu-Kues založen Spolek pro 
péči o partnerství obou měst. V současnosti má 
kolem 130 členů. Od samého počátku je jeho 
předsedou pan René Achtermann, od roku 2003 
čestný občan našeho města. Na konci minulé-
ho roku při vzájemném setkání projevili hosté 
z partnerského města zájem o malý koncert 
k 10. výročí založení spolku. Bude letos 10. listo-
padu v Bernkastelu-Kues a na programu budou 
operní a operetní árie W. A. Mozarta, G. Verdiho, 

G. Pucciniho, F. Lehára, e. Kálmána spolu s Humo-
reskou Antonína Dvořáka a vídeňskými valčíky 
Johanna Strausse. Protagonisty budou osvědčení 
pěvci – sopranistka Gabriela Kopperová a tenori-
sta Juraj Nociar. Aby to Karlovarákům nebylo líto, 
mohou si přijít poslechnout připravovaný koncert 
s názvem Víno, ženy, zpěv v komorním prostředí 
sálu hotelu Kriváň 15. srpna v 19.30hod. anebo 
o dva měsíce později 8. října do Karlovarského 
městského divadla.
alois Ježek

Na snímku vítězové jednotlivých kategorií (zleva): trang bui thi huyen (kresba karlovarského Národního 
domu), roman grym (goethova vyhlídka) a vpravo David balada (rozhledna Diana).

Výtvarná 
soutěž již 
zná své vítěze
Výtvarná soutěž Památky očima mladých byla 
vyhlášena městem Kutná Hora koncem loňského 
roku jako doprovodný program Dnů evropského 
dědictví. Naše město se k této akci připojilo 
a vyhlásilo místní kolo ve věkových kategoriích 
6 až 10, 11 až 14 let a 15 až 18 let. Do uzávěrky 
30. dubna přišlo na magistrát 150 obrázků. Tři 
nejlepší vybrala porota z každé kategorie. Vyhlá-
šení výsledků proběhlo 5. června v zasedací míst-
nosti magistrátu města. Autoři nejlepších tří děl 
v každé kategorii byli odměněni věcnými cenami. 
Vítězné práce byly zaslány do celostátního kola 
v Kutné Hoře, kde 8. září proběhne vyhodnocení 
a ocenění vítězů. Třetího září zde také proběhne 
zahájení výstavy nejúspěšnějších prací z celé Čes-
ké republiky. Všechna díla zaslaná do karlovar-
ského kola si budou moci zájemci prohlédnout na 
výstavě v prostorách městské knihovny v září.

Celkové pořadí mladých výtvarníků:
Kategorie 6–10 let
1. místo: Roman Grym – Goethova vyhlídka
2. místo: Karolína Kubincová – Vřídlo
3. místo: Pavlína Novotná – Kostel Máří Magda-
lény
Kategorie 11–14 let
1. místo: David Balada – Karlovy Vary – Diana
2. místo: Verunka Kloučková – Kostel sv. Lin-
harta
3. místo: Magdalena Cingrošová – Moje město 
Karlovy Vary
Kategorie 15–18 let
1. místo: Trang Bui Thi Huyen – Karlovy Vary – 
Národní dům
2. místo: Konstatntin Vaneev – Karlovy Vary – 
lázeňská zóna v 19. st.
3. místo: Filip Kocáb – Karlovy Vary – Goethova 
vyhlídka



15

· KuLturNÍ sErvis

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

29. 6.–7. 7. 
47. mFF Karlovy vary - projekce
UPOZORNěNí: Karlovarské městské divadlo, o.p.s., vstupenky 
na MFF KV neprodává. 

12. 7.  19:30  
koncert: gLENN miLLEr stOry - big band Karlovy vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského 
regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. Základním 
repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. 
Glenn Miller, Duke ellington, Count Basie, Benny Goodmann, 
George Gershwin aj. 

18. 7.  19:30  
koncert: z OpErEty DO OpErEty - Johann strauss orche-
str Coburg „Die flotten geister“
Obvykle šestnáctičlenné těleso, jehož základem jsou členové 
operního orchestru bavorského města Coburgu, které 
zde vzniklo v r. 1998 s koncertním mistrem a uměleckým 
vedoucím v jedné osobě, panem Jiřím Preisingerem. Často je 
orchestr doplňován vynikajícími muzikanty z jiných orchestrů. 

24. 7. 19:30  
opera: COsi FaN tuttE - EurOpEaN musiC aCaDEmy
evropská hudební akademie v Teplicích vznikla v roce 2007 a 
má za cíl přivádět mladé talentované operní pěvce a dirigenty 
z celého světa, kteří pod vedením zahraničních a tuzemských 
lektorů, připravují operní inscenace a koncerty. 
Režie: Krzysztof Biernacki. 

28. 7.  19:30  
koncert (velká británie): hallé youth Orchestra 
Studentský soubor Hallé youth Orchestra vznikl v roce 2002 
a je přidruženým tělesem významného anglického orchestru 
Hallé, který funguje v Manchesteru již od roku 1857. Nabízí 
jedinečnou možnost místním mladým hudebníkům ve věku 13-
19 let vyzkoušet si, jaké to je pravidelně zkoušet, účinkovat na 
koncertech a také spolupracovat s profesionálními hudebníky.

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

4. 7. 20.30 Letní kino
symfonický koncert KsO – v rámci Dne města na mFF
MULTiMeDiáLNí PROJeKT NOSFeRATU, SyMFONie (ZA) 
ŠeRA. Autor hudby: Karel Šimandl, dirigent Jan Kučera 

Kolonádní koncerty 
mlýnská kolonáda, vždy v 16.30 hodin
26. 7.
Johann Strauss - Císařský valčík, František Kmoch – Na 
motoru, František Hilmar – esmeralda, W. A. Mozart – Diva-
delní ředitel – předehra, Antonín Dvořák – Pražské valčíky, 
Johannes Brahms – Uherský tanec č. 5 a č. 6, Johann Strauss 
– Lehká krev – polka, Julius Fučík – Vjezd gladiátorů

27. 7.
Johann Strauss - Cikánský baron – předehra, W. A. Mozart 
– Turecký pochod, Johannes Brahms – Uherské tance č. 5 + 
6, Bedřich Smetana - Našim děvám – polka, Johann Strauss 
– Povídky z vídeňského lesa, Antonín Dvořák – Humoreska, 
Johann Strauss – Tritsch tratsch polka

28. 7.
Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí – předehra, Gerhard 
Winkler – Pijácká píseň, Antonín Dvořák – Polonéza es dur, 
Johann Strauss – Hlasy jara, Antonín Dvořák – Česká suita - 
polka, Johann Strauss – Pizzicato polka, Oskar Nedbal – Valse 
triste (z Pohádky o Honzovi), Johann Strauss – Radeckého 
pochod 

31. 7.
Johann Strauss – Netopýr předehra, Albert Wiliam Ketélbey 
– Na perském trhu, Franz Lehár – U Maxima jsem znám (z Ve-
selé vdovy), Oskar Nedbal – Kavalír – valčík, Johann Strauss 
– intemezzo z 1001 noci, Rudolf Friml – indiánská píseň lásky, 
Julius Fučík – Florentinský pochod

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

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovyvary.cz

29. 6.–7. 7. 
47. mezinárodní filmový festival Karlovy vary
http://www.kviff.com

3D film – premiéra
8.–15. 7. 16:00 a 18:00
Doba ledová iV: země v pohybu 3D – USA, 94 min.,  
animovaná komedie, dabing. Vstupné: 150 Kč.

premiéra
8.–11. 7.  20:00
Konfident – ČR, 108 min., drama, komedie. Vstupné: 110 Kč.

představení nejen pro seniory
12. 7.  13:00
Tady hlídám já – ČR, 105 min. 2D, komedie. Vstupné: 60 Kč. 

3D film - premiéra
12.–18. 7.  16:00 a 19:00
The Amazing Spider-man 3D – USA, 137 min., sci-fi, dabing. 
Vstupné: 165 Kč.

premiéra
12.–15. 7.  21:30
iron Sky – Finsko, Německo, 93 min., sci-fi, akční, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč.

16.–18. 7.  21:30
Líbáš jako ďábel – ČR, 112 min. 2D, komedie.  
Vstupné: 110 Kč.

3D film
19.–22. 7.  16:00
Madagaskar iii 3D – USA, 92 min., animovaný, dabing. 
Vstupné: 140 Kč.

3D film 
19.–22. 7.  18:00
Muži v černém iii 3D – USA, 101 min., komedie, sci-fi, dabing. 
Vstupné: 165 Kč.

3D film - premiéra
19.–22. 7.  20:00
Abraham Lincoln: Lovec upírů – USA, min., sci-fi, akční, 
dabing. Vstupné: 150 Kč.

3D film
23.–25. 7.  16:00 a 18:00
Avengers 3D – ČR, 137 min., sci-fi, akční, dabing.  
Vstupné: 140 Kč.

3D film
23.–25. 7.  20:00
Prométheus 3D – USA, 124 min., sci-fi, horor, české titulky. 
Vstupné: 150 Kč.

představení nejen pro seniory
26. 7.  13:00
Do říma s láskou – USA, 102 min., komedie, české titulky. 
Vstupné: 60 Kč.

3D film
26.–29. 7.  16:00
Doba ledová iV: země v pohybu 3D – USA, 94 min., animovaná 
komedie, dabing. Vstupné: 150 Kč.

premiéra
26.–31. 7.  18:00 a 20:30
Temný rytíř povstal – USA, VB, min., akční, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč.

3D film 
30.–31. 7.  16:00 
Madagaskar iii 3D – USA, 92 min., animovaný, dabing. 
Vstupné: 140 Kč.

Slovenská 2003, Karlovy Vary 
Tel.: 777 727 871-3

prodej vstupenek pro filmová představení na místě, 
pokladna otevřena od 20,30 hod. po skončení promítání 
jsou přistaveny autobusy mhD. v červenci je začátek 
promítání od 22,00 hod. Krytá tribuna pro 500 diváků, 
stánek s občerstvením.

