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Nejobletovanější celebritou letošního MFF byla 
britská divadelní a fi lmová herečka Judi Dencho-
vá, známá jako šéfka M z příběhů Jamese Bonda. 
Získala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký 
přínos světovému fi lmu.

11

Tváří z titulní strany je šestiletá Terezka Preislero-
vá z MŠ Krymská. Spolu s Amálkou Hromádko-
vou a Terezkou Kočmarošovou si užívají in-line 
dráhy areálu Rolava na kolečkových bruslích. 
V září půjdou všechny tři poprvé do školy.

Budoucí prvňačkyBudoucí prvňačky
proháněly brusleproháněly brusle

Byly 99 let pýchou města jako nejluxusnější a 
nejvýstavnější balneoprovoz. Po zrušení procedur 
v roce 1994 je město v roce 2008 prodalo kraji za 
jedno procento odhadní ceny a od té doby čekají, 
kdy začne slíbená rekonstrukce.

Císařské lázněCísařské lázně
čekají na záchranučekají na záchranu

Šéfka agenta 007Šéfka agenta 007
zářila na 46. MFFzářila na 46. MFF

Nejvíce zeleně Nejvíce zeleně 
má čtvrť Doubímá čtvrť Doubí
Polovinu ze 426 hektarů celkové rozlohy karlovar-
ské městské části Doubí tvoří lesy a louky. V našem 
seriálu představíme nejvíce zelené území města 
s jeho osm století starou historií, výletními místy 
i zaniklými tradicemi.24–2724–27

Vážení Karlovaráci,
nemám v úmyslu 
zde psát o počasí 
v této roční době či 
přát vám hezkou 
dovolenou za hrani-
cemi všedních dnů. 
Za důležitější pova-
žuji podělit se s vámi 

o dojmy z fungování radnice po volbách 
2010. Zda se nám naše práce daří, musíte 
posoudit vy a my na vaše hodnocení sa-
mozřejmě čekáme.
Z mého pohledu můžeme být spokoje-
ni s nastolením správy města bez touhy 
si na ní nahamonit vlastní peněženky. 
V tom vidím zásadní rozdíl oproti minu-
losti. Rada města jedná sice někdy trochu 
emotivně, ale většinou věcně a konstruk-
tivně a je otevřena opozici, která dostává 
prostor k diskusi. Stejně otevřená jsou 
jednání zastupitelstva, kde kromě opozice 
může bez časových omezení vystupovat 
i veřejnost. Fungují komise rady města 
i výbory zastupitelstva, které jsou složeny 
hlavně z odborníků a jejichž závěry mají 
zásadní váhu pro další rozhodování o na-
šem městě. Konkrétními úspěchy, ze kte-
rých se můžeme radovat, je stabilizace 
KSO a situace v divadle, zprovozněné let-
ní kino či dále poměrně rozsáhlé investice 
do škol. Co se nám zatím ovšem nedaří, je 
např. zprovoznění magistrátu a organi-
zací města podle našich představ, opravy 
komunikací se provedly v duchu minulých 
let a zalepily se pouze díry (připravujeme 
víceletý plán komplexních oprav komuni-
kací a chodníků). Problémy máme (ale ře-
šíme je!) s realizací staveb nasmlouvaných 
bývalým vedením města, tj. bazénem, mí-
čovou halou a centrem zdraví a bezpečí, 
na které sice byly získány stamilionové ev-
ropské dotace, ale které budou pro město 
znamenat velkou fi nanční zátěž budoucím 
provozem. 
Co mě osobně mrzí nejvíce, je fakt, že 
někteří naši koaliční kolegové neprojevili 
dostatečný nadhled a velkorysost při ře-
šení problémů uvnitř koalice K20 a jed-
nostranně vypověděli koaliční smlouvu, 
o jejímž dalším osudu se nyní jedná. Nic-
méně přesto přese všechno jsem optimi-
sta a jsem přesvědčen, že se další společ-
nou činností náležitě stmelíme, a těším 
se na pokračování v práci vedení města 
ve stejném složení koaličních partnerů 
jako doposud.

Otmar Homolka,

člen rady města
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FotoaktualityFotoaktuality

Pět dní po Wimbledonu dorazila letošní vítězka Petra Kvitová do Kar-
lových Varů. U Puppu ji polibkem přivítal prezident MFF Jiří Bartoška. 
Tenistka zapózovala s wimbledonskou trofejí a odletěla soukromým leta-
dlem, které jí zapůjčil miliardář Tomáš Chrenek.

Ukázky zásahu psovodů i vrtulníku nabídl divákům letošní Den záchra-
nářů na stadionu AC START. Návštěva osmi tisíc diváků předčila oče-
kávání asociace Záchranný kruh, která spolu s městem, policií, hasiči, 
Horskou službou a vojáky tradiční akci připravila.

Modelky a vozíčkářky se postaraly o originální módní přehlídku 
na Mlýnské kolonádě. Novou kolekci salonu E.daniely od návrhářek Da-
niely Frejšnarové a Evy Janouškové moderoval Muž roku 2009 Martin 
Zach. Potlesk na molu sklízely hlavně modelky-vozíčkářky.

Hasiči odklidili topol, který ve Staré Roli padl přímo na přechod 
pro chodce ve Fibichově ulici. Ke zranění chodců naštěstí nedošlo, mo-
hutný topol však zdemoloval vozidlo Renault. Kmen byl napadený hou-
bou a padl v sobotu 9. 7. v 9,43 hod. za úplného bezvětří.

Zástupci západočeského lázeňského trojúhelníku a dalších evropských 
lázní rokovali v Imperialu o dalším postupu pro zápis na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO. Shodli se, že největší šanci na úspěch má jen 
společná nominace, což zpečetili podpisem deklarace.

Becherova vila se otevřela po rekonstrukci veřejnosti. Zájemcům byla 
předvedena interaktivní galerie i výtvarné dílny. Rekonstrukce rodinné 
vily továrníka Gustava Bechera, postavené roku 1914 podle plánů archi-
tekta Karla Kellera, stála 88 milionů korun. 



Do stovky mu chybí tři roky
Osmnáctého července oslavil 97. narozeniny Kar-

lovarák Václav Froněk. Narodil se ve Zdicích 
u Berouna, v Praze se vyučil instalatérem a po vyučení 
dostal místo v tehdejší Pražské plynárenské společnos-
ti. Tam získal pracovní zkušenosti, které pak zúročil 
v Karlových Varech. V našem městě žije od roku 1945. 
Nastoupil do rozvodné společnosti, která tehdy slou-
čila elektrárnu, plynárnu a vodárnu pod jednu střechu 
v Jaltské ulici. Když začínal, některé domy ve městě byly 

poškozené po bombardování a na dvorech se válelo plno německé dokumentace o rozvodu 
plynu. Na rozdíl od většiny plynařů můj otec pečlivě sbíral tyto dokumenty a po rozdělení tří 
podniků měl detailní přehled o plynárenské síti. Zřejmě proto ho přidělili jako mistra a později 
vedoucího rozvodu. Troufám si tvrdit, že v 60. a 70. letech nebyla v našem městě domácnost, 
kde by mého otce neznali. Doba si žádala pokrok a každý chtěl v bytě plynový sporák, karmu, 
později etážové topení a to vše se vyřizovalo přes pana Froňka. V šedesáti letech odešel do dů-
chodu, ale pracoval dál pro tehdejší PBH, byl zván jako soudní znalec na svítiplyn. Dnes má 
dvě děti, tři vnučky a šest pravnoučat. Všichni ho mají rádi a děti ho pravidelně navštěvují v do-
mově důchodců ve Staré Roli. K  životnímu jubileu mu přeje rodina vše nejlepší a drží palce, 
aby to dotáhl až do té stovky. (Marie Hubálovská)

Zřejmě nejmladším divákem letošního 46. MFF 

byla Maruška. V době promítání jí bylo teprve 

12 týdnů a na festival do Karlových Varů se přijela 

podívat spolu s rodiči z Mladé Boleslavi. Společně 

navštívili tři fi lmová představení, kam pořadatelé 

miminko s  pochopením pustili. K  tomu snad jen 

pikantní podrobnost: všechny  tři fi lmy  Maruška 

prospala.

Oldřich Flusek, Tyršova 1, K. Vary

Josef Zíma pochválil karlovarské publikum

Hvězdou srpnového Dne juniorů, který 
v letním kině pořádalo město Karlovy 

Vary, byla legenda dechovky i fi lmového plát-
na Josef Zíma. Během vystoupení mu redak-
ce KRL stihla položit několik otázek. 
Jaký je váš vztah k našemu městu?
Ke Karlovým Varům mám jako každý kumš-
týř vztah velmi kladný. Mnohokrát jsem tu 
vystupoval, a tak vím, že Karlovaráci jsou 
skvělé publikum. Vystupoval jsem mockrát 
v Thermalu, po premiéře pohádky Princezna 

se zlatou hvězdou jsem byl i hostem MFF. 
Kdy jste tu zpíval naposledy? 
Při otevírání KV Areny, kam přišly neuvěři-
telné 4.000 diváků. 
Ve zdejším letním kině jste již vystupoval? 
A víte, že ano? Někdy kolem roku 1957 s Ja-
nem Werichem, takže jsem si letos hezky 
zavzpomínal. Zvláště při několika tanečních 
písničkách z mého swingového období šede-
sátých let. 
Děkujeme za rozhovor! (KRL)
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LidéLidé

To pojmenování právem patří snad nej-
známějšímu tvůrci českého pováleč-

ného porcelánu Jaroslavu Ježkovi. Narodil 
se 26. ledna 1923 v Podlesí u Příbrami. 
Po absolvování gymnázia studoval v letech 
1945–49 výtvarnou výchovu na Pedagogic-
ké fakultě UK v Praze. Původně uvažoval 
o dalším studiu, ale na radu pedagoga zvolil 
praxi. Svůj život spojil s Karlovarskem, kde 
působil jako malíř, keramik, průmyslový vý-
tvarník i externí učitel střední průmyslové 
školy keramické. Jeho prvním působištěm 
byla porcelánka Thun v Klášterci nad Ohří, 
kde pracoval do roku 1956. Pak nastoupil 
jako vedoucí výtvarník vývojového závodu 
Karlovarského porcelánu v Lesově, kde pra-
coval až do roku 1987.Stal se průkopníkem 
v oboru průmyslového designu. Podle jeho 
uměleckých návrhů bylo realizováno přes 40 
porcelánových souprav a více než 100 porce-

lánových plastik. Jeho tvorba byla mnoho-
krát oceněna na mezinárodních přehlídkách 
užitého umění a patří k tomu nejlepšímu, co 
bylo v historii českého porcelánu vytvořeno. 
Obrovský úspěch měl na světové výstavě 

EXPO 1958 v Bruselu, získal Grand Prix 
a Zlatou medaili za kávovou soupravu Elka 
a fi gurální plastiky. Jeho výrobky zaujaly 
svou jednoduchostí. S jeho výtvory se mohli 
seznámit návštěvníci na výstavách v Miláně, 
Montrealu, Istanbulu, Záhřebu, Praze, Brně 
a jinde. Jako člen karlovarské oblasti Unie 
výtvarných umělců byl činný i po odchodu 
do důchodu. Na chalupě měl malou elektric-
kou pec a tvořil hlavně drobnější keramiku. 
Rád vyrážel do přírody a maloval. V letech 
1959 a 1960 získal Cenu města Karlovy Vary. 
V říjnu 1998 zastupitelstvo města schválilo 
udělení čestného občanství města Karlovy 
Vary J. Ježkovi jako zvláštní projev úcty vý-
znamnému občanovi, jehož život a dílo mají 
úzký vztah k městu, o jehož mezinárodní vě-
hlas se svým dílem zasloužil. Jaroslav Ježek 
zemřel 23. července 2002. Jeho obrazy a por-
celán sklízí nadále obdiv a slova chvály. (zm)

 OSOBNOST MĚSTA

Byl tvůrcem porcelánové krásy

▼



Karlovarská ZŠ J. A. Komenského, 
Kollárova 19, ukončila minulý měsíc 

svůj projekt Rozvoj kompetencí nadaných 
žáků. Tento projekt byl spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. Partnerem projektu byla Pe-
dagogicko-psychologická poradna Karlo-
vy Vary. Projekt se zabýval vyhledáváním 
nadaných dětí a jejich dalším vývojem. 
Vyhledávání bylo prováděno psychologem 
Mgr. Radkem Karchňákem, jehož rukama 
prošlo téměř dvě stě dětí. Náročné testo-
vání trvalo dvě hodiny a ne každé dítě je-
vící se učiteli jako nadané mělo své nadání 
potvrzeno. Nakonec bylo na škole podpo-

řeno 17 žáků, kteří byli vzděláváni podle 
vlastního vzdělávacího programu. V rámci 
vzdělávacích dílen vzniklo několik krouž-
ků na podporu rozvoje nadaných dětí, 
z nichž nejvýznamnější, Zvídavé sovičky, 
nabízel dětem řešení různých hlavolamů, 
problematických úloh, objevování nároč-
ných stavebnic či procvičování logického 
uvažování v oblasti chemie a fyziky. Do-
stavily se první úspěchy, Nela S. a Vojta Š. 
z pátých tříd obsadili přední příčky v celo-
státním kole logické olympiády. V červnu 
úspěšně proběhla závěrečná konference. 
Naši nadaní žáci bez problémů vystupují 
na veřejnosti, dokážou prezentovat svo-

ji práci. V novém školním roce nastoupí 
ti nejstarší do prim gymnázií a škola bude 
dále hledat, kdo zaplní jejich místa. 

Učitelka Marie Zíková s nadanými žáky 
na Zvídavých sovičkách

Blokové čištění a noční mytí komunikací
1.8. pondělí 
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezá-
če, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská, 
Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky

2.8. úterý
Komunikace: Železniční, nám. 17.listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná

3.8. středa
Komunikace: U Imperialu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská 
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovat-
ky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

4.8. čtvrtek 
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vy-
hlídce, Bezručova, Ondřejská

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

8.8. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Pet-

ra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky

9.8. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. En-
gla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové 

10.8. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Soko-
lovská (od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny mo-
tocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovat-
ky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

11.8. čtvrtek 
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

12.8. pátek – neprovádí se

15.8. pondělí 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská
Noční mytí: neprovádí se

16.8. úterý
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 

Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenic-
kého, 

17.8. středa
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernic-
ká, Na Kopečku, Rohová, Ak.Běhounka, Zlatá, Tisová, 
Nad Dvorem
Noční mytí: neprovádí se

18.8. čtvrtek 
Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova

19.8. pátek 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Ho-
lečkova, Rybářská, Příčná
22.8. pondělí 
Komunikace: Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský 
most, Jáchymovská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky

23.8. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. En-
gla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové

24.8. středa
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábřeží, Drahomí-
řino nábřeží, Vítězná (od OK po Drahomířino nábřeží), 
Drahovický most
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně 

podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovat-
ky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

25.8. čtvrtek 
Komunikace: Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezvala, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací

26.8. pátek – neprovádí se 

29.8. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Pet-
ra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky

30.8. úterý
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Rosnická, 
Hraniční, Mlýnská, Mládežnická, U Koupaliště

31.8. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Soko-
lovská (od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny mo-
tocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovat-
ky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

• Magistrát města upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2012, aby své žádosti zasílali na odbor 
zdravotnictví a sociálních věcí do 30. září 2011 prostřednictvím podatelny magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy 
žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí budovy magistrátu I, dále u příslušné pracovnice odboru sociálních věcí (magistrátu II, kancelář č. 204) 
nebo na webu www.mmkv.cz. Případné informace podá pracovnice odboru A. Bartáková, tel.: 353 118 569.