1.–7. 7. mezinárodní filmový festival Karlovy vary
http://www.kviff.com

11. 7.
Kocour v botách – USA, 2011, české znění, animovaná pohád-
ka. Vstupné 80 Kč. 

13. 7. 
Vrtěti ženou – Velká Británie, 2012, 15N, komedie/romantický. 
Vstupné: 80 Kč. 

14. 7. 
Prci, prci, prcičky: Školní sraz – USA, 2012, 15N, komedie.
Vstupné: 80 Kč. 

18. 7. 
Lorax – USA, 2012, v českém znění, animovaný.  
Vstupné: 80 Kč. 

20. 7. 
Nepřítel pod ochranou – USA, 2012, 15N, titulky, thriller.
Vstupné: 80 Kč. 

21. 7.
Tady hlídám já – ČR, 2012, komedie/rodinný. 
Vstupné: 80 Kč. 

25. 7.
Modrý tygr – ČR, 2011, rodinný. Vstupné: 80 Kč. 

27. 7. 
Diktátor – USA, 2012, 15N, titulky, komedie. Vstupné: 80 Kč. 

28. 7. 
Příliš mladá noc – ČR, 2012, 15N, drama. Vstupné: 80 Kč. 

Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

1.–7. 7. bude galerie otevřena denně od 10 do 19 hodin.
výstavy:
Do 26. 8.
aleš veselý–Kódy a prolínání
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých so-
chařů prezentuje „menší“ sochařská díla a modely existujících 
i nerealizovaných monumentálních objektů ze železa, dřeva a 
kamene, doplněná výjimečnými kresbami. 

Do 26. 8.
zdeněk ziegler–slavnosti plakátů 
Zdeněk Ziegler (1932), významný český grafický designér a 
dlouholetý vysokoškolský pedagog se v letošním roce dožívá 
významného jubilea a v rámci MFF představí reprezentativní 
kolekci filmových plakátů. 

Do 26. 8
Jiří slíva–Chaplin etc.
V rámci doprovodného programu MFF bude prezentována 
především grafická tvorba známého českého karikaturisty, 
kreslíře, malíře, ilustrátora, humoristy, a též občasného 
literáta a kytaristy ve skupině Grafičanka.

Do 29. 7.
Jiří trnka
Jednu z nejvýraznějších osobností českého animovaného 
filmu a ilustrační tvorby přiblíží dokumentační výstava oboha-
cená o dvacítku originálních loutek zapůjčených od Trnkovy 
rodiny a z Muzea loutek v Chrudimi. expozice je unikátním 
projektem připraveným Českými centry v rámci MFF.

DaLŠÍ aKCE:
9.–13. 7. 9,00–16,00 
výtvarné léto v galerii
Již 9. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8–12leté 
děti povedou Marie Zichová a Milena Jakubíková a seznámí 
děti s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami. 
Kurzovné vč. obědů 1.700 Kč.

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO ČAS

LETNÍ KINO KARLOVY VARY

GALERIE uMěNÍ
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Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 606 928 844
Otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin 

1.–7. 7. bude galerie otevřena denně od 10 do 19 hod.
výstavy
Do 30. 9. 
Jak se šijí nejen pohádky 
expozice z bohatých sbírek fundusu Barrandov Studia 
připravená v rámci doprovodného programu MFF přiblíží 
kostýmy z legendárních filmů a pohádek doplněné ukázkami 
střihů, navrhování a šití modelů. Dále představí kostýmní 
originály, dobové dokumenty i fotografie ze zákulisí známých 
filmů (např. Amadeus, Nejkrásnější hádanka, Královská aféra, 
Ve stínu).

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

DaLŠÍ aKCE:
2.–6. 7. 
týden českého filmového průmyslu
Workshopy, semináře i otevřené diskuse s tvůrci pořádané 
Barrandov Studiem a FAMU, zaměřené na tvorbu dokumentu i 
animovaného a hraného filmu, umožní účastníkům z řad veřej-
nosti strávit karlovarský festivalový týden tvůrčím způsobem.

10. 7. 16.30–18.30 
akvarel v plenéru 
Krajinářský workshop Varvary Divišové, pořádaný tentokrát 
v zahradě Becherovy vily. Vstupné 60 Kč.

16. - 20. 7. 9,00–16,00 
Letní výtvarný týden v Becherově vile
Výtvarně zaměřený příměstský tábor s denním docházením 
pro 9–13leté děti povedou Pavla Vargová a Milena Jakubíková. 
Určeno zájemcům o tradiční i méně tradiční výtvarné techniky. 
Kurzovné vč. obědů 1.700 Kč.

24. 7. 11,00–13,00 
Výtvarná dílna Pavly Vargové k výstavě Jak se šíjí filmové 
kostýmy. Prohlídka výstavy s výtvarnou dílnou inspirovanou 
českými filmovými pohádkami.

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

30. 6.–3. 8.  
News photo 2012
Události uplynulých 15 let objektivem fotografů.  
Vernisáž výstavy 30. 6. od 16.00 hod.

1.–9. 7. 
Stanové městečko na Rolavě pro návštěvníky MFF

8. 7. 17,00 
koncert country kapely Bankrot (u stánku s občerstvením)

9., 16., 23. a 30. 7. 16,00 
Zumba, 18,00 Pilates - cvičení pro všechny věkové kategorie 
(podložku na cvičení s sebou!) 

12., 19. a 26. 7. 16,00 
Animační odpoledne pro děti s Dětským divadlem Z Bedny a 
panem Pohodou

12. a 26. 7. 18,00 
Bodyform - cvičení pro ženy (podložku na cvičení s sebou)

21. 7. 16,00 
Karlovarská rocková mapa: koncert kapel Holden a Censorshit

28. 7. 16,00 
Karlovarská rocková mapa: koncert kapel Fish Flesh Field & 
Henry $ a Valium 

Změna programu vyhrazena – zvláště v případě nepřízně po-
časí doporučujeme sledovat náš web: www.koupaliste-rolava.
cz, telefon: 777 727 871.

K Letišti 144, Karlovy Vary 
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

vzhLÉDNĚtE KE hvĚzDám sKutEČNým astrONOmiC-
Kým DaLEKOhLEDEm!

KaŽDý DEN pO tELEFONiCKÉ rEgistraCi  
Na ČÍsLE 357 070 595:

pOháDKy pOD hvĚzDami prO DĚti a JEJiCh rODiČE
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let 
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. 
Zaregistrujte se na telefonním čísle 357 070 595 každý den 
mezi 13. a 16. hodinou a domluvte si s námi vlastní večerní 
pozorování oblohy. 
Pozorování pro děti je zaměřeno na pozorování jasnějších 
objektů oblohy – Měsíce, planet i jasných mlhovin. 
Předpokládaný začátek programu je ve 21:30 hodin. Jiný 
začátek lze dohodnout telefonicky podle aktuální situace 
na obloze nebo dle vašeho přání.

pOzOrOváNÍ NOČNÍ ObLOhy prO starŠÍ a pOKrOČiLÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy.  
Doporučený minimální věk je 10 let. V programu vám nabíd-
neme odborněji laděný výklad a pozorování i těch nejslabších 
objektů viditelných v našem dalekohledu. 
Zaregistrujte se na telefonním čísle 357 070 595 každý den 
mezi 13. a 16. hodinou a domluvte si večerní pozorování 
oblohy. Předpokládaný začátek programu je ve 22:30 hodin. 
Jiný začátek lze dohodnout telefonicky podle aktuální situa-
ce na obloze nebo dle vašeho přání.  
Jestliže se nám nedovoláte, ozveme se vám co nejdříve zpět. 
Na uvedeném telefonním čísle si s našimi spolupracovníky 
dohodnete všechny podrobnosti týkající se vaší návštěvy. 
Rádi vám tak splníme vaše individuální přání. K jakémukoli 
astronomickému pozorování však potřebujeme mít jasnou 
oblohu. A právě díky telefonickému kontaktu se s vámi 
můžeme snáze dohodnout. Pokud máte v nočních hodinách 
vážit na hvězdárnu dalekou cestu, přejeme si, abyste si z její 
návštěvy odnesli příjemný zážitek plný zajímavostí a poodha-
lených tajů noční oblohy. 

KaŽDÉ útErý, ČtvrtEK, sObOtu a NEDĚLi:
 
– v 15:00 hodin
astrONOmiCKý hOrOsKOp
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpo-
lední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další 
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce či 
planety, pokud je nějaká z nich právě vidět. 

– v 16:00 hodin
pOháDKOvÉ ODpOLEDNE prO DĚti a JEJiCh rODiČE
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka 
hvězdárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka 
všechny, kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte 
možnost pozorovat Slunce či planety, pokud je nějaká z nich 
právě vidět. 
Na místě si také můžete zakoupit astronomické publikace, 
pohlednice i turistickou známku, vizitku i kartu hvězdárny. 
Všechny programy jsou pouze v českém jazyce. V případě 
zájmu o cizojazyčnou verzi je nutné, aby měl návštěvník 
s sebou tlumočníka. 
Pozdě příchozí návštěvníci budou přijati nejpozději 10 minut 
po zahájení programu. 

mOŽNOst zaKOupENÍ turistiCKýCh suvENýrů
V uvedené době můžete zakoupit astronomické publikace, 
pohlednice i turistickou známku, vizitku i kartu hvězdárny. 
V jiných časech je nutno se telefonicky dohodnout předem. 
Časy uvedené v programu jsou závaznými začátky programů. 
Výhodu to má i pro vás: nepřijdete tak o část výkladu, pořa-
du nebo pozorování. Vstup na program umožníme návštěvní-
kům nejpozději 10 minut po čase uvedeném v programu. 

Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
NONstOp internetová pozorování  
WWW.astrO-WEbCast.Eu
Nabízíme on-line pozorování oblohy nonstop, v závislosti 
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer, 
na našem ojedinělém webu www.astro-webcast.eu. 

Stará louka 26, Karlovy Vary
Tel: 353 223 641; www.mgkv.cz

27. 6.–11. 7. 
Karlovarští výtvarníci
Prodejní výstava obrazů, soch, plastik, keramiky a porcelánu. 
Vernisáž 27. 6.

i. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

uzavření poboček knihovny v létě:
Stará Role    9.–27. 7.
Dětské oddělení i.P.Pavlova 2.-13. 7.
Čankovská   25. 6.–16. 7.
Tuhnice     6.–17. 8.
Růžový vrch   23.–31. 7., 20.–24. 8.
Drahovice    30. 7.–10. 8.
Vyhlídka     2.–13. 7.

Knihovna pravidelně doplňuje fond o zajímavé knižní 
novinky. NavŠtivtE Nás. CENy JsOu mÍrNÉ, zaCházENÍ 
vLÍDNÉ.

Od února do května probíhala v Městské knihovně a jejích 
pobočkách soutěž Letem světem a životem literárních 
oslavenců. žáci základních škol se seznamovali se spisovateli, 
kteří letos oslavili kulaté výročí. 
Bylo možno získat body za test o osobnosti a o jeho díle. 
Dvacet bodů získal každý, kdo přečetl knihu daného autora 
nebo přinesl namalovaný obrázek k tématu. Připomněli jsme 
si Boženu Němcovou s její Babičkou, Bohumila říhu s jeho 
Honzíkem, Karla Poláčka, kterých bylo pět, a vrcholem byl 
Charles Dickens s jeho Oliverem. Děti mohly hledat informace 
na internetu nebo vyhledat v knihách. Zpočátku se do soutěže 
zapojilo asi padesát dětí, ale chyběla jim vytrvalost. Pro nás 
knihovnice je to poučením, že soutěže je lepší dělat krátko-
dobé, tak na jeden až dva měsíce. Ale snaha se cení. Vítězové 
obdrželi malé odměny. 

výsledky soutěže Letem světem a životem literárních 
oslavenců:
1. Ondřej Krejčí  239 b
2. Kristýna Bínová  229 b
3. Marek eminger  183 b
4. Niki Kostadinová  154 b
5. Nikola Podivínová  135 b
6. Adéla Bednářová  133 b
5. Tomáš eminger  103 b
Mimo soutěž – Šárka Beličková – 17 let  182 b

PřeJeMe VŠeM SVÝM ČTeNářůM HeZKÉ PRáZDNiNy 
A DOVOLeNOU. A NeZAPOMeŇTe Si DO KUFRU Či BATOHU 
PřiBALiT NěJAKOU PěKNOU KNížKU.

Najdete nás na Facebooku!

hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10–18 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13–18; st: 12–15; pá: 12–16

pObOČKy mĚstsKÉ KNihOvNy
Půjč. doba: po–čt 10.00–12.00, 12.30–18.00;  
pá 12.00–16.00, st 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

Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

hlavní budova Dvory
provozní doba během hlavních školních prázdnin
Po–pá: 10:00 – 19:00
So+ne: zavřeno 

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

interaktivní GALERIE becherova vila

GALERIE na ochozu vřídelní kolonády

MěSTSKÁ GALERIE karlovy vary

MěSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary

KRAJSKÁ KNIHOVNA karlovy vary

HVěZDÁRNA KARLOVY VARY
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pobočka Lidická
provozní doba během hlavních školních prázdnin
Červenec: zavřeno, srpen po + čt: 12:00–18:00 hod.

výstavy
hala Dvory:
2. 7.–29. 8. rusKÉ EX-Libris

Kavárna Dvory:
4. 6.–27. 8.  
10 let Krajské knihovny Karlovy vary
Výstava k letošnímu výročí knihovny.

a-klb:
Do 31. 7.Kontakt bez bariér očima martiNy hOuDKOvÉ
Výstava fotografií.

herní klub
a-klub Dvory:
12., 19., 26. 7. 15:00 hErNÍ KLub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

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 lázeňského 
města od 15. století po dnešek. 

Do 23. 9. 
symfonie kabelek
expozice přibližuje proměny nenápadného, ale důležitého 
módního doplňku, jakým jsou kabelky, v průběhu staletí. ex-
ponáty ze sbírek muzea doplní další z muzeí v Brně, Jablonci 
a Pardubicích a ze soukromé sbírky. Vernisáž 27. 6. v 17 hod.

Do 19. 8. 
hvězdné nebe nad Kyselkou - na vřídelní kolonádě
Vystavena bude panelová část expozice, která dokumentuje 
rozkvět, slávu a úpadek Lázní Kyselka. Poprvé také přibližuje 
stavby slavných architektů, převážně z okruhu vídeňských 
autorů.

Nadace Jedličkova ústavu na 47. mFF

29. 6. – 7. 7. 11:00 – 20:00 mlýnská kolonáda
infostánek o nadační činnosti všeho druhu. 

3. 7. 2012
14:00 mlýnská kolonáda
Divadlo Půlnebí – představení Doktor Faust pro Nadaci
16:00 mlýnská kolonáda
Workshop se skupinou The Tap Tap
20:00 poštovní dvůr 
Koncert skupiny The Tap Tap pro Nadaci
Koncert skupiny sestavené převážně ze studentů a absolventů 
Jedličkova ústavu a škol na podporu Nadace Jedličkova 
ústavu. Moderují iva Pazderková a Ladislav Angelovič.

4. 7. 2012 14:00 – 18:00 mlýnská kolonáda
Odpoledne s Nadací Jedličkova ústavu
Zábavné odpoledne s hudebním doprovodem SkA’N’DaaL 
music ensemble, na které se skvěle tančí, moderují iva 
Pazderková a Radek Musílek.

Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostelsedlec.cz

29. 7.  19.00   
Koncert touch of gospel 
Účinkují gospelový sbor Touch of Gospel.  
Program: tradiční spirituály, klasické i moderní gospely ev-
ropských i amerických autorů. Koncert se koná v rámci oslav 
svátku sv. Anny. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude 
použit na opravu kostela. 

Hotel imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

6. 7.  
KarEL růŽiČKa triO
Přední jazzový pianista, osobnost české hudební scény, mu-
zikant, dirigent a skladatel, který nahrává a spolupracuje se 
sólisty zvučných jmen /George Mraz, Laco Deczi, Tony Scott/. 
Jeho koncerty jsou vždy příjemným zážitkem díky radostné 
hravosti a vynikajícímu smyslu pro improvizaci.

13. 7.  
ivaN auDEs triO & magDaLENa rEzKOvá
Vynikající jazzová zpěvačka, která vystoupí v doprovodu praž-
ských jazzmanů – ivan Audes - bicí, Kryštof Marek - piano, 
Jan Jakubec - kontrabas. Pravidelně účinkuje v jazzklubech a 
na festivalech u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na swingové, 
soulové a bluesové evergreeny. Vstupné: 100 Kč.

20. 7.  
sOuL COLLECtiON baND
Lídrem kapely je charizmatický zpěvák a saxofonista Vladislav 
Drtina, který patří právem k muzikantské špičce. Vynikající 
zpěv a vybraný repertoár mísící soul, funk, sambu, bosa novu 
a salsu – to je záruka jedinečné atmosféry koncertů této 
úspěšné formace.

27. 7.  
JaN KarEz & thE hits
Jan Karez je nejen výborným zpěvákem, ale také saxofonistou 
a pianistou, doprovází celou řadu předních umělců /Karel Gott, 
Lucie Bílá, Helena Vondráčková/. Jazzpopové, funksoulové a 
bluesové skladby jsou zahrané s lehkostí, šarmem a drivem. 
Vstupné: 100 Kč.

spECiáLNÍ pOzváNKa:
19. 7.  
speciální gastronomická akce
Červencová gastronomická akce bude na téma „Drůbež a kla-
sické i netradiční sorbety“. Pokrmy z drůbežího masa v růz-
ných úpravách známe všichni a mnohé z nich si umíme i sami 
připravit. Ale proč se nenechat hýčkat kuchařskými mistry 
hotelu imperial, kteří pro nás připraví skutečné delikatesy?  
Za všechny jmenujme prso z kukuřičného poularda s rukolo-
vým rizotem, tomatovým sorbetem a bazalkovou pěnou. 

Živá hudba
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa
• Diskotékový pořad - sobota
úterní vystoupení
• Magic show (10. a 31. 7.), indické (3. a 24. 7.)  
nebo orientální tance (17. 7.)

10. 7. zájezd do plzně
Zájemci se mohou přihlásit každou středu od 9 do 11,00 hod. 
v bývalé klubovně svazu důchodců na Náměstí M. Horákové. 
Na měsíc září plánujeme zájezd do Kovářské. 

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 
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národ-
ních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží. 
Každý týden:
Po  16.00  Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út  16.00  Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

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

integrace lidí s postižením
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 
úterý  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 ap.
pátek  10.00-12.30
Společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 
Tel.: 353 230 847
www.materske-centrum.cz

příměstský tábor
Probíhá letos již počtrnácté, tentokrát v nových prostorech 
ve Škole J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary. 
Společně se ponoříme do čar a kouzel Harryho Pottera. Těšit 
se opět můžete na nabitý program, např. rafty, akvacentrum, 
zajímavé výlety i bezva hosty. 
i. turnus 9.–13. 7., ii. turnus 16.–20. 7., ii. turnus 23.–27. 7.
iV. turnus 6.–10. 8., V. turnus 13.–17. 8.

V rámci MFF bude opět postaveno dětské centrum hned vedle 
hotelu Thermal, kde si rodiče mohou přijít s dětmi pohrát nebo 
je zde nechat pohlídat.

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, polodrahokamy. 
Poradenské služby na objednání.

www. cirkvekarlovyvary.cz
armáda spásy – AS, K. Vary, Jugoslávská 16, www.arma-
daspasy.cz. Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod.
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, K. Vary, Plzeňská 
1487/49, www.karlovyvary.casd.cz/.  
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 hod.
Církev československá husitská – CČSH, K. Vary, Marián-
skolázeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info. 
Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod.
Církev českobratrská evangelická – ČCe, K. Vary, Zahrad-
ní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz.  
Bohoslužba – každou neděli od 9:15 hod.
Církev bratrská – CB, K. Vary, Bulharská 29 A, www.cb.cz/
karlovy.vary/. Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.
Kurzy aLFa – každou středu od 7. 3. v 19,00h. Vstup volný.
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze 
v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.
Křesťanské sbory – KSb, Karlovy Vary, Zahradní 898/33, 
www.krestsbor-kv.cz.  
Bohoslužba – každou neděli od 14:00 hod.
Římskokatolická církev – řKC, Farnost Karlovy vary – 
Stará Role, Kostelní 341/1, www.farnoststararole.cz. Boho-
služba – každou neděli od 8:30. Farnost povýšení sv. Kříže, 
Rybáře. Bohoslužba – každou neděli od 10:00 hod.
náměstí svobody 217/2 u sv. máří magdalény.  
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00. hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových varech, Ondřejská 
kaple, Ondřejská 2, K. Vary, www.greekcatholickarlovyvary.
eu. Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.