• Magistrát města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr. Požadované 
předpoklady: vysokoškolské vzdělání ukončené v magisterském studijním programu, orientace v platné legislativě související s chodem a řízením příspěv-
kových organizací, v příslušném uměleckém oboru a v oblasti ekonomiky. Další požadavky: nejméně čtyřletá praxe v řídicí funkci a v uměleckém oboru, 
osobnostní předpoklady a manažerské dovednosti, aktivní znalost jednoho světového jazyka (AJ, FJ, NJ), komunikační dovednosti, občanská a morální 
bezúhonnost, všeobecný kulturní přehled. Předpokládaný nástup nejpozději 1. 1. 2012 nebo dle dohody. Předpokládaný termín výběrového řízení září 
2011. Podrobnosti na www.mmkv.cz. Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete doporučeně nebo předejte osobně na podatelně 
Magistrátu města Karlovy Vary tak, aby dokumenty byly doručeny nejpozději dne 26. 8. 2011 (včetně) na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
kancelář tajemníka, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary. Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení konkurzu je Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 118 344, 
e-mail: j.tezka@mmkv.cz.

• Magistrát města, komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti města upozorňuje žadatele o dotace z rozpočtu města na včasnost 
podání žádostí na plánované projekty a činnosti na následující kalendářní rok 2012 – termín pro podávání žádostí je do 30. září 2011. Projekty musí být 
zaměřeny na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. Zaměření projektů: 1) Studie, 
výzkumné práce, 2) Sociální prevence, 3)  Situační prevence a 4) Oblast protidrogové prevence. Žádosti o udělení dotace se podávají písemně na předepsa-
ném formuláři v souladu s čl. 3. odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary. Bližší informace podá tajemník komise Pavel Torma 
Jalůvka, Městská policie Karlovy Vary. 

• Magistrát města upozorňuje, že v době od 1. 8. do 1. 10. 2011 bude v ulici Slovanská v úseku od pošty po nezpevněnou cestu při vjezdu do chatové kolonie 
probíhat stavební činnost v rámci opravy této místní komunikace. Stavební práce budou prováděny tak, aby byl umožněn přístup do domů a provozoven, 
včetně bezpečného průchodu chodců. V případě dotazů o opravě nebo vzniklých problémů při provádění stavebních prací kontaktujte zástupce prová-
dějící fi rmy Eurovia CS, a. s. Praha, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, stavbyvedoucího p. Sýkoru, tel. 731 601 448, nebo zástupce investora p. Uhlíka, 
tel. 725 533 323.

Úřední sděleníÚřední sdělení  
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Projekt pro nadané děti byl úspěšný



VÝZVA
Zapojte se do letošního 9. ročníku ceny Spokojený zákazník Karlovarského kraje 

2011 a nominujte nejlepší fi rmu, společnost či živnostníka z Karlových Varů. For-

mulář k podávání návrhů je k dispozici na informačním pultu Magistrátu města 

Karlovy Vary, Moskevská 21. Své návrhy můžete podávat do 23. září 2011.

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit: 
komunální odpad, který pro jeho rozměry či hmotnost nelze 
odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální od-
pad a který není nebezpečným odpadem. Objemným odpadem 
jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce, starý nábytek.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit: 
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie 
apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, moni-
tory, zářivky apod.)

5.–6. srpna
Dykova, Mlýnská, Maďarská, Pražská silnice, Krále Jiřího, Na Výšině, K Pře-
hradě, Vrázova, Slovanská, I.P.Pavlova, Hálkův vrch

12.–13. srpna
Okružní, Plešivecká, Úvalská, K Letišti, Fugnerova, Táborská, Modenská, 
Krymská x Charkovská, K.Kučery, B.Němcové, Merklínská, Počerny, Čankov

19.–20. srpna
Borová, Nejdecká, Mozartova, Revoluční, Vítězná, Jáchymovská, Svatoš-
ská, Brigádníků, Chebská, Rosnice, Cihelny, Slovanská 

26.–27. srpna
Husova, B.Němcové, Lomená, K Přehradě, U Brodu, V Lučinách, Jateční, 
Mattoniho nábřeží, Školní, Zlatý kopeček

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Farmářské trhy do třetice slavily úspěch

Již potřetí se uskutečnily městské farmář-
ské trhy před historickou budovou tržnice 

(Albert). Mnozí zákazníci už věděli, na jakém 
místě najdou svého farmáře a produkty, kte-
ré jim zachutnaly. Do prodeje se začíná pro-
mítat vzájemná důvěra, farmář za své zboží 
ručí a zákazník se vrací. Přímo na místě řeší, 
zda by nešlo dělat jogurty v menším balení, 
na kolik způsobů lze upravit cuketu nebo 
jaké bylinky namíchat na migrénu. K far-
mářům, kteří přijeli na první a druhé trhy, 
přibyli další. Jedním z nich byla paní Zítko-
vá, specialistka na sběr a míchání bylinných 
čajů. Radila, co na jaké neduhy. Přibyla také 
nová cukrářka. Navzdory parnému létu šel 
její čerstvě napečený vánoční štrúdl a baná-
nové řezy na dračku, během hodinky bylo 
vyprodáno. Velký zájem byl také o chlazené 
krůty a kuřata od pana Kolaře. Musel do-

jet několikrát pro novou várku. Stejně jako 
pekaři pro své výrobky. Zájem kupujících 
potěšil i prodejce jablečného koncentrátu ze 
Severofruktu, který ho zde prodal víc než na 
pražských farmářských trzích. Kdo přišel 
k tržnici po 16. hodině, neměl co nakupovat. 
Rybářství došly ryby, vyprodaly se litoměřic-
ké švestky, meruňky, jablka i domovské uze-
niny a mléčné výrobky. Koupit se daly nanej-
výš cibule, mrkev a brambory.
Farmáře tak velký zájem potěšil, i když ani 
při nejlepší vůli nemohli uspokojit všechny 
zájemce. Do příštích trhů se budou snažit vy-
pěstovat a dovézt maximum. 
Nezapomeňte, 12. srpna 2011 si můžete 
opět najít svého farmáře na obvyklém mís-
tě před městskou tržnicí. Čtvrté farmářské 
trhy začínají od 13 hodin.

(Božena Turoňová)

Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu
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Oznámení magistrátu 

Město Karlovy Vary – odbor majetku města 

oznamuje možnost pronájmu volných neby-

tových prostor v  budově Lidového domu v ulici 

Školní 7 ve Staré Roli. Nájemné v  objektu činí 

800 Kč/m2/rok. Součástí nejsou náklady spoje-

né s užíváním, ty jsou hrazeny nájemcem zvlášť. 

Bližší informace k  pronájmu těchto prostor či 

o případném podání žádosti o pronájem poskyt-

nou osobně úředníci magistrátu statutárního 

města – odbor majetku města, kancelář číslo 

dveří 205, II. patro nebo na telefonu 353 118 245. 

Fotografi e prostor jsou na www.mmkv.cz.

Prohlídku nebytového prostoru lze předem sjed-

nat u správce objektu na telefonu 606 201 819.

K pronájmu se nabízí:

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 504 o celkové výměře 146,95 m2 

ve  třetím podlaží objektu; čtyři kanceláře 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 506 o celkové výměře 50,63 m2 

ve  třetím podlaží objektu; jedna kancelář 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 507 o celkové výměře 68,40 m2 

ve  třetím podlaží objektu; čtyři kanceláře 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 511 o celkové výměře 37,21  m2 

ve  třetím podlaží  objektu; jedna kancelář 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 512 o celkové výměře 21,42 m2 

ve  druhém podlaží  objektu; jedna kancelář 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 513 o celkové výměře 19,52 m2 

ve  třetím podlaží objektu; jedna kancelář 

se společným sociálním zařízením 

• nebytový prostor označený v evidenci vlastní-

ka jako NP č. 514 o výměře 102,06 m2 v prvním 

podzemním podlaží objektu; sklad bez sociální-

ho zařízení

Město Karlovy Vary se také v letošním roce za-

pojí do akce Dny evropských památek. Od 10. 

do 11. září se pro návštěvníky zdarma otevřou 

dveře vybraných památek v našem městě, a to 

kostel Povýšení sv. Kříže spolu s  kostelem 

sv. Urbana v Rybářích, Ondřejský hřbitov spolu 

s kostelem sv. Ondřeje, Findlaterův altán spolu 

s  přilehlými památkami (Chopinův altán, Vy-

hlídka Karla IV., Aranyho lavice, kaplička Ecce 

Homo); Petrova výšina (busta Petra Velikého, 

pamětní desky, dřevěný kříž) a památky v okolí 

a Zámecké lázně - Duch pramenů. (mm)
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Bazén: práce pokračují podle plánu
Výstavba krytého bazénu u KV Areny byla 

cílem prvního kontrolního dne primá-
tora. Stavba, kde denně pracují tři desítky 
dělníků, zatím běží jako na drátkách. Stav-
baři se zatím nesetkali s ničím, co by mohlo 
ohrozit termín dokončení, tedy 18 měsíců 
od zahájení stavby. Součástí areálu budou 
parkovací plochy pro téměř 180 aut umístěné 
mezi oběma budovami vzdálenými přibližně 
80 metrů a lávka pro pěší. Ta návštěvníkům 
umožní bezpečný přechod a nerušený provoz 
na přilehlé frekventované komunikaci. Zají-
mavostí je, že k vrtání pilot do nestabilního 
říčního podloží byla použita speciální 130tu-
nová vrtná souprava, dopravená na několika 
těžkých nákladních vozidlech a vrtací práce 
probíhaly v nočních hodinách, aby neome-
zovaly projíždějící řidiče. Jak konstatovali 
účastníci kontrolního dne na stavbě bazé-
nu, stavební jáma je vyhloubená, desítky 
krychlových metrů zeminy byly přesunu-
ty, drenážování, které zajistí odvodnění 
dna nejen v průběhu stavby, ale i po jejím 
dokončení, bylo provedeno. Probíhá také 
speciální zakládání, neboť stavba objek-
tu bude založena na celkem 150 pilotách 
o délce až 15 metrů. Přes léto se stavbaři za-
měří nejen na dokončení zakládání, ale bude 

probíhat betonáž a hydroizolace proti tlako-
vé spodní vodě. Následovat bude základová 
deska a nosné konstrukce ze železobetonu. 
To však zůstane očím návštěvníka skryto, 
stejně jako nezbytné technologie zajišťující 
fungování bazénu a objektu, kromě jiného 
unikátní systém vytápění z odpadního tep-
la z energobloku, který byl vybudován již 
při výstavbě vedlejšího multifunkčního cen-
tra. Zdrojem tepla bude plynová kotelna a 
kogenerační jednotka, která využije odpad-

ního tepla z technologie chlazení obou ledo-
vých ploch. Tepelná energie bude do objektu 
krytého plaveckého bazénu přivedena před-
izolovaným bezkanálovým vedením v zemi 
a tím uspoří ročně stovky tisíc korun za ener-
gie, jež tvoří podstatnou část rozpočtu bu-
doucího komplexu. Milovníci vodních sportů 
se mohou již na podzim příštího roku těšit, že 
bazén začne sloužit. Kromě deseti 25metro-
vých drah na ně čekají další atrakce nového 
bazénu. (Lukáš Pokorný)

Základy bazénu a jeho zázemí

Rolava: chov ryb kvalitě vody nesvědčí

Kontrolní den v rekreačním areálu Rola-
va odhalil přetrvávající problémy nejen 

ve vybavení areálu, ale především s neza-
ručenou kvalitou vody. Ačkoliv je v areálu 
možné koupání a v současné době kvalita 
vody ještě hygienickým předpisům vyho-
vuje, obě vodní plochy jsou nadále využí-
vané jako rybníky k chovu ryb a během léta 
je hygienickou stanicí vyhlášeno koupání 
jen na vlastní nebezpečí. Jako možné řešení 
se ukazuje změna užívání vodních ploch bez 
cíleného chovu ryb a následná sanace dna 
nádrží. Pak by se Rolava mohla stát skuteč-

ně celosezonním koupalištěm. Chovu ryb 
se přizpůsobuje i hladina vody, která také 
často omezuje možnost využití instalované 
vodní skluzavky. Dalším problémem, který 
podle Jaroslava Fujdiara, jednatele společ-
nosti KV City Centrum, která areál Rolava 
provozuje, je nepoužitelná lezecká stěna. Její 
stav je natolik nevyhovující, že na ni byl zaká-
zán vstup. V příštím roce by měla být nahra-
zena novou. Problematické jsou také plochy 
kolem nové asfaltové dráhy, na kterých zatím 
neroste tráva, ale pouze plevel. Řešením je 
navezení humusové zeminy a osetí trávou. 
To však přijde na téměř půl milionu korun. 
Vrásky působí správci i stav plotu, kterým 
byl areál obehnán. Dřevo nebylo tlakově 
impregnováno a prkna nedrží. Časté potíže 
působí návštěvníkům i vstupní turnikety. 
Jako těžko využitelné se ukazuje zastřešené 
prostranství v jihozápadním koutu areálu na 
místě dřívějších tenisových kurtů, navržené, 
ale nepříliš využívané jako krytá plocha pro 
výuku in-line bruslení. Během prvního roku 
se u této stavby několikrát řešilo protékání 
střechy. Kontrolní den na Rolavě přinesl i po-
zitivní zjištění. Funguje zázemí záchranářů 

a systém 27 kamer, z nichž některé jsou na-
pojené na kamerový systém městské policie. 
Všechny ukládají záznam a umožňují sledo-
vat dění v areálu i zpětně. Změnou k lepšímu 
je také nový stánek s občerstvením a pose-
zením pod slunečníky, které zařídil správce 
areálu. Jaroslav Fujdiar věří, že mnohé přetr-
vávající nedostatky, které nebylo možné od-
stranit před letošní sezonou, budou naprave-
ny po ní. KV City Centrum se snaží odstranit 
nepoužitelné a nesmyslné věci, jako je lezec-
ká stěna, a řešit nevyhovující kvalitu vody. 
Ukázalo se také, že prodloužení a rozšíření 
asfaltové in-line dráhy způsobilo, že tu tráva 
sedm let neporoste, a bude třeba to pro příští 
sezonu napravit. Podle primátora Petra Kul-
hánka je nezbytné začít jednat se současným 
nájemcem vodních ploch Českým rybářským 
svazem a s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o jiném využití obou 
vodních ploch. Mělo by je mít na starosti 
město. Primátor na kontrolním dnu slíbil, že 
projedná vady, které se po roce od dokončení 
modernizace Rolavy objevily, a bude požado-
vat, aby je město uplatnilo v rámci záručních 
oprav. (Jan Kopál)

Voda v areálu Rolava zatím slouží ke koupání 
i rybářům k chovu ryb
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Základní fakta o památce 

27. 4. 1893 Městská rada povolila stavbu. 
Místo pro lázně uvolnila demolice bývalého 
pivovaru. Projekt zadali osvědčeným vídeň-
ským architektům Fellnerovi a Helmerovi, 
kteří již ve městě postavili dvacet objektů.
10. 6. 1893 Městská rada schválila proná-
jem budovy Dr. Thynauerovi na osm let. 
Pronájem byl za první rok 2 500 zlatých, 
pak se zvyšoval, až poslední dva roky činil 
6 000 zlatých.
6. 7. 1893 Začala hrubá stavba a 6. 5. 1895 
byly Císařské lázně otevřeny. Celkový roz-
počet byl oproti původně schválenému dvoj-
násobný a přesáhl milion zlatých. 
1. 5. 1905 V lázních vzniká nejstarší posi-
lovna c. k. Rakouska-Uherska, než byl ob-
jekt 17. 10. 1922 přejmenován na Lázně I. 

15. 4. 1946 Ze Zanderova sálu byly odveze-
ny historicky cenné přístroje. V letech 1948 
–1953 prošel objekt velkou rekonstrukcí. 
Byl zastřešen dvůr, okna vyměněna za dvo-
jitá a lázně přešly na celoroční provoz. 
3. 5. 1958 Budova přípravy rašeliny byla 
prohlášena za kulturní památku jako sou-
část Národní kulturní památky objektu 
Lázní I.
1. 5. 1988 Začala v Zanderově sále provo-
zovat kasino rakouská fi rma. Vzorem bylo 
kasino postavené Garnierem v Monte Carlu 
v letech 1878–1910. 
1. 4. 1992 Pronajalo město objekt izrael-
skému podnikateli Ignatiu Kasziererovi 
z Belgie. Za dva roky byla budova uzavřena 
a balneoprovoz zůstal mimo provoz. V dal-
ších letech projevily zájem zahraniční fi rmy, 
k dohodě však nedošlo. 

5. 2. 2007 Kraj nabídl, že si Císařské lázně 
pronajme od města na 49 let nebo je odkoupí 
za 97,7 milionu korun. Rada města nabídku 
nepřijala.
17. 6. 2008 Zastupitelstvo města Karlovy 
Vary schválilo prodej lázní kraji za jedno 
procento odhadní ceny, tedy 6,5 milionu. 
Kraj se zavázal, že zde proinvestuje 725 mi-
lionů korun. Pokud práce nezačnou do osmi 
let, musí kraj objekt městu vrátit nebo za-
platit pokutu 150 milionů korun. 
31. 1. 2010 Vlivem silných mrazů praskl 
hydrant v prvním patře. Průval do přízemí 
trval čtyři hodiny. Voda poškodila cenné ob-
razy a dřevěné obložení, podmáčela podla-
hy, stěny i stropy.
8. 2. 2010 Vláda ČR udělila Císařským láz-
ním statut národní kulturní památky. Na-
řízení vstoupilo v platnost dnem 1. 7. 2010.

Císařské lázně čekají na rekonstrukci
Císařské lázně byly nejreprezentativnějším karlovar-
ským balneoprovozem všech dob. Se svými neore-
nesančními a secesními exteriéry patřily sto let k nej-
lépe vybaveným lázeňským objektům. V interiérech 
se snoubila bohatá štukatérská a řezbářská výzdoba 
s malířskými, sochařskými a umělecko-průmyslovými 
díly. Vrcholem luxusu byl dřevem zdobený Zanderův 
sál, pojmenovaný po lékaři, který zde roku 1893 sestavil 
55 mechanických tělocvičných strojů na švédskou gym-
nastiku. Perlou lázní byla císařská vana, kterou ale Fran-
tišek Josef I. nikdy nevyzkoušel, jen si ji při své návštěvě 
v roce 1904 prohlédl. Místo císaře se v ní po roce 1948 
koupaly fi lmové hvězdy, státníci a vítězové Závodu 
míru. V Císařských lázních se prováděly všechny druhy 
karlovarských procedur včetně rašelinných zábalů.

Dobrá zpráva: Císařské lázně se dočkají rekonstrukce 

Proces příprav k zahájení rekonstrukce 
jedinečných Císařských lázní zdá se 

spěje konečně do fi niše. Kraj připravuje dů-
kladnou opravu, na níž se během tří let bude 
částkou 100 milionů korun podílet rovněž 
město Karlovy Vary. Jsme s krajem zajedno 

v tom, že dědictví této nádherné a v historii 
právem oslavované památky nás zavazuje. 
Usilujeme o vrácení lesku Císařským lázním 
stejně jako o nové, promyšlené a účelné vyu-
žití jejich prostor. Město s krajem spolupra-
cuje na tom, aby po nezbytném expertním 

posouzení a zadokumentování detailů této 
národní kulturní památky mohly co nejdříve 
začít vlastní stavební a rekonstrukční práce. 
To je zpráva, na kterou čeká veřejnost města 
i kraje. 

Jiří Klsák, náměstek primátora města 

Zadní část Císařských lázní s rašelinným pavilonem

Císařské lázně měly v dobách své největší slávy
90 masážních kabin a místností pro procedury

V roce 2006 změnili fi lmaři Císařské lázně 
na kasino Royale, kde hrál agent 007 poker

Asanační práce začaly v lednu 2010 v pravém
křídle budovy, poškozeném havárií hydrantu



Křišťálový glóbus pro šéfku agenta 007
Hlavní celebritou 46. MFF byla šestase-

dmdesátiletá představitelka Bondovy 
šéfky M, známá britská fi lmová a divadelní 
herečka Judi Denchová. Do našeho města 
si přijela pro Křišťálový glóbus za mimo-
řádný umělecký přínos světovému fi lmu. 
V apartmá Puppu jí přišlo vhod tropické 
ovoce, meloun a hroznové víno, neboť he-
rečka dorazila s hodinovým zpožděním 
a třemi kufry. Judi Denchová je kromě 
Oscara devítinásobnou držitelkou britské 
výroční fi lmové a televizní ceny BAFTA 
a trojnásobnou laureátkou Ceny Laurence 
Oliviera. V roce 1970 byla vyznamenána 
Řádem britského impéria, v roce 1988 byla 
povýšena do šlechtického stavu s titulem 
Dame a roku 2005 jí byl udělen titul Com-
panion of Honour (rytíř cti). „Křišťálový 
glóbus pro mě hodně znamená, je to moc 
krásná cena. Vedle mého Oscara bude vy-
padat jako jeho manželka. Už se těším, až je 
představím,“ žertovala po převzetí ceny.

Velkou cenu si odvezli 
izraelští filmaři 

Letošní vavříny 46. MFF – Křišťálový glóbus 

s fi nanční odměnou 30 tisíc dolarů, si odvezli 

tvůrci fi lmu Restaurátor. Dívku s křišťálovou koulí 

políbil jako první režisér Joseph Madmony. O fi -

nanční odměnu se doma rozdělí s  producentem 

fi lmu Chaimem Sharirem.

Festivalový maraton skončil
Devítidenní svátek fi lmové múzy skončil. Závěrečná tis-

ková zpráva uvádí, že 46. MFF se zúčastnilo 12 033 akredi-

tovaných návštěvníků, z toho 10 266 diváků mělo festival 

passy. Přijelo 310 fi lmových tvůrců, 814 fi lmových profe-

sionálů a 649 novinářů. Během festivalu se uskutečnilo 

413 fi lmových představení, která zhlédlo 126 302 diváků. 

Uvedeno bylo celkem 199 fi lmů, z toho 165 hraných snímků 

a 34 dokumentů. Z  uvedených titulů mělo letos na festiva-

lu 21 fi lmů světovou, 25 mezinárodní a 16 evropskou pre-

miéru. Ve čtyřech soutěžních sekcích bylo 54 fi lmů uvedeno 

jako debuty, 172 projekcí uvedly osobně delegace tvůrců. 

Na festival přijelo rovněž 813 producentů, 117 nákupčích 

a distributorů fi lmů a 134 dramaturgů fi lmových festivalů. 

(Pro srovnání loňského 45. MFF se zúčastnilo 11 105 návštěvníků, z nichž mělo 9 424 festival passy, dále 315 tvůrců, 767 fi l-

mových profesionálů a 599 novinářů. Loni se uskutečnilo 413 fi lmových představení, která navštívilo 126 808 diváků, a bylo 

uvedeno celkem 207 fi lmů.) 

Rozpočet 46. MFF byl stejně jako loni 135 milionů korun. Stát přispěl 30 miliony, Karlovarský kraj třemi miliony a město 

Karlovy Vary 8 miliony Kč. 

Příští 47. MFF se koná od 29. června do 7. července 2012.

Prezidentem poroty byl oscarový István Szabó

Hlavní porota 46. MFF byla sedmičlenná. 
Funkci prezidenta přijal maďarský reži-

sér István Szabó. Do Karlových Varů se vrátil 
devět let poté, co na 37. MFF uvedl snímek Na 
miskách vah. Szabó je jediným maďarským 
režisérem, který získal v roce 1981 Oscara 
za fi lm Mefi sto. Dalšími členy poroty, která 
hodnotila soutěžní sekci, byl Vladimír Balko 
(Slovensko), Michel Ciment (Francie), Michel 
Demopoulos (Řecko), Edna Fainaru (Izrael), 
Sibel Kekilli (Německo) a Pavel Strnad (ČR).
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Hned čtyři ceny si odnesl slovenský soutěžní film Cigán. Šlo vlastně o koprodukční 
česko-slovenský snímek. Režiséra Martina Šulíka doprovodili ve filmové delegaci 

do Thermalu Martina Kotlárová, Martin Hangurbadzo a především vycházející hvězda Ján 
Mižigár, který dostal za roli ve filmu zvláštní uznání. Film Cigán získal kromě zvláštní ceny 
poroty s bonusem 20 tisíc dolarů ještě cenu Europa Cinemas Label pro nejlepší evropský 
film v soutěžní sekci a v sekci Na východ od Západu a jako čtvrté ocenění Cenu Dona Qui-
jota Mezinárodní federace filmových klubů FICC.

Dvě ceny 
od prezidenta

Křišťálovými glóby nešetřil letos prezident 

MFF Jiří Bartoška. Hned dva rozdělil mezi 

chorvatského skladatele filmové hudby, rodá-

ka ze Sarajeva žijícího v Paříži Gorana Brego-

viče a amerického herce, scenáristu a režiséra 

Johna Turturra.

Filmové múze 

je jedenáct let

Stříbrné a zlaté sošce dívky držící křišťálový 

glóbus je letos 11 let. Současná podoba Vel-

ké ceny MFF je stejná od 35. ročníku MFF v roce 

2000. Autory výtvarného návrhu byli fotograf 

Tono Stano, Aleš Najbrt, Michal Caban a Šimon 

Caban. Autorem sošky byl Martin Krejzlík.

Lesk festivalu nepokazil ani déšť

Film Cigán dostal 20 tisíc dolarů

Podle nepsané tradice festivalu doprovázeli pořadatelé mnohé filmové delegace na kor-
zu před Thermalem pod deštníky. Německé delegaci k filmu Neviditelná režisérovi 

Christianu Schwochowovi a autorce scénáře Heide Schwochow kapky nevadily. Za svůj 
film získali Cenu Ekumenické poroty.
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Zvláštní uznání v soutěžní sekci Na východ od Západu získal rusko-americký film Ge-
neration P. Líčí peripetie podnikatelů a západních PR agentur, které se po rozpadu 

SSSR snaží uchytit na trhu v Moskvě. Po uvedení v ruských kinech vzbudil film rozruch. 
Na 46. MFF si vysloužil potlesk a uznání diváků i soutěžní poroty. Delegace tvůrců zářila 
po promítání filmu spokojeností.

Rusko-americký projekt sklidil ovaceNa Davida vyšla 
záporná role

Křišťálový glóbus a Cenu za nejlepší muž-
ský herecký výkon si odnesl z letošního 

MFF americký herec David Morse. Byl to 
za roli v kanadsko-americkém fi lmu Spoluau-
tor, který přijel uvést spolu s režisérem, sce-
náristou a spoluhercem Martinem Donova-
nem. „Nechci být u režisérů zaškatulkovaný 
celý život jako herecký dobrák. Proto vezmu 
občas rád roli padoucha a záporáka. Některé 
ty role se dají i polidštit,“ řekl Morse, který si 
ve fi lmu Spoluautor zahrál právě padoucha.

Malkovich přijel jako 
módní návrhář

Americký fi lmový a divadelní herec, režisér 

a producent John Malkovich se vrátil do Kar-

lových Varů, kde před dvěma lety získal Křišťá-

lový glóbus za mimořádný umělecký přínos svě-

tové kinematografi i. Tentokrát nepřijel jen uvést 

své fi lmy, ale také jako módní návrhář. Představil 

pátou kolekci netradičního pánského oblečení 

Technobohemian, kterou sám navrhl. Inspirovat 

se nechal bohémským stylem nového tisíciletí. 

Jeho modely předvedli čeští herci. Kolekci Tech-

nobohemian prodávají butiky v Holandsku, Itálii, 

Německu, USA i Číně. John Malkovich pracuje 

nyní na návrzích kolekce oblečení pro ženy.

Stranou pozornosti filmových fanoušků a sběratelů autogramů nezůstali ani domácí 
filmoví tvůrci, herci a herečky. V obležení svých příznivců byly nestárnoucí české he-

rečky Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Iva Janžurová a také legenda slovenského filmu 
Magda Vášáryová. Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary a Jaroslav Fikar

Dámy českého i slovenského fi lmu
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Folklorní festivalFolklorní festival

Na folklorní festival se těší muzikanti i tanečnice
Již pošestnácté ožijí příští měsíc Karlovy 

Vary folklorem. Festival tance a zpěvu se 
koná od 1. do 4. září. Přípravy jsou v těchto 
dnech v plném proudu. Organizátoři akce 
chystají letos nejen vystoupení třinácti 
předních souborů z tuzemska i zahraničí, 
ale i mnohé doprovodné akce, při kterých si 
přijdou na své všechny generace. O prvním 
zářijovém víkendu se mohou návštěvníci tě-
šit na prvotřídní výkony folklorních souborů 
z Brazílie, Ruska, Francie, Slovenska a mno-
ha koutů České republiky. Festivalové scény 
budou opět rozmístěny po celém lázeňském 
území. Vedle vystoupení nabídne festival tra-

diční jarmark lidových řemesel, výuku tanců 
na korzu před Thermalem, Snídani u prame-
nů nebo Folklorní stezku v Lokti s mnoha 
soutěžemi pro děti. 
Jako každý ročník, i ten letošní chystá někte-
ré novinky. Něco, co tu ještě nebylo. Letos po-
prvé přijíždí do našeho města folklorní sou-
bory z Brazílie a Francie, poprvé proběhne 
pořad Muzika na schodech v budově muzea 
na Nové louce a poprvé se uskuteční dopole-
dní pořad Svět tančí, určený žákům základ-
ních a středních škol. Novým pořadem bude 
také sobotní odpoledne věnované cizincům 
žijícím v České republice. Nejprve se před-

staví vietnamský 
soubor, pak vy-
stoupí indonéské 
tanečnice, které 
rovněž předvedou 
tradiční čajový 
obřad, a nakonec 
se diváci mohou 
těšit na módní 
přehlídku českých 
a exotických kro-
jů. Karlovarský folklorní festival se tak snaží 
přispět k vzájemnému respektu a toleranci 
různých kultur.