MuZEuM KARLOVY VARY

KOSTEL SV. ANNY SEDLEc

NADAcE JEDLIČKOVA ÚSTAVu

cLuB IMpERIAL

SDRuŽENÍ OBěTÍ NAcISMu

RADIOKLuB OK1KVK

FLuB přÁTEL FOTOGRAFIE KV

O. S. DVEřE DOKOřÁN

MATEřSKÉ cENTRuM

regenerační centrum SRDÍČKO

přEHLED BOHOSLuŽEB
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Nádoby na bioodpad se osvědčily
Město zavedlo pilotní projekt k likvidaci biood-
padu. Od 2. dubna do 31. října budou umístěny 
speciální nádoby a občané dostali další možnost 
k třídění odpadu. Město chce zjistit, zda této 
možnosti využijí. Pokud bude zájem, má se pro-
jekt realizovat i v dalších letech. Ve městě jsou 
rozmístěny nádoby o objemu 120 litrů u rodin-
ných domů a 1100 litrů na sídlištích. Nádoby jsou 
také v zahrádkářských koloniích. Jejich vysypání 
probíhá vždy v pondělí.

Do bioodpadu patří: tráva a plevel, listí, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, 
kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, sedliny 
kávy i s papírovým filtrem, čajové sáčky, skořáp-
ky od vajec, neznečištěná zemina (bez květi-
náčů), pokojové rostliny, květináče z lepenky 
a rašeliny.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, 
maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, extrementy 
zvířat, znečištěné piliny a všechny biologicky 
nerozložitelné odpady. (mm)

umístění nádob na bioodpad
TAŠOVIcE
Sopečná ul. – cca 21 ks – 120l 
Benátská ul. – cca 6 ks – 120l 
Hradištní – cca 28 ks – 120l

DOuBÍ
 Skalní ul. – 20 ks – 120l
 K Linhartu – cca 14 ks – 120l
Terezínská ul. – 1 x – 1100l 

DVORY
 V Lučinách – cca 30ks – 120l
V. Meerwalda – cca 13ks 
– 120l

TuHNIcE
Sládkova ul. – 1x - 1100l 
Alšova ul. – 1x – 1100l 
Brožíkova ul. – 1x – 1100l 

Vrázova ul. – 1x – 1100l 

RYBÁřE
Sladovnická ul. – cca 13ks 
– 120l
K. Světlé – 4 ks – 120l
Majakovského ul. (část) – 6ks 
– 120l

STARÁ ROLE
Zlatá ul. – 21 ks – 120l
Tisová – 14ks – 120l 
M. Rovenské – cca 18 ks 
– 120l
K Lukám – 6 ks – 120l
Ak. Běhounka – cca 11ks 
– 120l
Korunní ul. – 1x –1100l 

Dykova ul. – 1x – 1100l 
Akátová – 1x – 1100l 
Dvořákova ul. – sídliště – 1x 
– 1100l 

SEDLEc 
Ke Hřišti – cca 6ks – 120l
K Zahradám – cca 4ks – 120l
Na Výfuku – cca 14 ks – 120l
Jezerní ul. – cca 5ks – 120l

BOHATIcE 
Vilová ul. – cca 37 ks – 120l
F.X. Šaldy – cca 15 ks – 120l
Sluneční ul. – cca 4ks – 120

DRAHOVIcE
Anglická ul. – 1x – 1100l 
Vrchlického ul. – 1x – 1100l 

B. Němcové – 1x – 1100l 
V. Huga – 1x – 1100l 
Chodská ul. - 1x – 1100l 

ZAHRÁDKÁřSKÉ 
KOLONIE:

DRAHOVIcE
Krokova – 2x – 1100l 

DOuBÍ
Sokolská – 1x – 1100l 

SEDLEc
Merklínská – 1x – 1100l 

RYBÁřE
Buchenwaldská – 1x – 1100l

Informace 
pro majitele psů
Majitelé psů po 
celé České repub-
lice mohou využít 
bezplatné kontroly 
psího chrupu u pří-
ležitosti  pátého 
ročníku akce 
Měsíc zdravého 
chrupu. Pojízdná 
veterinární porad-
na Pedigree na-
vštíví od 5. června 
do 26. srpna 
celkem 37 měst v ČR. Karlovy Vary navštíví 
20. července, kdy studenti veterinární medicíny 
psy zdarma prohlédnou a vysvětlí jejich majitelům, 
jak se účinně starat o psí chrup. Pojízdná poradna 
typicky žluté barvy bude zájemcům k dispozici 
mezi 14. a 21. hodinou v parcích nebo na jiných 
oblíbených místech pro venčení. Osvětová kampaň 
Měsíc zdravého chrupu se koná již pátým rokem. 
Čtyřnohé pacienty čeká po vyšetření zdravá 
a chutná odměna - dentální pochoutky určené 
speciálně k samočištění zubů. V rámci loňské akce 
zkontroloval tým veterinárních mediků zuby celkem 
6.749 psům, pouze 19,2 % z nich mělo zdravý 
chrup. Nejvíce psů se zdravým chrupem bylo 
v Liberci (31,5 %), naopak v Karviné neměl žádný 
pes zdravý chrup. 
Další informace na www.peceopsa.cz nebo kon-
taktujte agenturu Quent, Kristýnu Kuncovou, tel.: 
271 741 219, e-mail: kristyna.kuncova@quent.cz 
nebo Pavlínu Perlíkovou, e-mail: pavlina.perliko-
va@quent.cz .

Recyklace pomáhá 
životnímu prostředí
Také v našem městě se již několik let třídí 
elektroodpad. Letos poprvé získaly Karlovy 
Vary doklad o efektu tohoto sběru. Z certifikátu 
environmentálního vyúčtování společnosti Asekol 
vyplývá, že občané města v loňském roce vytří-
dili 3112 kusů televizí, 1271 monitorů a 22 513 
kilogramů drobných spotřebičů. Tím jsme uspoři-
li 1210,20 MWh elektřiny, 51 651,81 litru ropy, 
5 517,96 m3 vody a 53,81 tuny primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 278,27 tuny CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 1 082,34 tuny. Studie posoudila 
systém zpětného odběru televizorů, počítačových 
monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako 
jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. 
Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekolo-
gického zpracování či likvidace. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr i těch 
nejmenších elektrozařízení má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke sní-
žení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil 

ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například 
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Když 
si uvědomíme, že například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně 
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, 
jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří 
zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně život-
ního prostředí, zaslouží obrovský dík. (mm)

inzerce

SC-321215/01
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Rekonstruovaná Becherova vila žije už rok uměním
Bezmála rok „života v novém“ má za sebou karlo-
varská Becherova vila. Tato stavba je od začátku první 
světové války součástí nejstarší karlovarské vilové 
čtvrti Westend. Honosnou budovu ve stylu art deco 
si nechal postavit majitel světoznámé likérky Johann 
Gustav Becher. Architektonicky neobyčejná stavba 
se zajímavými uměleckořemeslnými prvky a výmalbou 
uvnitř je památkově chráněna. Cenný je totiž nejen 
samotný její architektonický kabát, ale i vnitřní výz-
doba. Vyřezávané obložení, kachle, vitráže – všechny 

tyto doklady řemeslné zručnosti našich předků jsou 
tím, co zvyšuje uměleckou a historickou hodnotu této 
vily. I přesto v uplynulých desetiletích značně zchátrala. 
Záchranou pro ní byla rozsáhlá rekonstrukce finan-
cována z evropských peněz, konkrétně z Regionál-
ního operačního programu Severozápad. V renovo-
vaných prostorách se kulturnímu životu daří. Vila láká 
návštěvníky na řadu atraktivní výstav – v současné 
době si mohou například prohlédnou instalaci 
věnovanou filmovým kostýmům, výstavu věnovanou 
modernímu uměleckému sklu nebo expozici Vary(i)ace 
3 + 1 = porcelán. Útočiště v Becherově vile našla i řada 
mladých výtvarníků, pro které tu vznikly dílny a ateliéry. 
Veřejnosti pak vila 
v těchto pros-
torách nabízí řadu 
workshopů, kurzů 
a výtvarných dílen. 
Bližší informace 
je možné získat 
na http://www.
becherovavila.cz. 

inzerce
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V Alžbětiných lázních  
relaxují všechny generace

Šedesát druhů procedur využívají v Alžbě-
tiných 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 končetin, protiproud a whirlpool, rovněž 
saunu a páru v mužské i ženské části kom-

plexu. žádaná je elektroterapie, rašelinové zábaly, 
parafín, 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.

Další akce 
v Alžbětiných 
lázních
• Svaz diabetiků ČR UO K. Vary pořádá víken-
dovy rekondiční pobyt v termínu 1. a 2. 9. 2012 
ve spolupráci s Léčebnou Mánes a Alžbětinými 
lázněmi. Program, přihláška a podmínky účasti 
pro členy Svazu diabetiků ČR budou zveřejně-
ny od 1. 7. 2012 na internetových stránkách, 
na informační nástěnce Magistrátu města 
K. Vary (U Spořitelny), v Alžbětiných lázních 
a na dalších veřejných místech. Počet účastníků 
je omezený. Konečný termín pro podání přihlášky 
je 10. 8. 2012
• Svaz diabetiků ČR UO K. Vary ve spolupráci 
s Alžbětinými lázněmi a zdravotní pojišťovnou 
OZP a dalšími partnery pořádá dne 1. 7. 2012 
od 14 do 18 hodin před Alžbětinými lázněmi 

měření cukru 
v krvi a krevní-
ho tlaku. 
Všichni jste 
srdečně zváni!
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chystá se knížka o porcelánu 
• Historii výroby porcelánu všech sedmi porcelánek a 37 malíren 
ve Staré Roli má již zpracovanou Antonín Foglar ze Staré Role. Au-
tora znají čtenáři KRL ze seriálu městských částí, kde se autorsky 
podílel na zveřejnění historie Staré Role, Počeren, Čankova, Rosnic, 
Dvorů a Bohatic. Nejrozsáhlejší archiv má ovšem o historii porcelánu. 
V oboru celý život pracoval. Bylo by škoda psát ji do šuplíku, a tak 
KRL chtějí touto ukázkou pomoci najít vydavatele a způsob, jak uni-
kátní dokumenty v knížce zvěčnit.

výroba porcelánu v evropě již v 18. sto-
letí zdomácněla. Ve srovnání s jinými 
evropskými zeměmi byl ale vývoj českého 

porcelánu obtížnější, neboť neměl podporu úřa-
dů. Vývoj technologie byl odkázán na diletanské 
pokusy prováděné laiky, kteří neměli potřeb-
né znalosti. Kromě toho byla také překážkou 
císařská manufaktura ve Vídni, která se obávala 
možné konkurence a k výrobě porcelánu bylo 
třeba získání povolení. V západních Čechách byly 
ale k výrobě porcelánu mimořádně příznivé pod-
mínky. Byl zde výskyt kvalitních surovin k výrobě 
porcelánu, zejména kaolinu, ale i dostatek dřeva 
a později uhlí k vytápění pecí, a výskyt vody, jako 
tehdejšího zdroje energie. A tak bylo jen otázkou 
času, kdy k výrobě dojde. První pokusy o výrobu 
porcelánu v Čechách se konaly v roce 1789 v Há-
jích (Rabensgrün) u Horního Slavkova. Prováděli 
je Franz Anton Haberditzl (*19. 5. 1718 Javor-
ná), majitel domu č. 1 v Hájích, a Jakub Just, 
podomní obchodník z durynského Wallendorfu, 
který odtud do Čech přivážel porcelán. Podnětem 
k těmto pokusúm byl náhodný objev bílé hlíny 
na pozemku Martina Kuntze v Javorné (Gabhorn). 
Tuto hlínu nechal Just ověřit v laboratoři ma-
nufaktury ve Wallendorfu. Bylo zjištěno, že tato 

hlína je vhodná k výrobě porcelánu. Na základě 
toho se Haberditzl pustil do experimentování. 
Své pokusy prováděl v malé pícce ve vlastním 
domě zprvu sám. Když zjistil, že se neobejde 
bez zkušenosti jiných, přizval ke spolupráci 
arkanistu z porcelánky v Rudolstadtu Jana Gott-
lieba Sonntaga. Vytvořili malé výrobní družstvo, 
sestávající z dvou hnětačů hmoty, jednoho točíře 
a dvou malířů. Vrchnostenský souhlas ke zřízení 
zamýšlené továrny na fajáns ve vsi Javorná byl 
udělen 18. 6. 1791 hrabětem Kaunitzem. Bohužel 
hlína z Javorné byla používána v surovém stavu, 
bez plavení a čištění s nevyváženým přídavkem 
živce. Zboží bylo proto hrubozrnné a jen tehdy 
trvanlivé, mělo-li silný střep. Jakost výrobků 
se pak zlepšila použitím hlíny ze Stanovic (Do-
nawitz). Vzhledem k tomu, že špatně použitelná 
hlína z Javorné byla navíc zcela vyčerpána, 
udělil hrabě Kaunitz dne 19. 6. 1792 Haberdi-
tzlovi souhlas, aby výlučně těžil porcelánovou 
hlínu ve Stanovicích na pozemcích Johanna 
Georga Kuglera a Johanna Wagnera a na po-
zemku, patřícím Johannu Riedlovi z Milešova 
(Müllersgrün) postavit obytný dům s vypalovací 
pecí, mlýnem na masu a na glazuru poháněným 
vodou z Teplé. Toto povolení bylo vystaveno 

den před úmrtím Haberditzla. Po jeho smrti se 
snažil Sonntag, který od té doby vedl podnik 
společně s Josefem Peschkou, převést primitivní 
výrobu do Bečova, a tak ke stavbě nové výrobny 
na Riedlově pozemku nedošlo. Dne 10. 1. 1793 
požádal o udělení zemského privilegia k výrobě 
porcelánu s tvrzením, že v celém loketském 
kraji není nikdo, kdo by se výrobou toho druhu 
zabýval. žádal, aby privilegium bylo uděleno 
na jméno Bečovská továrna porcelánu (Pet-
schauer Porzellain-Fabrique). K žádosti přiložil 
i několik vzorků zboží. Z příkazu krajského úřadu 
v Lokti byla žádost před odesláním podrobena 
posudku kvality zboží, které Sonntag vyráběl. 
žádost posuzoval i Johann Georg Paulus, vážený 
slavkovský občan. Jeho posudek kvality zboží 
byl ale nepříznivý. Kromě toho zpochybnil tvrzení 
Sonntaga, že jeho „továrna“ je jediná toho druhu. 
Současně s tímto nepříznivým posudkem podal 
Paulus i svoji vlastní žádost, ve které žádal 
o poskytnutí privilegia k výrobě. Dvorním dekre-
tem z 20. 4. 1793 bylo ale sděleno, že výrobky 
J. G. Sonntaga a J. G. Pauluse „nemohou být 
považovány za ony, které se jako jemné nádobí 
nebo porcelán a fajáns mohou označovat, nýbrž 
toliko za hrnčířské zboží z lepší masy na způ-
sob fajánse. Udělení privilegia privativa tedy 
nepřichází v úvahu nyní ani v budoucnu.“ Oběma 
se má ponechat výrábět takové hrnčířské zboží 
na vlastní náklady a bez podpory státu, dokud 
se zlepšením nepřiblíží skutečnému vídeňskému 
porcelánu. Po tomto rozhodnutí se Sonntagova 
výrobní společnost rozpadla. V roce 1795 došlo 
k ukončení její činnosti a v roce 1796 k dražbě. 

Konvička s víčkem durynského typu a ruční deko-
rací kobaltem. slavkov před rokem 1800.

porcelán slavkov kolem roku 1800
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proměny domu č. 1 v hájích, kde se prováděly první pokusy výroby porcelánu: 
stav v roce 1789.

Příčiny neúspěchu do roku 1794 jsou přičítány 
malé odbornosti J. G. Sonntaga a nedostatečné-
mu provoznímu kapitálu. Zboží mělo 1793–1795 
značku P nebo PPF. Byly to hlavně kávové sou-
pravy s modrým podglazurovým dekorem a vozi-
lo se do Prahy. První „porcelánka“ v Čechách tak 
zanikla, aniž se mohla rozvinout. Je historicky 
odkázána do kategorie legendárních pokusů. 
A tak se historickým zakladatelem nebo alespoň 
zahajovatelem první fáze již životaschopného 
průmyslu českého porcelánu stává Jan Jiří 
Paulus, penzionovaný občan Horního Slavkova 
(Schlaggenwald), neboť byl na tuto úlohu lépe 
připraven. Také on již od roku 1791 prováděl 
pokusy proniknout hlouběji do tajemství výroby 
pravého, tvrdého a průsvitného porcelánu.Také  
měl v tomto podnikání mnoho neúspěchů, které 

musel těžce překonávat. První zboží, které již 
vykazovalo znaky tvrdého bílého porcelánu, 
vypálil v květnu 1792. Tento rok 
se tedy pokládá za rok vzniku 
první porcelánky v Čechách 
– porcelánky v Horním 
Slavkově.
V dalších letech byly 
založeny tyto porce-
lánky: 1793 Klášterec, 
1803 Stružná a Březová, 
1804 Dalovice, 1810 Stará 
Role, 1811 Chodov, 1815 Lo-
ket a pak následovaly další. 
(antonín Foglar)

Dům č. 1 v hájích - stav kolem roku 1920 Dům č. 1 v hájích kolem roku 1958

Dům před zbořením kolem roku 1970 ruiny domu v březnu 2002 (Fotografie z archivu autora a Kurta Rödiga)
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Fyzika na ulici
to byl název školního projektu konaného 

25. května na ZŠ Poštovní 19. A bylo 
se na co dívat! žáci si vyzkoušeli, jak 

se šíří zvuk, jak působí setrvačnost a tlak.  
Ověřili si optické zákony, vyzkoušeli si Archi-
medův šroub a další množství pokusů. Zaujaly 
proužky zrcadel upravené v rámečku, které po-
skládaly ze dvou osob jednu osobu úplně novou. 
Nad areálem co chvíli poletoval barevný míč, 
vznášený proudem vzduchu ze zahradního vysa-
vače, kterým byly demonstrovány další fyzikální 
poučky. Neméně zajímavé bylo i křeslo pro fa-
kíry. Po celou dobu konání akce, zorganizované 
ve spolupráci s Mgr. Janem Dirlbeckem a jeho 
žáky z Gymnázia v Chebu, zájem o jednotlivé 
ukázky neupadal. 
mgr. Jan poula, ředitel školy

V září 
se otevřou 
nové třídy MŠ
K březnovým zápisům do mateřských škol přišel 
větší počet dětí, než je volných míst v 16 poboč-
kách, které zřizuje město. Magistrát začal situaci 
okamžitě řešit. Jako nejlepší možnost, jak umístit 
do školek děti, které splňují kritéria přijetí, se uká-
zalo zřízení nových tříd. Byly vybrány prostory 
v objektu ve Dvořákově ulici ve Staré Roli, které 
uvolnilo k 30. 6. Denní centrum žirafa. ihned poté 
byla zahájena rekonstrukce objektu, aby vyhovoval 
řadě norem, včetně hygienických. Aby bylo možné 
zjistit, kolik dětí bude třeba do nových tříd umístit, 
proběhly ve dnech 13. a 14. června opětovné 
zápisy do 2. MŠ Krušnohorská 16. Město má také 
uzavřenou smlouvu s několika okolními obcemi 
o umístění dětí z nich do svých mateřských škol. 
Na jednání se zástupci těchto obcí bylo dohodnuto, 
že pokud zbudou místa v nových třídách po umís-
tění karlovarských dětí splňujících kritéria, budou 
tato místo nabídnuta právě těmto dětem. Nové 
třídy se v prostorách objektu ve Dvořákově ulice 
otevřou 1. září. (mm)