SC-310865/1

S  V A Š Í  P Ř E D S T A V O U  K  V Y S N Ě N É M U  D O M U

D Ů M  H E L I O S

Kontakty:
Petr Korellus, tel. 724 172 044 
oblast KV, CV, UL
Jakub Hošek, tel. 725 751 600 
oblast SO, CH, TC
info@djt.cz

www.djt.cz

 Ještě letos - postavíme s nízkou sazbou 10% DPH 

 
- ušetříte statisíce při stavbě Vašeho domu 

 
- jsou nejnižší úroky hypoték!

 Nabízíme každý měsíc bonusy prvním třem zákazníkům

 Nejoblíbenější domy dodáme okamžitě

 Kompletní servis a služby

 Vybereme vhodný pozemek

 Zajistíme optimální financování

 Provedeme Vás vzorovými domy

 Garantujeme cenu a termín dokončení

 Rychlost výstavby - hrubá stavba za 5 dnů 

 
- uzavřená hrubá stavba za 2 měsíce 

 
- dům na klíč za 6 měsíců

P R O Č  S TAV Ě T  D Ů M  J E Š T Ě  L E TO S ?

N OV I N K A 
R O K U  2 0 1 1

P R O Č  S TAV Ě T  D Ů M  J E D N Í M  TA H E M ?



Karlovarský divadelní soubor je mým splněným snem
Karlovarské městské divadlo uvede v září premiéru hry Divadelní komedie v podání „obnoveného“ karlovarského souboru. 

Po dlouhých letech se tak na pódiu divadla opět předvedou místní herci a herečky. Na celý projekt dohlíží umělecký ředitel 

divadla Jiří Seydler. A právě jemu jsme s blížícím se termínem premiéry položili několik otázek.

KRL: Karlovarský divadelní soubor byl před 
lety zrušen. Vedení města se však rozhodlo 
vlastní činohru obnovit. Jak to hodnotíte?
J. S. : Vznik pravidelného a vlastního divadel-
ního provozu v Karlových Varech byl vlastně 
mým snem. Každé krajské město v naší zemi 
má svojí divadelní produkci a lázeňské město 
Karlovy Vary se svojí přenádhernou historic-
kou budovou divadla by neměly být žádnou 
výjimkou. To, že se městská rada v čele s pri-
mátorem Petrem Kulhánkem uvolila uvolnit 
cestu znovuobnovení činohry, nám dává šan-
ci, které by bylo neuvěřitelná škoda se necho-
pit.
KRL: V divadle v současné době účinkují sou-
bory z různých divadel, které přivážejí své in-
scenace. Myslíte, že stálý soubor i přesto v kar-
lovarském divadle prostě chyběl?
J. S.: Divadlo by se mělo stát hýčkaným ro-
dinným stříbrem Karlových Varů. Je totiž 
veliký rozdíl mezi divadlem - stagionou (tj. 
subjektem, který nakupuje už hotové, cizí in-
scenace) a divadlem s vlastní tvorbou. Jenom 
divadelní dům, ve kterém vznikají vlastní in-
scenace, může být skutečně živý, může být 
skutečným kulturním centrem města. Je to 
stejné, jako když automobilka vyrábí pouze 
licenční produkt – stane se montovnou bez 
vývojového oddělení, bez svého how-know, 
bez své vlastní důležitosti. Vytváří fi nanční 
zisk, ale ničím vlastním neobohacuje okolí. 
Významné lázeňské město Karlovy Vary by 
nemělo být pouhou divadelní provozovnou, 
ale pravou divadelní líhní, měly by hrát svoji 
roli i na jevišti českého divadla.
KRL: Prvním představením v podání karlo-
varského divadelního souboru je hra Divadel-
ní komedie. Proč právě tato inscenace?
J. S.: Autorem hry je vynikající Bengt Ahlfors 

a karlovarští diváci ji uvidí v režii Michala Pr-
zebindy, kterého si mohou pamatovat i z kar-
lovarského angažmá. Kromě toho, že Diva-
delní komedie je úžasná, moderně psaná, 
vtipná hra, má pro mě ještě jinou nadstavbu, 
která se pro první premiéru „znovuobnovo-
vaného“ činoherního souboru karlovarského 
divadla nesmírně hodí. Děj komedie naplňuje 
horlivé zkoušení doposud nedopsané divadel-
ní hry, do něhož se mísí osobní problémy kaž- 
dého ze zúčastněných, které ústí do humor-
ných zápletek. Probíhá zde v přímém přenosu 
boj o uváděný text, obsazení, honoráře herců, 
o podporu městské správní rady, boj o diváka, 
o uznání, tedy boj, který musí každé divadlo, 
každý režisér nebo herec stále svádět a my 
v karlovarském divadle dvojnásob.
KRL: Prozradíte nám, koho v inscenaci uvi-
díme?
J. S.: Snažili jsme se a myslím, že nám to vy-
šlo, propojit karlovarské divadlo, které sa-
mozřejmě zcela nezmizelo z naší divadelní 
mapy, s divadlem vystupujícím za hranicemi 

města. To, že si herci jako Dana Píchová, Lu-
cie Domesová, Petr Křiváček a další zahrají 
spolu s Igorem Barešem nebo vynikající he-
rečkou Lenkou Ouhrabkovou, bude zname-
nat, že se karlovarské divadlo otevírá směrem 
ven do našeho celého divadelního světa. Že se 
určitě nebudeme bát konkurence naopak, že ji 
budeme vyhledávat a že v lítém boji s ní uspě-
jeme. Aby se město Karlovy Vary mohlo brzy 
svým divadlem hrdě vytahovat!
KRL: Prvním představením je tedy komedie. 
Budete se tohoto žánru držet i nadále, nebo se 
diváci mohou těšit i na jiné?
J. S.: Divák je pro mě to nejdůležitější. Bez něj 
by žádná inscenace nemohla ani vzniknout. 
To ale neznamená, že v našem dramaturgic-
kém plánu budou jenom komedie „řachan-
dy“, chtěl bych dělat divadlo napříč žánry 
i divadelní historií. Divadlo velkého příběhu, 
velkého tématu, výrazného prožitku a vcítění, 
prostě moderní herecké divadlo přímo komu-
nikující se svým divákem. Protože divadlo 
je alespoň jeden herec a jeden divák. Tím je 
řečeno vše, vše ostatní může být schováno 
v pozadí.
KRL: Chtěl byste něco vzkázat karlovarskému 
publiku?
J. S.: Vážený diváku, těšíme se na tebe a dou-
fáme, že se přijdeš na nás podívat a že se bu-
deš dobře bavit!
KRL: Děkujeme za rozhovor. 

(Michaela Kousalová)

Premiéra karlovarského divadelního souboru 
se koná 16. září v Karlovarském městském 
divadle. Na pódiu bude uvedena hra Beng-
ta Ahlforse Divadelní komedie. Hrají: Lucie 
Domesová, Igor Bareš, Lenka Ouhrabková, 
Dana Píchová, Petr Křiváček, Tomáš Kolo-
mazník, Radek Bár a Jarmila Šimčíková.

inzerce
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Giuseppe Verdi

DEVĚT ČESKÝCH A MORAVSKÝCH ZÁMKŮ
13. 8. 2011 zámek KYNŽVART

Vstupenky, více info na tel.: 222 897 333, WWW.TICKET-ART.CZ
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

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

4. 8.  19:30 

Koncert: GLENN MILLER STORY - Big Band Karlovy 

Vary

Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarské-

ho regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích pod 

vedením trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava 

Lendělová.

14. 8. 19:30 

Koncert: GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ - 

Komorní orchestr Nálady se sólisty: 

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 

operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a 

dalších. 

Účinkují: Venuše Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň; 

Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň; Petr Ma-

tuszek - bas, sólista opery Severočeského divadla opery 

a baletu.

25. 8. 19:30 

Koncert: Z OPERETY DO OPERETY - Johann Strauss 

Orchestra Coburg „Die fl otten Geister“

Repertoárově je Johann Strauss Orchestra zaměřen na hud-

bu rodiny Straussů, jejich současníků, a na populární hudbu 

českou, maďarskou, německou a dalších zemí. Z českých 

autorů jsou uváděny skladby například K.Komzáka, F. Drdlu, 

J. Fučíka, až po velikány české tvorby, jako jsou B. Smetana, 

A. Dvořák a další. Současně je uváděna populární operetní a 

taneční hudba autorů F. Lehára, E. Kalmána.

Účinkují: Johann Strauss Orchestra; Jozef Katrak – diri-

gent; Andrea Priechodská - soprán (Národní divadlo Brno); 

Jiří Preisinger - housle (Coburg).

31. 8.  19:30 

Koncert: IRENA BUDWEISEROVÁ se svojí kapelou 

FADE IN 

V repertoáru jsou zastoupeny různé hudební žánry, které 

spojuje jedinečný hlas Ireny Budweiserové a citlivý a eru-

dovaný doprovod její kapely. Programem se prolínají spi-

rituály s gospely, jazzové standardy, blues, soul, folkové 

balady a vlastní tvorba. 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

Festival Beethovenovy dny Karlovy Vary 1.–6. 8. 

Karlovarský symfonický orchestr pořádá k 20. výročí to-

hoto festivalu oslavu Ludwiga van Beethovena, umělecký 

garant projektu šéfdirigent KSO Martin Lebel 

Pondělí 1. 8. / Karlovarské městské divadlo / 19:30

Ludwig van Beethoven

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 

Klavírní koncert č. 2 B dur, op. 19

předehry Leonora I a Leonora II 

Roman Patočka – housle, Igor Ardašev – klavír

Karlovarský symfonický orchestr

Dirigent Martin Lebel

Úterý 2. 8. / Lázně III / 16:30

Ludwig van Beethoven

Klavírní trio Arcivévoda B dur, op. 97 

Klavírní sonáta č. 8 c moll, op. 13 Patetická

Sonáta A dur č. 3, op. 69 pro klavír a violoncello

Michal Mašek – klavír, Roman Patočka – housle, Dominika 

Hošková – violoncello

Středa 3. 8. / Grandhotel Pupp / 19:30

Ludwig van Beethoven

Symfonie č. 5 c–moll Osudová, op. 67

Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op. 56

Leonora III – předehra 

Igor Ardašev – klavír, Roman Patočka – housle, Dominika 

Hošková – violoncello

Karlovarský symfonický orchestr

Dirigent Martin Lebel 

Čtvrtek 4. 8. / Lázně III / 16:30

Ludwig van Beethoven

Kvintet Es dur, op. 16 pro klavír, hoboj, klarinet, lesní roh 

a fagot

Septet Es dur, op. 20 pro housle, violu, violoncello, kontra-

bas, klarinet, lesní roh a fagot 

Michal Mašek – klavír, Roman Patočka – housle 

Komorní ensemble KSO 

Pátek 5.8. / Husitský kostel Petra a Pavla / 19:30

Alberto Ginastera: Kvartet č. 1

Robert Schumann: Kvartet a moll op. 41/3

Ludwig van Beethoven: Kvartet f moll, op. 135 

Henschel quartet a Roman Patočka – housle

Sobota 6. 8. / Letní kino Karlovy Vary / 11:00

Ludwig van Beethoven

Symfonie č. 7 A dur op. 92

Symfonie č. 8 F dur op. 93 

Karlovarský symfonický orchestr

Dirigent Martin Lebel

Předprodej vstupenek 

Pokladna KSO – Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, K. Vary, Po–

Pá 15:00–18:00, tel. 353 232 026 

Infocentrum K. Vary, hotel Thermal, Infocentrum K. Vary, 

Dolní nádraží * Karlovarské divadlo – pokladna * Kino Čas 

Karlovy Vary * Krajská knihovna Karlovy Vary * Grandhotel 

Pupp Karlovy Vary * Hotel Carlsbad Plaza * Hotel Imperial 

Karlovy Vary * * Hotel Kriváň – infocentrum * Další před-

prodejní místa Městského rezervačního systému 

Více na vstupenky.karlovyvary.cz. Zbylé vstupenky u ve-

černí pokladny. 

Programy srpnových koncertů 

12. 8. 19:30 Lázně III 

Koncert Karlovarského symfonického orchestru s M. 

K. Collective

Skladby Beatles v úpravě Milana Svobody

Kompozice Milana Krajíce aranžované pro M. K. Collective 

a KSO

Jindřich Volf ml. - klavír 

 Dirigent Zdeněk Klauda

19. 8. 19:30 Lázně III 

Antonio Vivaldi ČTVERO ROČNÍCH DOB 

Dirigent a sólové housle Jan Fišer

20. 8. 19:00  Lázně III 

SWISSAIR VOICES 

 Koncert švýcarského pěveckého sboru

24. 8. 19:30 Lázně III 

Mozart Opera Gala

 Wolfgang Amadeus Mozart: předehry a árie 

z oper Figarova svatba, La clemeza di Tito a Cosi fan tutte 

Koncert pro hoboj C dur

Koncert pro fl étnu C dur 

 Pavla Vykopalová - soprán, Jiří Sejkora - hoboj, 

Ondřej Vaníček - fl étna, Karlovarský symfonický orchestr, 

Dirigent Zdeněk Klauda 

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska 

– charakteristická fl óra a fauna, ukázky mineralogického 

bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 

měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňské-

ho města od 15. století po dnešek. Vstupné stálá expozice 

+ výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

Do 30. 10.  

Sto let archeologie v Karlovarském kraji

U příležitosti kulatého výročí zahájení terénní archeologie 

v Karlovarském kraji souhrnně představíme nejdůležitější 

výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území 

kraje s přesahem do saského pohraničí. Jedinečná výsta-

va bude doplněna doprovodnou publikací. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

Vzhledem k letním prázdninám nepořádá knihovna v srp-

nu žádné akce. V letním období budou pobočky měst-

ské knihovny uzavřeny v těchto termínech:

Čankovská 6.–12. 9. 