Letní astronomické tábory
9.–13. července
1. bĚh LEtNÍhO pŘÍmĚstsKÉhO tábOra 
(denně nástup v 8.15, ukončení v 18 hod.) 
Děti mohou letní prázdniny strávit s odborně-
-relaxačním programem na hvězdárně. Táborem 
prolíná celotáborová hra Zánik Faeny zaměřená 
na výzkum meziplanetární hmoty. Příběh, který 
děti prožijí, pojednává o planetě Faena, existující 
mezi Marsem a Jupiterem, kterou její obyvatelé 
zničili fatálním způsobem, a zavdali tak příčinu 
vzniku pásu planetek mezi těmito planetami. 
Jeden ze dnů prázdnin, kdy bude obloha dle před-
povědi jasná, budou mít děti možnost na hvězdár-
ně přespat, a pozorovat tak noční oblohu. 
Tábor je určen dětem, které již minimálně absol-
vovaly 2. třídu ZŠ a není jim víc než 15 let. 
Ubytování i strava jsou zajištěny. Kapacita 
40 míst, cena 1450 Kč, členové Astronomického 
kroužku 1300 Kč.

15.–26. července 
pOzNEJ s Námi putOváNÍm hvĚzDárNy ČECh
(astronomický putovní tábor) 
Po létech pobytových akcí na hvězdárně předsta-
víme veřejnosti nový druh akcí. Děti mohou strávit 
letní prázdniny putováním po hvězdárnách ČR, 
a poznat tak v uceleném bloku řadu astronomic-
kých institucí, které v republice máme. Doporu-
čený minimální věk je 10 let, účastník by měl rád 
cestovat veřejnými prostředky, spát pod stanem, 
putovat pěšky s vybavením v batohu na zádech. 
Bližší informace na telefonu 777 953 421 nebo 
e-mailu miroslav.spurny@astropatrola.cz. 
Ubytování i strava jsou zajištěny. Kapacita 15 míst, 
cena 3900 Kč, členové Astronomického kroužku 
3600 Kč.

5.–22. srpna
DĚtstvÍ NaŠÍ pLaNEty 
(astronomický putovní tábor)
Planeta Země, náš domov. Byla taková vždy? 
Jak vypadal Mount everest před 500 miliony 
lety? Našli bychom tam vůbec dnes nejvyšší horu 
světa? Pojďte se s námi podívat na to, jak to bylo 
s dětstvím našeho domova, od jeho narození 
až po dnešek. Součástí tábora je pozorová-
ní meteorického roje Perseidy a jiných úkazů 
na noční obloze. Doporučený minimální věk je 
9 let, maximální 14 let. Účastníka by mělo zajímat 
pozorování noční oblohy a vesmír. 
Bližší informace na tel. 777 953 421 nebo e-mailu 
miroslav.spurny@astropatrola.cz. Ubytování i 
strava jsou zajištěny. Kapacita 36 míst, cena 4500 
Kč, členové Astronomického klubu 4100 Kč. 

27.–31. srpna
2. bĚh LEtNÍhO pŘÍmĚstsKÉhO tábOra
(denně nástup v 8.15, ukončení v 18 hod.)
Děti mohou letní prázdniny strávit s odborně-
-relaxačním programem na hvězdárně. Tábo-
rem prolíná celotáborová hra Synové Slunce, 
volné pokračování celotáborové hry Zánik Faeny 
zaměřené opět na výzkum meziplanetární hmoty. 
Nástup dětí každý den v 8:15, ukončení programu 
v 17:00. Jeden ze dnů prázdnin, kdy bude obloha 
dle předpovědi jasná, budou mít děti možnost 
na hvězdárně přespat, a pozorovat tak noční 
oblohu. Tábor je určen dětem, které již minimálně 
vychodily druhou třídu základní školy a není jim 
víc než 15 let. 
Ubytování i strava jsou zajištěny. Kapacita 
40 míst, cena 1450 Kč, členové Astronomického 
kroužku 1300 Kč.

program  
příměstského 
tábora 
při ZŠ Konečná
hurá za iNDiáNy  
(16.–20. 7.) 
16. 7.  indiánem snadno a rychle 
17. 7.   Líný indián – žádný indián 
18. 7.  indiánské dovednosti 
19. 7.  Westpark Plzeň 
20. 7.  indiánské desatero v přírodě 

ŠKatuLata, hEJbEJtE sE!  
(23.–27. 7.) 
23. 7.  Horolezení a nejen to… 
24. 7.  Na skok do indie 
25. 7.  Od všeho trošku aneb žijeme sportem 
26. 7.  Vezmi luk a kuš! 
27. 7.  Trocha klidu neuškodí… 

tOČÍ sE, tOČÍ, KOLa a KOLEČKa  
(30. 7.–3. 8.) 
30. 7.  Za lanovkou lanovkou 
31. 7.  Za letadýlkem na radioklíček 
1. 8.   Sedačková nebo jiná aneb Klínovec 
  z výšky 
2. 8.   Autovláčkem po Karlových Varech 
  s překvapením 
3. 8.   Historickým autobusem do Lokte

· ŠKOLy



23

· NEJLEpŠÍ stavby

Nejlepší stavby dvou let ve městě
V soutěži Vyberte nejlepší stavbu Karlovarského 
kraje bodovala minulý měsíc na www.stav-
bykarlovarska.cz tradičně také díla na území 
našeho města. Mezi 30 přihlášenými stavbami 
bylo 11 na území krajského města. Hodnocení 
odborné poroty určilo na 2. místo interaktivní 
galerii Becherova vila a Cenu primátora města 
Karlovy Vary získala přihlášená stavba č. 9 nové 
Obvodní oddělení Policie ČR u okružní křižovatky 
(134 hlasů). Z dalších staveb získaly 90 hlasů ZŠ 
Konečná a 68 hlasů Úřad práce ve Dvorech. Pro 
srovnání loni v 11. ročníku získalo 2. místo korzo 
Stará louka počtem 307 hlasů! Dalšími hodnoce-
nými stavbami byl Rýnský dvůr (186 hlasů), Quisi-
sana Palace (145 hlasů) a parkovací dům Rybáře 
(80 hlasů). V historické tabulce získala v 1. roční-
ku 1166 hlasů rekonstrukce divadla, 1312 hlasů 

nová hala letiště, 1835 hlasů Okružní křižovatka 
a nejvíce 2246 hlasů hotel Savoy Westend. 

Nejlepší stavby kraje 2011–2012:
hodnocení odborné poroty:
1. místo: Stavba č. 4 – Využití Paláce princů 
pro Městskou knihovnu Ostrov 
2. místo: Stavba č. 5 – interaktivní galerie Be-
cherova vila Karlovy Vary 
3. místo: Stavba č. 18 – Revitalizace centra 
vzdělávání iSŠTe Sokolov 
Čestné uznání za významný společenský 
přínos v regionu stavba č. 3 – Kulturní centrum 
Svoboda v Chebu 
Čestné uznání za podporu školství a vzdě-
lanosti stavba č. 16 – Centrum technického 
vzdělávání Ostrov

Čestné uznání za příkladnou privátní investici 
stavba č. 7 – SPA & Kur Hotel Harvey Františkovy 
Lázně
soutěž projektů: 
1. místo: Projekt č. 2 – Naučná stezka klášter – 
město Teplá 
Cena primátora města Karlovy vary: Stavba 
č. 9 – Obvodní oddělení Policie ČR
Cena veřejnosti
stavba: Stavba č. 4 – Využití Paláce princů 
pro Městskou knihovnu Ostrov 1172 hlasů
projekt: Projekt č. 2 – Naučná stezka klášter – 
město Teplá 2749 hlasů
v hlasování o označení Ohrožená památka 
Karlovarska získala nejvíce hlasů zřícenina 
hradu Andělská Hora – 1 164 hlasů.

interaktivní galerie becherova vila

Obvodní oddělení policie Karlovy vary

základní škola Konečná Nová odbavovací hala karlovarského letiště

bytové domy komplexu rýnský dvůr u divadla

promenáda stará louka

hotel Quisisana palace

parkovací dům rybáře

Nový objekt úřadu práce ve Dvorech

hotel savoy Westend
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· mĚstsKá pOLiCiE

představujeme 
strážníky města

Jméno: KarEL KOmárEK
Služební číslo: 213451
Okrsek: Libušina, Moravská, Nebozízek, 
Vyšehradská, Divadelní, Husovo nám., Tylova, 
Škroupova, nám. Svobody
Záliby: automobilismus, plavání, cestování
Kontakt: k.komarek@mpkv.cz

Segway pomáhá strážníkům

strážníci karlovarské městské policie získali 
užitečného pomocníka. V přímém výkonu 
služby začali využívat dva osobní transpor-

téry Segway. Převzali je koncem května a první 
ostré nasazení vyzkoušeli 10. června v rámci Kar-
lovarského karnevalu. Oba stroje jsou v barvách 
karlovarské městské policie a vyšly na 500 tisíc 
korun. Využitelnost nízkonákladového a ekologic-
kého zařízení bude výhradně v lázeňském území. 
Pěší hlídka tak bude schopna pokrýt ve stejném 
časovém úseku větší rádius nebo zvýšit četnost 
kontrol rizikových či zájmových míst. Díky vyvý-
šení získávají strážníci lepší přehled o dění kolem 
sebe a jsou rovněž lépe viditelní, což pomůže 
zvýšit preventivní efekt hlídky. Zařízení je vyba-
veno víceúrovňovým zabezpečovacím systémem, 
který zároveň umožní on-line sledování pohybu 
a umožní detailní rozbor výkonu. Vůbec poprvé si 

vyzkoušeli strážníci transportéry v ulicích města 
před třemi lety. „Bude se na nich střídat maxi-
málně osm uniformovaných strážníků, které nám 
proškolí dodavatelská firma,“ potvrdil KRL velitel 
strážníků Marcel Vlasák.

před prvním nasazením transportérů segway 
strážníci pilně trénovali.

cyklohlídky 
kontrolovaly cyklisty 

Městská policie provedla v minulých týdnech tři 
akce zaměřené na cyklisty. Cyklohlídky se věno-
valy nejen prohřeškům cyklistů, ale kontrolovaly 
rovněž povinnou výbavu, technický stav kol 
a u osob mladších 18 let také používání ochranné 
přilby. Během akce, kdy strážníci kontrolovali přes 
50 cyklistů a udělili pět blokových pokut, se také 
snažili poučit cyklisty o bezpečném pohybu na 
komunikacích s cílem minimalizovat bezpečnostní 
riziko srážky s chodcem nebo motorovým vozi-
dlem. Jak dokládá fotografie, kontrola probíhala 
často v přátelském duchu.