Drahovice  1.–12. 8.

Růžový vrch 22.–25. 8. 

Stará Role 25. 7. –5. 8. 

Tuhnice  1.–20. 8. 

Vyhlídka  8.–19. 8.

Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá – viz www.cteni-

pomaha.cz. Velmi zajímavě propojuje čtenářství s pomoci 

potřebným. Zapojilo se již několik tříd základních škol.

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

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

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

Výstavy

Kavárna Dvory:

Do 26. 8. IZRAEL ve fotografi i, Chaim Kočí 

 Lidé, příroda a tvář měst současného Izraele.

A-klub Dvory:

Do 31. 8. CARPE DIEM - Jana HOROVÁ, výstava fotografi í

Studijní odd. Lidická:

Do 31. 8. Ladislav DUCHOŇ, fotografi e 

Pro seniory

Studijní odd. Lidická:

4.; 18. 8. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 

seniorů. 

Herní klub

A-klub Dvory:

4., 11., 18., 25. 8. 15:00 HERNÍ KLUB

Pro zájemce o hraní strategických, logických a společen-

ských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 

let, horní věková hranice není stanovena.

Změna provozní doby krajské knihovny v srpnu

V době letních školních prázdnin bude provozní doba v 

Krajské knihovně Karlovy Vary upravena z technických 

důvodů takto:

Hlavní budova, Závodní 378/84, 360 06 K. Vary - Dvory

po. – pá.  10:00 – 19:00, so.  zavřeno

Studijní oddělení, Lidická 455/40, 360 01 Karlovy 

Vary-Drahovice

Po., út., čt.: 12:00 – 18:00, st.: zavřeno, pá.: 10:00 – 15:00

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

K Letišti 144, Karlovy Vary 

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

KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY

Po., út., st., čt., so. a ne. po telefonické objednávce nabízí-

me. OBJEDNEJTE SE NA 777 95 34 22 od 12:00 do 16:00 h. 

Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne 

všechny podrobnosti pozorování.

VE ZNAMENÍ LETNÍHO TROJÚHELNÍKU

Každý pátek ve 22:00 hodin bez předchozí objednávky. 

Večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem o sou-

hvězdích letní oblohy. Vzhledem k pozdnímu stmívání se 

začíná pozorovat od 23:00 a pozorování předchází pořad 

Souhvězdí.

NONSTOP internetová pozorování WWW.ASTRO-WEB-

CAST.EU. On-line pozorování oblohy podle pozorovacích 

podmínek nabízíme nonstop dle možností jednotlivých 

operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer 

na našem ojedinělém webu.

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin. Zveme vás 

na  pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny. K vidění 

je malá výstava a možnost vybrat si z naší nabídky ke 

zhlédnutí astronomický pořad či pohádku. Za jasné oblohy 

máte možnost pozorovat Slunce. Na místě si také můžete 

zakoupit astronomické publikace, pohlednice i turistickou 

známku 1531.

14.–27. 8. 2. běh tábora Kosmická agentura 2011

Vedle praktických zkušeností se účastníci dozví vše pod-

statné o kosmonautice a dobývání vesmíru. Od historie 

přes současnost a všechny technologie až po budoucí 

plány dobývání vesmíru. Také si osvojí základy modelaření 

(papírového a raketového), základy radioamatérského vy-

sílání a základy fyziky. Součástí tábora je série odborných 

přednášek prováděných proškoleným personálem nebo 

jedinci z odborných pracovišť.
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KINO ČAS

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

1. - 3. 8.  17:00 

Generace Singles – ČR, 77 min. Dokumentární.

Vstupné 70 Kč.

1. - 3. 8.  20:00 

Zkažená úča – USA, 92 min., komedie, české titulky. 

Vstupné 100 Kč.

4. - 7. 8.   15:00 

Auta 2 – USA, 110 min., animovaný, dabing.

Vstupné 100 Kč.

3D fi lm - premiéra

4. - 7. 8.   17:00 

Captain America: první Avenger – USA, dobrodružný, 

Vstupné 140 Kč.

Premiéra

4. - 7. 8.   20:00

Šefové na zabití - USA, 3D, dobrodružný, akční, české ti-

tulky. 

Vstupné 100 Kč.

8. - 10. 8.   17:00 

Transformers III – USA, 114 min., dobrodružný, dabing.

Vstupné 100 Kč.

8. - 10. 8.   20:00 

Strom života – USA, 138 min., drama, české titulky.

Vstupné 100 Kč.

Představení nejen pro seniory

9. 8.   10:00

V peřině – ČR, 103 min., hudební komedie.

Vstupné 50 Kč.

3D fi lm - premiéra

11. - 14. 8.  15:00

Šmoulové – USA, 3D, animovaný, dabing.

Vstupné 140 Kč.

11. - 14. 8.  17:00

Harry Potter a relikvie smrti, část 2. – VB, 2D, fantasy, 

dabing.

Vstupné 100 Kč. 

Premiéra

11. - 14.   20:00

Zrození planety opic – USA, 2D, sci-fi , dobrodružný, čes. tit.

Vstupné 100 Kč.

15. - 17. 8.  17:00

Captain America: první Avenger – USA, 2D, dobrodružný, 

Vstupné 100 Kč.

15. - 17. 8.  20:00

Lidice – ČR, 126 min. 2D, válečný.

Vstupné 100 Kč.

18. - 21. 8. 15:00

Kung Fu panda 2 – USA, 92 min. 2D, animovaný, dabing.

Vstupné 90 Kč.

3D fi lm - premiéra

18. - 21. 8.  17:00

Green Lantern – USA, 3D, sci-fi , dobrodružný, dabing. 

Vstupné 130 Kč.

Premiéra

18. - 21. 8.  20:00

Barbar Conan – USA, 2D, dobrodružný, fantasy, české ti-

tulky. 

Vstupné 100 Kč.

Představení nejen pro seniory

23. 8.   10:00

Lidice – ČR, 126 min. 2D, válečný.

Vstupné 60 Kč.

22. - 24. 8.  17:00

Piráti z Karibiku: na vlnách podivna – USA, 128 min. 2D, 

dobrodružný, dabing.

Vstupné 90 Kč.

22. - 24. 8.  20:00

Viditelný svět – Slovensko, 110 min. 2D, thriller, čes. tit. 

Vstupné 100 Kč.

25. - 28. 8.  15:00

Green Lantern – USA, 2D, sci-fi , dobrodružný, dabing. 

Vstupné 100 Kč.

Premiéra

25. - 28. 8.  17:00

Kovbojové a vetřelci – USA, 2D, sci-fi , dobrodružný, da-

bing. 

Vstupné 100 Kč.

29. - 31.   17:00

Barbar Conan – USA,  3D, dobrodružný, fantasy, čes. tit. 

Vstupné 130 Kč.

Premiéra

25. - 31. 8.  20:00

Muži v naději – ČR, 2D, komedie.

Vstupné 110 Kč.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1. 8.   19.30

Králova řeč - VB 2010/118` od 12 let, biografi cký, čes. tit.

8. - 10. 8.  17.00 a 20.00

Harry Potter a relikvie smrti - část 2 - VB, USA 2011/130` 

2D, dobrodružný, od 12 let, čes. dabing

Vstupné 100 Kč 

11. - 14. 8.  17.00

Auta 2 - USA 2011/110` rodinná komedie, čes. dabing

Vstupné 90 Kč

11. - 13. 8.  19.30

Jmenuji se Oliver Tate - VB 2010/97` tragikomedie, čes. tit.

Vstupné 100 Kč / 80 Kč

21. - 23. 8.  19.30

Princ pruďas - USA 2011/102` fantasy komedie, čes. tit.

Vstupné 100 Kč

27. - 31. 8.  17.00

Šmoulové - USA, Belgie 2011/102` 2D, rodinný, čes. dabing

Vstupné 90 Kč

30. - 31. 8. 19.30 

Ženy sobě

LETNÍ KINO KARLOVY VARY, 

Slovenská 2003, Karlovy Vary 

Tel.: 777 727 873, 777 727 871

Zastávka Richmond autobusu č. 2. Po skončení před-

stavení budou přistaveny autobusy MHD. Pokladna 

bude otevřena hodinu před začátkem představení.

3. 8.  21,30 

Rio - USA, 2011, české znění. 

Vstupné 80Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

5. 8.   21,30

Fighter - USA, 2010, titulky. Drama. 

Vstupné 80Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

6. 8.  16,00  

COUNTRY ODPOLEDNE V LETNÍM KINĚ

Účinkují Petr nebo Pavel, KV Express a další. Vstupné 90 

Kč, prodej vstupenek na místě od 14 hod. 

6. 8.  21,30

Útěk ze Sibiře - USA, 2010, titulky, 12N. Drama. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

10. 8.  21,30

Voda pro slony - USA, 2011, titulky, 12N. Drama. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

12. 8.  21,30 

Thor - USA, 2011, titulky, 12N. Akční/dobrodružný/fantasy.

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna) 

13. 8.  21,30 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - USA, 2011, české 

znění. Fantasy. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

17. 8.  21,30 

Biutiful - Španělsko/Mexiko, 2011, titulky, 15N. Drama. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

19. 8.  21,30 

Obřad - USA, 2011, titulky. Thriller. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna) 

20. 8.  21,30

Varieté - USA, 2011, titulky. Drama/muzikál/romantický. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

24. 8.  21,30 

Harry Potter a Relikvie smrti – část 2, UK/USA, 2011, čes-

ké znění. Fantasy. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

26. 8.  21,30

Barbar Conan - USA, 2011, titulky, 12N. Akční/dobrodruž-

ný/fantasy. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

27. 7.  21,30

Hanna - USA/Velká Británie/Německo, titulky, 12N. Thri-

ller/Akční. 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

28. 8.  15,30  DEN SENIORŮ 

Koncert Josefa Zímy s doprovodnou skupinou Jiřího Slád-

ka a dechová kapela Moravěnka. 

Vstupné: 50 Kč, prodej vstupenek na místě od 13 hodin. 

30. 8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – koncert. 

Pořádá agentura Helter – Skelter. 

31. 8. 21,30

Transformers 3 - USA, 2011, české znění. Akční sci-fi . 

Vstupné 80 Kč (nekryté hlediště), 100 Kč (tribuna)

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

Čankovská, Karlovy Vary - Rybáře

Tel.: 777 727 871; www.koupaliste-rolava.cz

3. 8.  17–19h  

COUNTRY SKUPINA BANKROT, hraje u stánku s ob-

čerstvením. 

Vstup zdarma. 

4. 8.  16–19 h 

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO DĚTI aneb VAŠE DÍTKO 

NA ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ HLAVĚ! 

Animační odpoledne pro děti od 3 do 8 let. Na vaše děti se 

těší animátorky, které budou s dětmi tančit, zpívat, kreslit, 

soutěžit. Od 18,00 Divadlo z bedny. Sraz v zastřešeném 

prostoru pro výuku in-line bruslení (u vstupu směrem od 

Kaufl andu). Koná se za každého počasí! Pitný režim dě-

tem nezajišťujeme. Při hezkém počasí nezapomeňte dát 

dětem čepice a namazat je ochranným krémem – budeme 

na sluníčku. 

Vstup zdarma. 

6. 8.  8–12h  

KIWI MUŽ

6. 8. 

KARLOVARSKÁ ROCKOVÁ MAPA 

Hrají PANOPTIKUM A FISH FLESH FIELD & HENRY $. Spo-

lečný koncert karlovarských rockových skupin, hraje se 

u stánku s občerstvením. 

Vstup zdarma.

11. 8.  16–19h 

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA 

ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ HLAVĚ! 

12. 8.   17–19 

COUNTRY SKUPINA BANKROT, hraje u stánku s ob-

čerstvením. 

Vstup zdarma. 

13. 8. 

KARLOVARSKÁ ROCKOVÁ MAPA

Hrají YELLOW, HOLDEN, ZAJÍC COMPANY. Společný kon-

cert karlovarských rockových skupin, hraje se u stánku 

s občerstvením. 

Vstup zdarma.

14. 8.  21,30 h  

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA ROLAVĚ: MAMMA MIA! 

Vstup zdarma

15. 8.  21,30h   

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA ROLAVĚ: PRÁZDNINY PANA 

BEANA.

Vstup zdarma

16. 8.   21,30h   

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA ROLAVĚ: MUMIE: HROB DRAČÍ-

HO CÍSAŘE. 

Vstup zdarma

18. 8.  16–19h  

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA 

ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ HLAVĚ! 

20.–21. 8.  CITY TRIATLON - celý den

25. 8.   16–19h   

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY PRO DĚTI aneb VAŠE DÍTKO NA 

ROLAVĚ NESKÁČE PO VAŠÍ HLAVĚ! 

27. 8.  14–22h 

VOSKAR ROCK FEST – 3. Ročník nejen hudebního 

festivalu

 14 – 16h  Program pro děti

 16 – 22h Liwid, Heebie Jeebies, a další. 

Akce na podporu neziskové organizace Člověk v tísni. 

Kulturní servisKulturní servis
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 GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

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

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století 

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 

fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 

klasiků českého moderního umění 20. stol.

VÝSTAVY

Do 4. 9. Karl Prantl a Uta Peyrer / Substance - barva 

- prostor 

Výstava dvou rakouských autorů pořádaná ve spolupráci 

s Rakouským kulturním fórem v Praze přiblíží dokona-

le řemeslně zpracované kamenné sochy Karla Prantla 

(1923–2010) a kultivované malby Uty Peyrer (nar. 1939), 

inspirované vztahy individua a kosmu.

Do 4. 9. Barrandov Studio – 80 let

Výstava pořádaná v rámci 46. ročníku Mezinárodního 

fi lmového festivalu bude prezentovat výběr fotografi í, 

kostýmů i dekorací dokumentujících 80letou historii bar- 

randovských fi lmových ateliérů. Vernisáž 2. 7. v 17 hod. 

Do 2. 10. Ars longa - Jiří Anderle, grafi k a sběratel

Grafi cké listy Jeana Dubuffeta, Antoniho Tapiése, Joana 

Miró a Marca Chagalla, kresby Jiřího Anderleho a kmeno-

vé umění Afriky. Litografi e čtyř klasiků evropské moderny 

první poloviny 20. století, kresby významného českého 

autora a několik sochařských děl představí část rozsáhlé 

soukromé sbírky malíře a grafi ka Jiřího Anderleho.

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)

Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

2.–31. 8.  PHOTOCRÉATIONS

Výstava fotografi í. Pořádá Klub přátel fotografi e v Karlo-

vých Varech, člen SČF. Vernisáž výstavy 2. 8. v 17 hod.

GALERIE SUPERMARKET WC

nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Výstava:

Do 30. 9. DESIGN A ŽIVOT

Další z cyklu výstav galerie SUPERMARKET wc prezentují-

cí zajímavosti ze světa soudobého designu.   

Tradiční česká obuv, na kterou je spolehnutí. Netradiční 

designérská soutěž přímo v galerii. 

Stálá sbírka wc – WC jede!

I vy se můžete podílet na nekonečné sbírce WC z celého 

světa. Přijďte se inspirovat k nám do galerie. A zašlete svůj 

úlovek na pro@tebe.cz.

Nenuď se, ukaž se!

Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco 

tvoří a mají co říct. Cílem soutěže je objevovat a prezento-

vat skryté talenty a zároveň dávat prostor všem ostatním, 

kteří chtějí utvářet prostředí kolem sebe.

Služby:

U nás dostanete dobrou Fair trade kávu nebo čaj, skočíte si 

na wc, prohlédnete si výstavu, zkouknete internet a ještě 

přitom vyberete designový dárek pro vás či vaše blízké.

GALERIE ATELIÉR MIRKA

Moskevská 42, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

V měsících červenec a srpen se z technických důvodů kur-

zy kreativní tvorby nebudou konat. 

Na další kurzy se zájemci mohou těšit od září.

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE

Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa 

Psohlavce. 

Otevřeno zpravidla na objednávku.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary

Tel.: 608 335 902; www.galerie-husarikova.cz

Do 31. 8. K životnímu jubileu

 Výstava obrazů, kreseb a grafi ky. Autor Jindra 

Husáriková. 

Interaktivní galerie Becherova vila 

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, 

tel: 606 928 844

otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin 

Do 25. 9. Vary(i)ace 3 = Porcelán

Slavnostní zahájení činnosti nové pobočky galerie uvede 

výstavní projekt čtyř karlovarských autorů – Jiřího Kožíš-

ka, Lenky Malíské, Milana Neuberta a Ladislava Švarce, 

jejichž tvorba je spojena s jedním z nejcharakterističtěj-

ších výtvarných materiálů zdejšího regionu.

CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

5. 8. DUENDE BAND

Kvintet profesionálních hudebníků, kteří působí v předních 

projektech české hudební scény. Repertoár s prvky jazzu, 

latiny, popu a etno hudby z celého světa. 

12. 8. LEE ANDREW DAVISON & FRIENDS

Koncerty amerického černošského zpěváka mají neopa-

kovatelnou atmosféru. Ve spojení s formací brilantních 

jazzmanů vzniká mimořádný hudební zážitek. Vstupné 

100 Kč.

19. 8.  ALI THE BAND

Kapela složená z výborných pražských a karlovarských 

hudebníků, moderní jazz, zazní známé jazzové standardy i 

vlastní tvorba, Ali Siladi - bicí, Luboš Víšek - sax, František 

Nedvěd - piano, Honza Jakubec - basová kytara.

26. 8. JUWANA JENKINS CZ/USA

Americká zpěvačka černé pleti původem z Filadelfi e, tem-

peramentní, charizmatická a originální svým jedinečným 

hudebním projevem. Juwanu doprovází kapela složená z 

excelentních muzikantů - Charlie Slavík - foukací harmo-

nika. Vstupné 100 Kč.

Živá hudba

• Maracas band – pondělí

• Gipsy Hery Band – středa 

• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení

• Magic show, indické nebo orientální tance

RADIOKLUB OK1KVK

Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 

se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky 

a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílací-

ho střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní 

národních 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

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

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

Příměstské tábory

Po. - pá. od 7:00 do 16:30 hod. 

1.–5. 8.  3. turnus 

8.–12. 8.  4. turnus 

15.–19. 8.  5. turnus

Všechny turnusy jsou již obsazeny! 

Přihlásit se můžete pouze jako náhradníci. Táborová zá-

kladna je v ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary.

DVEŘE DOKOŘÁN

U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345, 

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

Pondělí 10.00 - 12.30 Práce na PC apod. (krajská knihov-

na, příp. pracovně – výtvarná terapie DDM Čankovská)

Úterý 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie v DDM

15.00 - 16.30 Pohybová terapie, Sportstudio Prima

Středa 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie, DDM 

(práce s keramikou)

14.00 – 16.00 Pracovně – výtvarná terapie, DDM (práce 

s keramikou)

Čtvrtek 10.00 - 12.30 Pracovně – výtvarná terapie, DDM, 

turistika, sportovní hry ap.

Pátek 10.00 - 12.30 Společenské akce, pracovně – vý-

tvarná terapie, DDM

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

Nabídka masérských kurzů a rekvalifi kací.

KLUB ENERGY

bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodraho-

kamy

PORADNY V KE

29. – 30. 8.  ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ 

supertronikem

Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. Čas 

nutno objednat.

Připravujeme na začátek září: KURZ KRESBY PRAVOU 

MOZKOVOU HEMISFÉROU

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

19. 8. Zájezd do Stříbra a Kladrub

Zájemci se mohou přihlásit v klubovně SD na náměs-

tí M. Horákové 4, každou středu od 9 do 11 hod.

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 

po  18.  hodině v  zasedací místnosti Vodáren a kanaliza-

cí a  v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 

v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná 

kritika fotografi í, příprava výstav a soutěží.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová

kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

Upozornění - knihovna se stěhuje do náhradních prostor. 

Vzhledem k počtu knih a množství dobrovolníků bude 

stěhování probíhat do konce letních prázdnin. Knihovna je 

tedy do odvolání uzavřena. 

Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech

www. cirkvekarlovyvary.cz

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

armadaspasy.cz – bohoslužba každou neděli od 9:30 

Bratrská jednota baptistů - BJB, Karlovy Vary, Závodu 

míru 42/112, www.karlovyvary.bjb.cz – bohoslužba každou 

neděli od 9:30-11:00 hod.

Církev adventistů sedmého dne - CASD, Karlovy Vary, 

Plzeňská 1487/49, www.karlovyvary.casd.cz – bohoslužba 

každou sobotu od 9:30 

Církev československá husitská - CČSH, Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlo-

vyvary.info – bohoslužba každou neděli od 9:00 hod

Církev českobratrská evangelická - ČCE, Karlovy Vary, 

Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz – boho-

služba každou neděli od 9:15

Církev bratrská - CB, Karlovy Vary, Bulharská 29 A, www.

cb.cz/karlovy.vary – bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Křesťanské sbory - KSb, Karlovy Vary, Zahradní 898/33 

www.krestsbor-kv.cz – bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev - ŘKC, Farnost Karlovy Vary - Sta-

rá 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.

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény – bohosluž-

by každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

Kulturní servis/BohoslužbyKulturní servis/Bohoslužby
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Alžbětiny lázně lákají všechny generace
Největší balneoprovoz ve městě, za-
jišťují 60 druhů procedur pro všech-
ny věkové skupiny zájemců, to jsou 
Alžbětiny lázně. Nabízejí nejlepší 
25metrový bazén ve městě, relaxač-
ní bazén se 4 automasážními prvky 
(chrlič na masáž ramen a zad, vzdu-
chová lůžka pro celkovou relaxační 
masáž, podvodní trysky s tlakovou 
vodou pro masáž dolních končetin, 
protiproud a whirlpool, dále saunu 
a páru v mužské i ženské části kom-
plexu. Rovněž elektroterapii, raše-
linové zábaly, parafín, celotělovou 
kryoterapii a rehabilitaci.

KOUPELE: perličková koupel, koupel 
Herbaden Spa (dříve Calmonal), suchá 
uhličitá koupel, uhličitá koupel, pivní 
koupel, vinná koupel, romantická 
koupel Sissi, rašelinová koupel
MASÁŽE: klasická masáž, aromamasáž, 
masáž lávovými kameny, medová 
masáž, Breussova, podvodní masáž, 
hydromasáž, refl exní masáž plosky 
nohy, havajská masáž, indická masáž 
hlavy
LÁZNĚ byly založeny roku 1906 
a pojmenovány po císařovně 
Alžbětě – Sissi. Od počátku sloužila 
reprezentativní budova k léčebným 
účelům. Kapacitou 2,5 tisíce procedur 
denně byly Alžbětiny lázně největším 
balneoprovozem českých lázní a dodnes 
patří k největším odběratelům vřídelní 
vody ve městě. Současná nabídka 
vychází ze stoleté tradice lázní v srdci 
Evropy a obsahuje tradiční i zcela nové 
procedury, při kterých jsou využívány 
vřídelní voda a rašelina.

Objednávky:
Telefonicky na čísle: 
353 304 211
E-mailem na: info@spa5.cz
www.spa5.cz 

SC-310490/3

Ristorante Pizzeria Venezia

rozvoz pizzy 

    

 
  
  
  

rrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooozvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooz pppppppppppppppppppppiiizzzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  rozvoz pizzy 

SC-301886/7
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RYCHLÉ OPRAVY vrtaček, brusek, svářeček,  strojů, sekaček aj.

odborný servis pro Karlovarský kraj
Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035

SC-310691/2

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

S
C

-3
0
1
8
7
5
/7

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-301713/7 SC-301872/7

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY

SC-310005/6

ANGLICKÝ NÁBYTEK
Veškerý nábytek je vyroben  
z masivu a osazen kvalitním  
kováním a mechanikou

Závodu míru 81,  
Karlovy Vary–Stará Role 
Obchodní centrum Morava 
Tel.: +420 605 549 711
Provozní doba:
Po–Pá: 10–12, 13–17, So: 10–12

 

  

SC-310778/2SC-310819/2

SC-310264/5

LDN Nejdek, příspěvková organizace Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, zastoupena ředitelkou Olgou Rožcovou,

chce touto cestou veřejně poděkovat
společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., 

zastoupenou jednatelem Anthony Schofieldem,
za věcné dary poskytnuté našemu zařízení ve prospěch 

zlepšení kvality péče o pacienty.
SC-310885/1

        
               

Individuálně i v malých skupinách 
         Učebny v K.Varech a v Chodově 

Přijímáme přihlášky ke studiu     www.enigmaskola.cz       Tel: +420 602 211 889  
SC-310908/1

SC-310540/9
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25000 výtisků zdarma do schránek
Příští vydání 29. 8., uzávěrka 12. 8.

Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo 
rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení:

Karlovarské RADNIČNÍ LISTY
Tel.: 776 431 879, 606 792 475

E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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NOVĚ  OTEVŘENO

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb
tel.: 774 997 898

Otevírací doba:
 Po – Pá 9–18 hodin 
So 9–12 hodin

www.ondalek.cz
nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,  
Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek

  předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele 
 skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
 holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
 nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
 prodejní plocha 300 m2 + sklad
 20 parkovacích míst
hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC

SC-310396/4

SC-310895/1

SC-310858/1

ukázky z výuky a rozpis kurzů na rok 2011/12 na www.wattsenglish.com

Wattsenglish Ltd. K. Vary, Ondříčkova 34, Karlovy Vary, 360 01, gsm: 773 122 000, k.vary@wattsenglish.com

kurzy pro děti od 2 do 15 let 

zábavná a efektivní metoda Wattsenglish® (akreditováno MŠMT ČR)

DĚTI SE ANGLIČTINU NEUČÍ, ALE OSVOJUJÍ SI JI PŘIROZENOU FORMOU,  

PODOBNĚ JAKO MATEŘŠTINU, DÍKY RODILÉMU MLUVČÍMU

kurzy přímo v MŠ a ZŠ nebo v jazykovém centru v K. Varech, Ostrově a Sokolově

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA (1x týdně 4 hod.) 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA (1x týdně 2,5 hod.)

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím
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KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO
2. 8. 17:00 Mlýnská kolonáda – Pusztavám Köz-

ség Német Nemzetiségi Fúvószenekar – Němečtí 

hudebníci žijící v Maďarsku – dechový soubor

3. 8. 17:00–19:00 Areál koupaliště Rolava Karlo-

vy Vary – Koncert Country skupiny Bankrot

6. 8. 21:00–24:00 Kino Panasonic v Karlových 

Varech – M. K. Collective (KV) – jazzové vystoupe-

ní nesmrtelných rockových hitů + Christmas brass 

band (Praha) - pražská moderní dechovka

7. 8. 16:00–18:00 Tržní kolonáda – Koncert Coun-

try skupiny Bankrot

8. 8. 16:30–17:30 Mlýnská kolonáda – Lidovky 

u pramenů – Naše rodinné stříbro 

10. 8. 16:00–17:00 Sadová kolonáda – Kolonádní 

koncert lidové hudby - Soubor písní a tanců Dyleň

12. 8. 17:00–19:00 Areál koupaliště Rolava Kar-

lovy Vary – Koncert Country skupiny Bankrot

14. 8. 14:30–16:30 Sadová kolonáda – Koncert 

skupiny Zlatá 5 (známé evergreeny a lidovky)

17. 8. 15:00–18:00 Areál koupaliště Rolava Kar-

lovy Vary –  Rocková Rolava 2011 

17. 8. 17:00–19:00 třída TGM –  Koncert Country 

skupiny Bankrot

19. 8. 16:00–17:00 Sadová kolonáda – Kolonádní 

koncert lidové hudby - Soubor písní a tanců Dyleň

20. 8. 19:00 Lázně III – Koncert Swissair Voices - 

švýcarský pěvecký sbor

21. 8. 10:00 Mlýnská kolonáda – Koncert Swi-

ssair Voices - švýcarský pěvecký sbor

26. 8. 15:30–22:00 Louka pod kostelem na Olšo-

vých Vratech – Olšovky 2011 - multižánrové odpole-

dne, divadelní představení pro rodiny s dětmi, rockový 

koncert, jazzový koncert

27. 8. 14:00 Areál koupaliště Rolava – VOSKAR 

ROCK FEST – 3. ročník nejen hudebního festivalu - 

pořádá Člověk v tísni

27. 8. 17:00–21:00 Areál Meandr Ohře v Tuhni-

cích  – Prázdninový country táborák

30. 8. 15:00–20:00 Letní kino Karlovy Vary – Lou-

čení s prázdninami 2011 – koncert populární hudby

31. 8. 15:00- 16:00 Kolonáda – Kolonádní koncert 

lidové hudby - Soubor písní a tanců Dyleň



SC-310873/1

SC-310909/1

SC-310910/1

Jana Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)eselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700tel.: 732 385 700

Západní 63, KARLOVY VARYZápadní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.czwww.janavesela29.webnode.cz

SC-310610/3

SC-310901/1

NA KŘÍDLECH HUDBY
Letní koncert pěveckého sboru 

Swissair Voices z Curychu
Sobota 20. srpna 2011 
od 19 hodin, Lázně III

A neděle 21. srpna 2011 od 10 h., 
Mlýnská kolonáda

PROGRAM: B. Smetana: Proč bychom 

se netěšili, G. Giordani: Caro mio ben, 

W. A. Mozart: Piú non si trovano, 

J. Off enbach: Barcarolle, G. Rossini: 

Il Carnevale, R. Miller: King of the Road, 

J. Herman: Hello, Dolly 

a další známé melodie.