Strážník očima dětí
Začátkem června vyvrcholila celoroční práce 
preventistů městské policie v karlovarských ma-
teřských školách vyhlášením výsledků výtvarné 
soutěže Strážník očima dětí. Během celého 
školního roku připravovali strážníci pro předškolá-

ky besedy s bezpečnostní tematikou. Byly vedeny 
interaktivně s využitím metodických pomůcek, 
jako byl Ajaxův kufřík nebo interaktivní tabule 
pro výuku dopravní výchovy. Preventivní program 
využívají všechny mateřské školy v našem městě 
již více než deset let. K nejpopulárnějším patří 
doplňkové aktivity, jako ukázky techniky a činnosti 
městské policie přímo na školních zahradách nebo 
na dětském dopravním hřišti ve Staré Roli. Hezkou 
tečkou za všemi akcemi je tradičně výtvarná sou-
těž. Děti kreslí, malují, také modelují a tvoří koláže 
k tématům, o kterých si povídaly se strážníky. 
Letos se do soutěže zapojilo deset školek, z nichž 
vítězně vyšli výtvarníci z MŠ Sedlec. Radost 
ale měly nakonec všechny děti, neboť strážníci 
se rozhodli, že za píli a krásné výtvory odmění 
cenami všechny.

Výcvik  
městských 
policistů  
je někdy drsný
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tímto heslem 
se řídí strážníci služby Pultu centrální ochrany, kde 
musí v rámci služby zvládnout i výškové zásahy. 
V mnoha případech již své dovednosti osvědčili 
při záchraně lidských životů. K upevňování doved-
ností sloužil i výcvik zaměřený na evakuaci osob 
z výškové budovy, kterou simuloval komín v Plané 
(na snímku). Náročný výcvik se strážníkům hodil 
při záchraně zloděje, který uvízl na římse. Strážní-
ci služby PCO jej bezpečně dopravili zpět na zem 
a předali do rukou přivolaných policistů.
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· Kv arENa

KV Arena rozjela rušnou sezonu
uplynulý měsíc nabídl v karlovarské KV 

Areně program, ve kterém si musel najít 
každý to své. Červen začal dětským dnem, 

který KV Arena v tomto rozsahu pořádala poprvé 
a je možné hodnotit, že to bylo s velkým úspě-
chem. Dopoledne zaplnili hrací plochu a ochozy 
arény děti z karlovarských mateřských škol 
a po nich si mohli bohatého programu užít ti, kteří 
si v pátečním odpoledni našli do haly cestu. Mezi 
největší atrakce dětského dne patřila bezesporu 
možnost získat autogram hráčů A mužstva kar-
lovarské energie, ale také vystoupení kouzelní-
ka, oblíbených klaunů či skupiny Five Angles. 
Další lahůdkou červnového programu byl návrat 
basketbalové reprezentace ČR na palubovku, 
která jim vynesla stříbro na mistrovství světa. 
Česká děvčata se utkala v přípravných zápasech 
na londýnskou olympiádu s týmy Turecka, Ma-
ďarska a Austrálie. Nutno říci, že se jim bohužel 
nedařilo tak jako na mistrovství světa a po výhře 
nad Tureckem, těsné porážce s Maďarskem a jed-
noznačné prohře s Austrálií (která našim hráčkám 
oplatila prohru z MS) skončily hráčky ČR na třetím 
místě. Po sportovní akci následovaly v KV Areně 
hudební lahůdky. Nejdříve se představil Václav 
Noid Bárta a hned následující den se v aréně 

rozjela show, které v historii tohoto stánku ještě 
neměla obdoby. Taneční párty s názvem Lemond 
Dance Show byla okořeněná vystoupením množ-
ství skvělých českých i zahraničních DJ´s. Tečkou 

za úspěšným měsícem karlovarské multifunkční 
haly bylo mistrovství světa v naturální kulturistice, 
které umožnilo zhlédnout všem návštěvníkům haly 
desítky vypracovaných mužských i ženských těl.

KV Arena 
o prázdninách 
a po nich
Na začátku prázdnin, 5. a 6.července, bude 
KV Arena hostit finále evropské ligy žen – Final 
Four ve volejbalu, kde proti sobě nastoupí čtyři 
vítězné týmy ze skupiny evropské ligy včetně re-
prezentantek ČR. Na konci července se následně 
budou připravovat ledové plochy v tréninkové 
i v hlavní hale pro přípravná utkání nové hokejové 
sezony a to nejen hokejistů karlovarské energie, 
ale také hráčů ruského klubu KHL Nižněkamsk. 
V září se opět rozjede nová hokejová sezó-
na, ve které se pokusí karlovarští energetici 
dosáhnout na play-off, a navázat tak na skvělé 

výkony, které předváděli v závěru minulé sezony. 
Pro fanoušky hokejových zápasů by měla být již 
dostavěna lávka, která umožní návštěvníkům haly 
pohodlněji přejít přes frekventovanou Plzeňskou 
ulici. Do finále bude také mířit stavba bazénové-

ho centra, které uvítá první návštěvníky v říjnu. 
Kromě 25 metrů dlouhého bazénu s wellnessovou 
zónou nabídne tobogan, sauny, vířivky a zázemí 
na evropské úrovni. V hlavní hale se mezi hokejové 
zápasy vklíní 13. října den ve znamení bojo-
vých umění. Listopad si ve spojení s KV Arenou 
do svých kalendářů zapište velkým písmem. Pře-
devším termín 12., 15. a 30. listopadu, kdy má pro 
vás aréna připravenu lahůdku v podobě koncertu 
české stálice Karla Gotta, dále velkou tenisovou 
exhibici a především hudební pecku – na jediném 
vystoupení v ČR se představí hudební legenda 
Seal. Na závěr roku vám bude chtít karlovarská 
KV Arena poděkovat za celoroční přízeň již tradiční 
akcí Vánoce v KV Areně 2012. Máme se tedy 
opravdu nač těšit a druhá polovina roku nabídne 
v multifunkčním areálu každému kousek pohody, 
relaxace a sportovního či kulturního vyžití.

v června zažila Kv arena programově nejbohatší měsíc roku

30. 11. 2012 vystoupí v Kv areně britský zpěvák 
a skladatel brazilsko-nigerijského původu seal
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· spOrt

Odbor KČt tJ slovan Karlovy vary
RNDr. František Wohlmuth,  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

5. 7. Z Krušných hor na Božím Daru dolů k Ohři do Perštejna
7. 7. Povodím dolního Labe mezi Děčínem a Drážďany 
(týden)
14. 7. Nové poznání o hradu Hartenstein u Bochova 
21. 7. Okolím Kynšperka nad Ohří
28. 7. Německá hanzovní města u Severního moře a Baltu 
(týden)

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.

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

úterý 18:00 
Jógacentrum, Chebská 56a, Karlovy vary 

Klasická jóga 
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

13.–22. 7. 
Letní pObyt s JÓgOu v jižních Čechách
Relaxujte 9 dní za 3 900 Kč (děti sleva).  
Možno i kratší termín.
v ceně ubytování v penzionu: plná penze, 3x denně  
jógová praxe, možnost jiných sportovních aktivit či výletů 
do okolí. Vhodné i pro začátečníky.  
Více informací na webu.

galerie & snooker kafé Koule 
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; 
snooker-galerie-koule.snadno.eu

pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h.
Otevřeno zpravidla na objednávku. instruktáž hry snookeru, 
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované 
na každém fyzicky, a to vše zdarma. první hra nebo lekce 
zdarma pro každého nově příchozího hráče.

30. 6. 8:30–20:00
iNba mistrovství světa 2012 v naturální kulturistice 
a fitness. 
Nejlepší světoví naturální kulturisté a fitnessky poprvé 
v České republice. Prestižní prostory, vyrýsovaná těla, 
světová konkurence, atrakce pro diváky. To všechno 
nabídne iNBA Mistrovství světa 2012 v naturální kulturistice 
a fitness žen v Karlových Varech. Patronem naturální 
kulturistiky je zpěvák Václav „Noid“ Bárta.

TuRISTIKA

JóGA

tenisový Klub Lokomotiva Karlovy vary
Areál TK Lokomotiva K. Vary – Tuhnice
Tel.: 608 344 653 

Letní tENisOvý KEmp
Pro všechny hráče kategorií baby tenis, mladší žáci,  
starší žáci a dorost. Kemp vedou dva profesionální trenéři.
KDe: Na kurtech TK Lokomotivy K.Vary v Tuhnicích.
TeRMíN: KeMP i. 9. - 13. 7. od 9,00 do 17,00 hod.
KeMP ii. 20. - 24. 8. od 9,00 do 17,00 hod.
PROGRAM:
Dopoledne: tenisový trénink
Oběd, nápoje, ovoce: zajištěno denně v klubovně TK 
Odpoledne: tenisový trénink, kondiční trénink,  
tréninkové zápasy
CeNA: Členové TK Lokomotiva: 2.000 Kč / kemp
Nečlenové TK Lokomotiva: 2.500 Kč / kemp
Platba převodem nebo v hotovosti, nejpozději však  
1 týden před zahájením kempu.
PřiHLáŠKy A iNFORMACe: V kanceláři klubu.  
Tel.: 353 224 771 (608 344 653).

tenisová školička 2012 pODzim 30. 8.–28. 9.
Děti budou rozděleny kvalifikovanými trenéry do skupin  
dle věku, výkonnosti a obratnosti.
K přijetí do tenisové školy budou upřednostňovány  
děti ve věku 6 až 9 let.  
Zájemcům je možné zapůjčit tenisové rakety.

alnitak OriON
Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  
(zastávka 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 v klubovně: středa 16:00–18:00 – děti do 10 
let, 17:00–19:00 – děti od 11 let.