Prezident sboru: Verena Kämpf

Dirigent: Claudio Danuser

Klavírní doprovod: Světlana Janová

Knihovna bilancuje
V Městské knihovně se v uplynulém půlroce 
konalo mnoho zajímavých besed a předná-
šek, průměrně dvě akce měsíčně. Tradičně 
největšímu zájmu čtenářů a návštěvníků se tě-
šily cestopisné přednášky. Posluchači prožili 
dobrodružství na Bajkalu a s cestovatelem 
Jiřím Lehejčkem se projeli transsibiřskou 
magistrálou. Jeho přednášky se zúčastnilo 56 
návštěvníků. S dalším dobrodruhem Duša-
nem Poradou jsme navštívili Kolumbii a do-
zvěděli se, jak se v této jihoamerické zemi žije. 
Na Galapágy nás zavedl Stanislav Hořínek 
a Dana Smržová. Díky karlovarskému pat-
riotovi Liboru Humlovi jsme se dozvěděli za-
jímavosti z historie našeho města. Psycholog 
Jiří Černý nás uvedl do dobrodružství druhé 
poloviny života, ing. Zdeněk Nepustil zasvětil 
do tajemství čaje, spisovatelka Iva Hüttne-
rová vzpomínala na začátky v karlovarském 
divadle a se studenty  gymnázia besedovala 
spisovatelka Ivona Březinová. Ani v dalším 
pololetí se čtenáři v knihovně nudit nebudou. 
V  září  zhlédnou hudebně-dramatické před-
stavení herečky Jitky Smutné a spisovatelky 
Petry Braunové, psycholog Jiří Černý nás 
uvede do snů a navštívíme Izrael.   

Vaše knihovnice

  

Radniční listy
KARLOVARSKÉKARLOVARSKÉ

Tel.: 776 431 879, 606 792 475
E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz

stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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VÝPRODEJNÍ 
AKCE

nového textilu z německých
obchodních domů zlevněných až o 80 %

HOTEL THERMAL foyer velkého sálu

Akce  v měsících červenec–září

úterý–středa–čtvrtek: 10–18 hod.

Velký výběr  
pánského a dámského 
oblečení, kalhoty, trika, 

svetry, povlečení, 
domácí textil, kožené 

bundy od 800 Kč

26.–28. 7., 2.–4. 8.
9.–11. 8., 16.–18. 8.
23.–25. 8., 30.–31.8., 1.9.

SC-310119/9



Představujeme 
strážníky města

Jméno: Kateřina Pilařová
Služební č.: 213450

Okrsek: Z. míru – Vančurova – U Hřiště – Nádraž-

ní – Dlouhá – Krátká – Příčná – Luční – Na Výhledě 

– Holečkova – Rybářská

Záliby: rodina, péče o opuštěné psy

Kontakt: k.pilarova@mpkv.cz

Dopravní značky vzali útokem

Vyvrátit dopravní značku Zákaz vjezdu se pokou-

šel v neděli v sedm ráno vandal v ulici Dr. Engla. 

Po příjezdu hlídky strážníků byl pachatel přistižen 

při činu. Strážníky se pokusil zmást tím, že začal 

mluvit anglicky. Pas cizince však nepředložil. Jak 

se při kontrole totožnosti na policii prokázalo, šlo 

o čtyřiadvacetiletého mladíka z Merklína. Nebyl to 

jediný případ ničení dopravní značky. Předchozí 

akci vandala řešili strážníci na Sokolovské ulici, 

kde hodinu po půlnoci zadrželi třiadvacetiletého 

mladíka z Hroznětína, který své dílo dokonal a vy-

vrátil značku upravující přednost v jízdě. Oba pří-

pady byly předány na magistrát města. 

Noční číhaná přinesla úspěch

Postava podezřele se krčící za křovím v parku pod 

karlovarským horním nádražím upoutala pozor-

nost strážníků městské policie. Vzhledem k tomu, 

že si neznámý muž hlídky nevšiml, zalezli strážníci 

za keř a čekali, co se bude dít. Za chvilku přijelo 

k parku osobní auto a k muži, který se schovával ve 

křoví, se přidal kumpán, který přeběhl průtah s ka-

nystrem v ruce. V tom okamžiku už strážníci zakro-

čili. Ukázalo se, že partička tvořená čtyřmi muži ve 

věku mezi sedmnácti a dvaatřiceti lety ukradla na 

benzinové čerpací stanici palivo. Jeden z party vždy 

natankoval a utekl bez zaplacení. Strážníci společ-

ně s policisty čtveřici zlodějů zadrželi.

Poštolku unavil festivalový 
mumraj

Během Mezinárodního fi lmového festivalu 

se na městskou policii obrátil občan s tím, že 

na  ulici T. G. Masaryka poletuje mládě poštolky. 

Podle všeho vlétlo zmateně do jedné z  prodejen 

a poranilo se. Strážníci mládě odchytili a poskyt-

li mu dočasný azyl v  papírové krabici. Po krátké 

návštěvě na služebně městské policie se poštolka 

dostala ještě téhož dne do odborné péče ornitolo-

gů chovné stanice na Bublavě. Bylo to díky panu 

Fischerovi z  magistrátu, který s  chovnou stanicí 

spolupracuje.

Městská policieMěstská policie

Mobilní obchůzkovou službu zavedli od 
1. července karlovarští strážníci. Je-

jím smyslem je dohlížet na dění v okrajových 
částech města. Novou službu budou poskyto-
vat 365 dnů v roce. „Zatím se seznamujeme 
s terénem. Chtěli bychom za dnešek stihnout 
okrajové části Počerny, Doubí a Tašovice,“ 
uvedl na první obchůzce strážník Vladimír 
Straka. Do služby s ním nastoupil kolega Sta-
nislav Wittmann. Podle velitele karlovarské 
městské policie Marcela Vlasáka si od nové 

služby slibují i lepší spo-
lupráci s obyvateli a je-
jich zpětnou reakci. Podle 
potřeb lidí mohou upravovat dobu, po kterou 
bude hlídka v ulicích. Zatím mají strážníci 
pracovní dobu od 7 do 19 hodin. Není ale pro-
blém upravit výkon služby třeba od 10 do 22 
hodin. Základem „jednotky okrajového na-
sazení“ je pět zkušených a komunikativních 
strážníků. Výjimečně se u zkušených kolegů 
budou zaučovat také nováčci.

Periferie města mají strážníci pod dohledem

Pro informace o dění v Počernech si karlo-
varští strážníci Vladimír Straka a Stanislav 
Wittmann přišli do místního obchůdku, který 
provozuje Michaela Ztratilová.

Druhý ročník Senior akademie se blíží 

Po úspěšném ukončení prvního ročníku 
otevírá město Karlovy Vary ve spolupráci 

s městskou policií 14. září 2011 další ročník 
Senior akademie. Jde o vzdělávací cyklus, kte-
rý je strukturou vyučovaných předmětů zamě-
řen na seniora jako možnou oběť protiprávní-
ho nebo nemravného jednání. Jde o získávání 
informací, znalostí a dovedností, které jsou 
důležité pro bezpečný život ve společnosti. 
Intenzivní studijní program trvá od letošního 
září do dubna příštího roku. V průběhu šesti 
studijních měsíců absolvují posluchači cyk-

lus odborných 
přednášek a po-
znávacích ex-
kurzí. V nabídce 
jsou i volitelné 
kurzy pro prak-
tický nácvik 
některých speci-
fi ckých znalostí 
a dovedností. 
Celý vzdělávací 

program je dotovaný městem Karlovy Vary 
a městskou policií. Pro všechny uchazeče 
je zdarma. Přihlášky do druhého ročníku jsou 
volně ke stažení na internetových stránkách 
Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz, 
dále je možné si je vyzvednout přímo na měst-
ské policii, Moskevská 34, Karlovy Vary. Vy-
plněné přihlášky je nutné zaslat nebo doručit 
do pátku 2. 9. 2011 na Městskou policii Karlo-
vy Vary nebo přímo na oddělení prevence a do-
hledu v Lidovém domě. Podrobnější informa-
ce obdržíte na telefonním čísle 725 531 601.

Dětem se na doprav-
ním hřišti líbilo

Ještě než se děti z karlovarských mateřských 

škol rozjely na prázdniny, vyhradili jim tři dny 

programu na dopravním hřišti ve Staré Roli pre-

ventisté městské policie. Do akce se zapojilo přes 

300 dětí, které testovaly své dovednosti v  jízdě 

na  koloběžkách a znalosti dopravních předpisů. 

Asistovali jim strážníci, kteří malé řidiče sezna-

movali se základními pravidly pohybu na po-

zemních komunikacích. Praktické jízdy doplnila 

teoretická příprava v  učebně na dětském hřišti, 

kde děti formou hry získávaly další důležité in-

formace, které jim umožní bezpečnější pohyb 

v dopravě. Oblíbené akce, která se uskutečnila již 

poosmé, se zúčastnily děti z dvanácti mateřských 

škol našeho města.

-
dle 
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DOPROVODNÝ PROGRAM

V hlavním centru závodu u hotelu Thermal bude v sobotu od 17:00 

do 20:30 hodin a v neděli od 10:00 do 19:00 hodin kulturní program. 

V sobotu od 17:00 hod. vystoupí v několika sekcích skupina Three 

Friends. V neděli se v několika vstupech během celého dne před-

staví taneční formace Rappresent. Od 15:30 zahraje kapela Kozatay 

a od 17:00 před vyhlášením vítězů kapela Queen Revival v podání Pil-

sen Queen Tribute Band. Vstupné na akci je zdarma. Více informací 

o akci na www.citytriathlon.cz.

UZAVÍRKY

V sobotu 20. 8. 2011 od 18:00 do 20:30 hod. a v neděli 21. 8. 2011 od 

10:00 do 12:30 hod. a od 15:00 do 17:00 hod. budou uzavřeny pro veš-

kerý provoz ulice Mlýnská, Hraniční, Rosnická, Merklínská, Sedlec-

ká,  Jáchymovská, Nákladní, ostrovský most I. P. Pavlova, Karla IV., 

I. P. Pavlova, Vřídelní, Jánský most, Tržiště,  Zámecký Vrch, Petra Ve-

likého, Křižíkova, Krále Jiřího z Poděbrad, Dr. Davida Bechera, T. G. 

Masaryka, nábřeží Osvobození.

inzerce

Závodu míru 63 | Kar lovy Vary –  Stará Role | www.nabytek-lenka.cz

  nabízíme
_dlouholetou praxi v oboru
_odbornou konzultaci a poradenství v interiérovém designu
_zaměření a zpracování technických parametrů
_návrhy kuchyňských linek a interiérů v 3D obraze
_montáž a předání finální realizace do rukou zákazníka 

SC-310807/2
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TriatlonTriatlon

Elita triatlonu míří do našeho města

I o letošních prázdninách se můžeme těšit, že se Karlovy Vary na jeden víkend promění v evropské hlavní město triatlonu. Největší 

outdoorová sportovní akce v Karlových Varech s názvem TSS CITY TRIATHLON Karovy Vary 2011 ITU European CUP se uskuteční 

ve dnech 20. a 21. 8. 2011 v lázeňském centru a na koupališti Rolava.

Sobotu jako již tradičně zasvětí pořadatelé aktivnímu sporto-
vání široké veřejnosti. V 10 hodin začne dětský závod Witte Au-
tomotive Baby Duathlon pro děti ve věkových kategoriích 3–14 
let. Zapojit se mohou i rodiče ve speciální kategorii smíšených 
štafet rodič-dítě. Malí závodníci si tak budou moci na zkráce-
ných tratích zkusit spojení dvou ze tří disciplín triatlonu, běhu 
a cyklistiky. V podvečer v 18 hodin bude amatérský sportovní 
den pokračovat závodem OPEN RACE, tedy otevřeného triatlonu 
pro veřejnost na tratích 500 m plavání – 20 km cyklistiky – 5 km 
běhu. Na stránkách citytriathlon.cz v sekci přihláška se mohou 
přihlásit úplně všichni, kdo si tento sport chtějí vyzkoušet, zažít 

neopakovatelnou atmosféru a zázemí závodu světového formátu. 
Jednou z mnoha kategorií a mezi „hobbíky“ velmi oblíbenou jsou 
i 2–3členné štafety, kdy každý jeden člen štafety absolvuje jednu 
sportovní disciplínu.
V neděli už karlovarské tratě, závodníky často označované za nej-
krásnější a nejspravedlivější v Evropě, budou patřit od 10 hodin 
profesionálním závodnicím a od 15 hodin profesionálním závod-
níkům z celého světa, ačkoliv se jedná o závod Evropského pohá-
ru. Ti budou bojovat o celkové Prize Money v hodnotě 12 500 eur, 
ale hlavně o mnohem cennější body, které jim mohou zajistit účast 
na olympiádě v Londýně 2012.

SC-310886/1



Nejvíce zelená městská část Doubí kolem roku 1923

Doubí

Městská část Doubí (dříve Aich) se nachází šest kilometrů jihozápadním 
směrem z centra města. Má rozlohu 426 hektarů, z toho 51,1 % tvoří lesy. 
Nadmořská výška kolísá mezi 472 a 460 m/m. Nejnižší je na severním 
okraji podél řeky Ohře. Východní, západní i jižní hranici vytváří Slavkov-
ský les. Díky tomu je Doubí nejvíce zalesněnou částí města. Do jeho katas-
tru patří známá výletní místa Svatý Linhart, Doubská hora (Aberg) na 
kótě 609 m/m a Svatošské skály. Vedou tudy cyklostezky spojující Karlo-
vy Vary s Loktem a silniční výpadovka na Plzeň.

To, co je pro Prahu starobylý Vyše-
hrad a bývalé Podskalí, je pro Kar-
lovy Vary lokalita Obora. Je nej-
starším územím města i Doubí. 

Traduje se k ní legenda, podle níž přišel 
do ticha lesní samoty nad vesničkou Doubí 
až z daleké Itálie poustevník Linhart. Tížil ho 
patrně velký hřích, který chtěl v osamění od-
činit. Proto přebýval v prosté chýši, odloučen 
od lidí, a pomáhal nemocným. Uměl léčit by-
linami a využíval také minerální vodu. Léčil 
rovněž domácí zvířata. Zidealizovaná podo-

ba poustevníka podle představy neznámého 
malíře se zachovala na obraze v kapli. Původ-
ní skromná stavba byla do anglické novogo-
tiky přestavěna roku 1838. Obraz ale vznikl 
až v období před druhou světovou válkou 
a jeho originál je uložen v karlovarském mu-
zeu. Kopie v kapli pochází z roku 1995. Torzo 
románského kostela na pahorku nad kaplí 
připomíná velmi dávnou historii místa, kde 
již před založením lázní žili první osadníci. 
Kostelík stával na návrší nad osadou Thier-
garten (Obora, latinsky Ortus ferarum), 

která byla pravděpodobně původně služební 
vsí v lovecké oboře, patřící ke královskému 
hradu v Lokti. Kostel daroval podle záznamů 
ve starodávných listinách roku 1246 český 
král Václav I. řádu křižovníků s červenou 
hvězdou. Další zpráva zmiňuje udělení léna, 
kterým v roce 1325 odměnil Jan Lucembur-
ský svého mana Kojatu z Otnavic. Darovací 
listina uvádí, že „král daruje Kojatovi i jeho 
potomkům 16 lánů mezi řekami Teplou 
a Ohří v místě zvaném Obora, se vším příslu-
šenstvím, s poli obdělanými i neobdělanými, 
lukami, jež tu jsou nebo mohou býti, horami, 
údolími, lesy, rovinami, křovinami, vodami 
a stékajícími potoky, pastvinami s lidmi tam 
usazenými, s jejich právem i veškerými výno-
sy a užitky, jež tu jsou nebo mohou v budouc-
nosti býti“. Obdarovaný Kojata si blízko vsi 
vybudoval své sídlo, dodnes v terénu patrné 
jako oborské tvrziště (Kellerberg). Zbytky 
starého tvrziště byly archeologicky zkoumá-
ny na přelomu čtyřicátých a padesátých let 

Doubí

Obecní rynek v Doubí v roce 1917
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 Nejstarší podoba Doubí v 18. století



20. století poloamatérskými výkopy, bohužel 
bez zachované dokumentace. 