SKAuTITENIS

SNOOKER

KuLTuRISTIKA

SC-310981/11
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· ListárNa

DOpisy DO ListárNy

Názory čtenářů na novou podobu KRL
Ten nový layout je skutečně velmi špatný.  
Nenechte se tím ale odradit a dělejte dál dobrý 
a čtivý obsah. 
anna Fidlerová,  

anna.fidlerova@seznam.cz

Vůbec nechápu smysl loga krl°. Malá písmena 
a ještě to kolečko, nebo to má být snad stupeň 
piva? Dovolte mi vyjádřit názor jako váš pravi-
delný čtenář. Nechápu, proč minulé – myslím, 
že dva – roky vylepšujete Radniční listy o různé 
fotohádanky, zajímavé počtení a historii a pak 
najednou bum bác – pošlete časopis do kytek 
a uděláte takový paskvil. Upřímně se vám divím. 
Váš pravdupíšící čtenář, 
Karel Dušek,  

Doubí

Vaše nová grafika se v naší rodině nikomu nelíbí. 
Písmena jsou rozházená, řádky nezarovnané 
a písmo se hůře čte. Asi nebudeme jediní, komu 
jste změnou grafiky radost neudělali. Je to ško-

da. Posílali jsme časopis dceři, rodilé Karlovarač-
ce, která nyní žije s rodinou v Německu. Poslední 
číslo 7 se nám skoro ani nechce odesílat. 
Jiří vít a manželka Libuše,  

závodu míru, stará role.

Fakt jsem se na Radničky vždy poslední úterý 
v měsíci těšil. To poslední číslo je ale hrůza. 
Na chodníky město nemá, ale na špatnou 
reklamu ano? Dal bych tu změnu někomu k ná-
hradě, jako občan na to připlácet nechci. Myslel 
jsem, že Česká pošta porušila můj zákaz a dala 
do označené schránky reklamní noviny. Kritizoval 
jsem změnu Radniček na diskuzním fóru občanů 
Staré Role, ale dočetl jsem se, že změnu navrhla 
nějaká komise grafiků. Rád bych věděl, odkud 
si brali vzor a navrhli zastaralý typ písma, kni-
hařskou šeď a kýčovitý vizuál. 
Tvrzení, že změna je zdravá, tady není na místě.
ing. Jaroslav Lukšík,  

hlávkova 5, stará role

vylosování soutěže

Otázkou červnové tajenky bylo, jaké předse-
vzetí mají skláři firmy Moser, která letos slaví 
155 let. Správná odpověď zní: být mistrem 
ve svém oboru. Z celkem 58 správných 
odpovědí jsme vylosovali gabrielu hospo-
dárovou, sokolovská 28, Karlovy vary 5. 
Získává dvě vstupenky na kulturní představení. 
Blahopřejeme.

NapsaLi JstE Nám

Vážená redakce KRL,
Podivuji se nad tím, že magistrát, rada města, 
ani zastupitelstvo nedělají nic s tím, že máme 
dvoje radniční listy. Ačkoliv se liší formou, jedny 
jsou papírové a mají 32 stran, a druhé jsou pouze 
na webu a obsahují jen výběr kritických názorů, 
existence dvou shodných titulů je matoucí. 
Je to zmatečné o to víc, že při hledání názvu 
radnicnilisty vyskočí nejprve ty, které vydává 
pan Jiří Kotek a teprve pak ty vaše oficiální. 
K napsání těchto řádek mne přivedlo tvrzení 
známého, který si myslí, že jde o stejný produkt, 
pouze odlišený a více podbarvený na internetu, 
aby se jako komunální bulvár více četl. Možná 
i to vedlo vedení města k tomu, aby od minulé-
ho měsíce Karlovarské radniční listy ještě více 
odlišilo. Snaha to byla podle mého názoru marná 
a moc to věci nepřispělo. Záměnou dosavadní 
titulní strany s výrazným názvem v červeném poli 

za šedivou obálku s nic neříkajícími písmeny KRL 
hodně čtenářů zmátlo. Také já jsem si myslel, že 
pošta porušila můj zákaz a dali mi do schránky 
další reklamní leták. Jak jsem si všiml, skončily 
v našem domě mnohé krl č. 6 v krabici na sběr, 
která je u vchodu hned pod schránkami. Tím 
bylo matení čtenářů završeno. Přimlouvám se, 
aby se magistrát zauvažoval o tom, vrátit se 
zpátky k původní podobě Radničních listů a aby 
někdo už konečně udělal přítrž matení čtenářů 
dvojím titulem. Pokud byly Radniční listy Jiřího 
Kotka zapsány kvůli zaváhání nebo snad otálení 
magistrátu na webu jako první, což změnit název 
těch druhých třeba na Naše Karlovy Vary? Jejich 
obsah se nám zamlouvá, postrádám jenom opět 
seriál, případně fotosoutěž. Uvítal bych odpověď 
na můj názor. Děkuji.
Jiří Kopeček,  

majakovského 4, Karlovy vary

DOpis DO rEDaKCE

Vážená redakce. Ne každá změna musí vést k lepšímu výsledku. Ta vaše se změnou estetické tváře měsíčníku krl 

se fakt nepovedla! Dělat změnu jen kvůli změně nebo novému logu města byl nesmysl. Naštěstí v obsahu žádnou 

změnu k horšímu nevidím, jen mi chybí seriál, jako byl ten o městských částech. Číst vás budu dál a držím vám 

palce. 

miroslav Kohout, 

Krále Jiřího 1307/12

ODpOvĚď Na KritiKu

V KRL č. 6 kritizoval v Hydeparku váš čtenář M. V. 
matoucí ceny Vodáren a kanalizací Karlovy Vary 
za to, že účtují zákazníkům pevnou složku ceny. 
K tomu uvádím, že tato složka už existuje deset 
let. Většina odběratelů chápe, že náklady, které 
má provozovatel vodovodů a kanalizací s měřením 
a fakturováním, nejsou nulové, a proto je normální, 
že si je hradí každý majitel připojené nemovitosti. 
Váš čtenář si odpověděl na otázku Co je spra-
vedlivé a má smysl sám, když ve svém příspěvku 
uvádí, že odběratelům v bytových domech se tato 
cenová politika vyplatí, protože se stejná pevná 
složka rozpočte do podstatně většího množství 
odebraných kubíků. Pevná složka je všem účto-
vána právě proto, aby ti, co normálně odebírají, 
nedopláceli v zaplaceném kubíku na náklady 
spojené s odběratelem, který prakticky neodebírá 
nic. Systémy pro zásobování vodou a odkanalizo-
vání jsou základní službou v urbanizovaném území 
a pevné náklady s jejich spravováním tvoří 80 % 
z provozních nákladů. Je tedy zřejmé, že by bylo 
ještě spravedlivější, kdyby pevné složky vodného 
a stočného byly výrazně větší a cena za kubík 
výrazně nižší. Zatím takové ceny státní orgány 
neumožňují.
ing. antonín Jágl, 

ředitel vodáren a kanalizací Karlovy vary

pODĚKOváNÍ

Ráda bych poděkovala organizátorům dětského dne 

ve Staré Roli v areálu hasičského sboru – dopravního 

hřiště a zoo. Byla zde nádherná atmosféra, ochota, 

úsměv, perfektní organizace. Děkuji všem organizáto-

rům a učinkujícím. Těším se na příští rok. 

m. Kašparová,

tel.: 728 969 393
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· KŘÍŽOvKa/KONtaKty

Odpovědi zašlete do 12. 7. 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. Na vylosovaného výherce čeká pozvání do této znamenité pizzerie.

V naší pizzerii Venezia v Zahradní ulici... (dokončení sloganu v tajence)

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
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Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Venez i a
ristorante - pizzeria
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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-301886/20

SC-311809/07

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-311841/06

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

11
83

5/
09

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-320288/05

SC-320587/04

SC-311921/06

Při předložení tohoto inzerátu SLEVA 15% NA VŠECHNY VODOU ŘEDITELNÉ BARVY!

Plus 3A 40kg
 

569,- Kč s DPH

Devoskyt 25kg
 

359,- Kč s DPH

Omítka  
disperzní bílá 25kg 

795,- Kč s DPH

Vodou ředitelná barva  0,6 lt 
AKRYLCOL V 2045 – lesk i mat  

od 175,- Kč s DPH

Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak, 
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové 
prvky • polystyrénové lišty.

Nad Dvorem 1
Karlovy Vary
Tel.: 774 559 959

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-320761/03



*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Kupon je možné uplatnit 
pouze 1× v období 
20. 6. – 3. 7. 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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Tatranky Lískooříškové
• bal.: 36× 47 g 
• cena za 1 ks

4,79 *

99,90

Nescafé Gold
• instantní káva
• bal.: 3× 200 g • cena za 200 g
•  uvedná cena je platná při odběru 

max. 180 bal. (paleta)

113,89 *

16,90

Dětské vlhčené 
ubrousky
• bal.: 4× 80 ks 
• cena za 80 ks

20,28 *

5,70

Activia bílá, sladká bílá
• bal.: 6× 120 g
• cena za 120 g

6,50 *

19,90

Braník Dvoulitr
• světlé výčepní pivo
• bal.: 6× 2 l
• cena za 2 l

23,88 *

289,00

Dětské plenkové kalhotky 
Active Baby Giant Pack
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

329,46 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.
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SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
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: 20. 6. – 3. 7. 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 8.6.12   16:03

SC-320951/10
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