Pravěké osídlení Obory potvrdily 
až vykopávky

Důkazy o nejstarším osídlení v katastru Dou-
bí přinesl až archeologický průzkum z roku 
1989. Tehdy Karlovarské muzeum dvěma 
sondami ověřilo v pahorku kamenné destruk-
ce a doložilo nalezenou středověkou kerami-
kou existenci šlechtického sídla v období 14. 
až 16. století. Po polovině 14. století se stává 
ves Obora s kostelem sv. Linharta rozhodnu-
tím císaře Karla IV. majetkem nově vzniklého 
města Karlovy Vary. I když drobné osídlení 
u karlovarského Vřídla je podle nepřímých 
důkazů výrazně starší (těžbu vřídelního ka-
mene pro stavební účely zde můžeme doložit 
již v první polovině 13. století), trvalejší osíd-
lení lze přiřknout až teprve rozhodnutí Karla 
IV., kterého k založení lázní u pramenů vedly 
pravděpodobně jeho italské zkušenosti. Ná-
sledkem toho však ztrácí ves Obora postupně 
svůj význam a společně s kostelem nepřežije 
15. století. Čas se podepisuje na staré vsi na-
tolik, že její pozůstatky mezi kostelem a tvr-

zištěm dnes v terénu sotva dohledáme. Ruiny 
byly terčem pozornosti badatelů již v 18. sto-
letí. Roku 1772 si karlovarský lázeňský lékař 
David Becher povšiml, že při výstavbě koste-
la byl mimo jiné použit bílý vřídelní kámen. 
Naposledy v roce 1991 zde byl při archeolo-
gickém průzkumu presbytáře kostela usku-
tečněn pozoruhodný nález. V prostoru rozbi-
tého hlavního oltáře, částečně pod jeho sutí, 
byl nalezen hrob mladé ženy. Kostra byla ulo-
žena na levém boku, ve skrčené poloze, bez 
orientace. Ruce i nohy byly v poloze, která 
napovídala svázání. Hrob byl podle nálezo-
vých okolností datován do přelomu 16. a 17. 
století. Bezpochyby tu archeologové narazili 

na stopy dávného násilí po zániku kostela, 
snad z doby, kdy nebylo v kraji příliš bezpeč-
no. V roce 1992 bylo odkryto dalších několik 
desítek kostrových pohřbů a potvrzen stře-
dověký hřbitov. Jednotlivé pohřby ležely 
místy ve čtyřech až pěti vrstvách nad sebou 
a často se vzájemně porušovaly, svědčilo to 
o dlouhodobém pohřbívání a pravděpodobně 
i o nedostatku místa. Hroby byly prosté, bez 
milodarů, s nálezy spíše druhotnými, proto 
i hůře datovatelné. S pohřbíváním souvisel 
i nález přístavby k jižní zdi presbytáře (nej-
spíše márnice). Z nálezů, které byly u Sv. Lin-
harta uskutečněny, stojí rozhodně za zmínku 
i několik desítek mincí, mezi nimi i některé 
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Zámeček na  rytině z roku 1880
Vyhlášená kavárna Fritsch na hlavní ulici 
v Doubí začátkem 20. století

Kaple u Svatého Linharta kolem roku 1910

Celkový pohled na ves Doubí roku 1915
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zajímavé české brakteátové halíře ze 14. sto-
letí, z kosti vyřezávaná miniatura sv. Kateři-
ny a torzo Krista. V letech 1998–1999 byly 
zbytky kostela sv. Linharta péčí města Kar-
lovy Vary konzervovány a místo pietně upra-
veno tak, aby stav památky odpovídal jejímu 
významu v historii Karlových Varů. Dalšího 
zviditelnění se památce dostalo v srpnu roku 
2007 úpravou lesního porostu a rekonstruk-
cí neogotické kaple, připomínající památku 
poustevníka sv. Linharta.

Ze zaniklé vsi se stalo poutní místo

Ještě dlouho po zániku obce Obora využívali 
zdejší pozemky a zejména louky karlovarští 
měšťané. Později kvůli rozšíření vycházko-
vých tras a zřizování výletních míst v okolí 
lázní vykoupilo město všechny pozemky 
v okolí Obory (Linhartu) a nechalo je zno-
vu zalesnit. Tehdy zde vznikla boží muka 
a starší barokní kaplička u frekventované 

cesty do Horního Slavkova, kterou dala pře-
stavět lady Wiliam Russellová. Další úpravy 
zaplatil její syn lord Ampthill v roce 1884. 
V první polovině 14. století v údolí na skále 
nad řekou Ohří vyrostl hrad. První zmínka 
o něm pochází z roku 1369, kdy Doubí pat-
řilo mezi královská léna hradu v Lokti a kdy 
zde působil loketský man rytíř Frencl z Dubu. 
V období husitských válek zde pobývali lou-
peživí rytíři. V roce 1447 byl hrad dobyt, v 16. 
století přestavěn na renesanční zámek a v 17. 
století doplněn o park s vyhlídkovou terasou. 
Za majitelů panství Julia Jindřicha a Josefi ny 
Eleonory Mulcové z Valdova, rozené hraběn-
ky Metternichové, dostal zámek v letech 1739 
až 1756 barokní podobu a do půlkruhové baš-
ty vnější parkánové zdi byla vestavěna kaple. 
Ta byla roku 1865 upravena pro změnu v no-
vorománském slohu. Podle projektu architek-
ta Františka Madera byl v letech 1868–1885 
na severní straně nádvoří vybudován salon ve 
stylu maurské architektury a vystavěna neo-
renesanční budova. V roce 1945 bylo na zám-
ku nejprve velitelství Rudé armády a pak 
seřadiště německých starousedlíků čekají-
cích na odsun. Padesátá léta změnila zámek 
na chátrající sklady zeleniny. Mezi lety 1945 
a 1999 se zde vystřídalo 15 majitelů a správ-
ců. Devastace skončila teprve rokem 2000, 
kdy zámek koupil a zrekonstruoval do dnešní 
podoby nový majitel Karel Holoubek. Veřej-
nosti byl areál znovu otevřen v červnu 2002 
jako stylový zámecký restaurant s vinárnou, 
kaplí a kancelářemi fi rmy.

Tradice Doubí zanikly

Zámek je současně jediná dochovaná pa-
mátka bohatého doubského života v minu-
lých stoletích. Většina tradic vzala za své. 
V Doubí zanikly mnohé výrobny jako cihel-
na, mlýn, pila, ovčín, továrna na kameninu, 
prosperující v letech 1806 až 1830. Známý 
byl rovněž zdejší pivovar, vyrábějící od roku 
1654 do jara 1945. Doubí mělo i povrchový 
uhelný důl Antonín (1820–1858), pozdější 

Vilém (od roku 1890) nebo také vinopalnu. 
Jednou z největších tradic Doubí byla výroba 
porcelánu. Datuje se mezi roky 1849–1945.
Zdejší porcelánku založil Johann Möhling.
Byl keramik a dělal sádrové formy. Vyučil se 
v Horním Slavkově. Vyráběl hotelový por-
celán a své výrobky označoval A, Aich, AM. 
Dvakrát v historii bylo Doubí samostatnou 
obcí a třikrát připadlo pod správu Karlových 
Varů. Od roku 1930 bylo samostatnou obcí, 
od roku 1939 pod správou Karlových Varů. 
V letech 1950 až 1974 opět samostatná obec 
až od roku 1974 defi nitivně jako součást měs-
ta Karlovy Vary. Počet obyvatel se měnil jen 
pomalu. V roce 1846 mělo Doubí 71 domů, 
v nichž žilo 485 obyvatel. Za sto let se počet 
domů ztrojnásobil a po roce 1930 mělo Doubí 
dva a půl tisíce obyvatel. Za dalších 50 let se 
počet domů zvýšil na 253 objektů. V současné 
době žije v této městské části 2 098 obyvatel 
(stav 2007) a počet domů se díky výstavbě 
směrem na Svatošské skály rozšířil na 460.

Svatý Linhart se stal vyhlášeným výletním 
místem

První prezident T. G. Masaryk na LinhartuRozhledna Aberg z roku 1862
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Na Linhart cválal „tatíček“
Masaryk

Doubí v minulosti nejvíce slušely a sluší 
dosud jedinečné přírodní lokality. Výletní 
místa Svatý Linhart, Svatošské skály nebo 
Doubská vyhlídka jsou na všech mapách 
a v každém turistickém průvodci. 150letou 
tradici má třeba výletní kavárna Svatý Lin-
hart. Na pstruha, štrúdl i skvělou kávu sem 
přijel koňmo i autem osmkrát prezident T.G. 
Masaryk, pěšky Karel Čapek, na smaženém 
kuřátku si zde v roce 1946 pochutnal Frank 
Sinatra. Podobně vyhlášené jsou Svatošské 
skály. Právě v nich začal Vilém Mrštík psát 
svou Pohádku máje, rád sem jezdil kočárem 
z Lokte po boku Ulriky básník Goethe. Všem 
Svatošské skály, zasazené do kaňonu vysoké-
ho až 50 metrů, učarovaly. Národní přírod-
ní památkou byly vyhlášeny už v roce 1933 
kvůli bizardním osmi útvarům, připomína-
jícím podle báje zkamenělý svatební průvod. 
Žulové kvádry ve směru od visuté lávky se 
jmenují Svatoš, Nevěsta s Ženichem, Páter, 
Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zá-
mek. Učí se na ně lézt žáci zdejší horolezecké 
školy. Naopak jako cíl výletů skončil nejvyš-
ší kopec nad Doubím, Doubská hora. První 
dřevěný vyhlídkový altán tu stál už roku 
1845. Vydržel jen tři roky, než ho vystřídala 
trámová věž. Ta za deset let podlehla požá-
ru spolu s okolními lesy. Proto v roce 1862 
rozhodla městská rada o postavení kamenné 
věže. V roce 1878 k ní přibyla ještě kavárna. V 
devadesátých letech 19. století se ukázalo, že 

věž nemá statiku, a musela být pro veřejnost 
uzavřena. V roce 1904 rozhodl městský sta-
vební odbor o jejím zbourání. Do roka stála 
další, současná 22 metrů vysoká kamenná 
věž. Byla postavena podle návrhu architekta 
Ludwiga Schaffl era. V roce 1948 ji pojmeno-
vali Gottwaldova vyhlídka. V 60. letech zde 
bylo rekreační středisko Severočeských che-
mických závodů Lovosice, v roce 1995 prošel 
objekt rekonstrukcí a vrátil se mu původní 
název hotel Aberg. Od roku 2006 je pro ve-
řejnost nepřístupný. 

Doubí proslavila také SOS 
vesnička

Ve výčtu sedm století dlouhé historie Dou-
bí nelze nezmínit jednu novodobou tradici. 
Od roku 1969 je Doubí místem první SOS 
dětské vesničky. Ve dvanácti pěstounských 
domech už našly nový domov desítky dětí. 
V roce 2005 došly na provoz peníze, ale po 
dvou letech útlumu přicházejí od ledna roku 
2007 znovu do vesničky děti. Dnes jich žije 
v sedmi rodinách celkem 23. Doubí se stalo 
rozvojovým územím města. Od roku 1980 
přibylo 12 nových ulic (Horní alej, Šípková, 
Keřová, Myslivecká, Skalní, Svatošská, Še-
říková), jejichž název jen potvrzuje domicil 
nejvíce zalesněné a kvetoucí městské části 
Karlových Varů. 

Autoři: Jaroslav Fikar, Jiří Klsák. 

Fotografi e z archivu Františka Webera 

a Antonína Foglara

Zlatá éra porcelánky, kdy patřila fi rmě Ludwig 
Engel a Sohn

Původní Doubský most přes Ohři postavený 
v letech 1898–1899

Svatošské skály

Doubí zažilo osm století zajímavé historie



PRODEJ ŠROUBŮ, HŘEBÍKŮ, VRUTŮ,   aj.
Každý DRUHÝ ks  ZDARMA (platí pro 100ks a více)

Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035

SC-310691/7

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Provozování a rozvoj 
vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů 

vod 
• výstavba a opravy vodovodních 

a kanalizačních přípojek 
• desinfekce a čištění přípojek 
• tlakové zkoušky, revize, 

zkoušky vodotěsnosti

Poruchy a technické problémy: Poruchy a technické problémy: 
800 101 047800 101 047

Fakturace a smlouvy:Fakturace a smlouvy:  
359 010 406359 010 406

SC-310911/1

PRODÁM VILU 
V PRAZE 6

603 213 413 S
C
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Burza 

pohledávek 

dlužníků
 

v karlovar-

ském kraji

SC-310914/1

GEJZÍRPARK

VENKOVNÍ BAZÉN OTEVŘEN  8.00 – 22.00 hod.

SC-310913/1

inzerce Car Petr I. Veliký založil tradici
K vůbec nejslav-

nějším návštěv-
níkům našeho města 
patřil nesporně ruský 
car Petr Veliký. Příští 
měsíc si připomeneme 
300. výročí jeho prv-
ní návštěvy u Vřídla. 
Do lázní přijel dvakrát, 
v roce 1711 a 1712, ku-
podivu vždy až po let-
ní sezoně. Svůj první 
lázeňský pobyt zahájil 
24. září 1711. Za caro-
vu spokojenost v Če-
chách tehdy zodpovídal 
hrabě Antonín Nostic, 
který přijel za panov-
níkem do lázní, aby 
na vše osobně dohlé-
dl. Petrovi Velikému 
se léčba osvědčila a tak 
přijel hned následující 
rok znovu. Jeho příjezd 
l9. října 1712 provázela 
velká sláva, Karlovarští 
mu připravili velkolepé 
uvítání. Car se vyzna-
čoval mimořádnou fy-
zickou zdatností a ma-
nuální zručností. Ta 
mu zajistila v lázních 
nesmírnou popularitu. 
Dodnes se připomí-

nají jeho obdivuhodné výkony. Tak např. celý den pomáhal zedníkům při stavbě domu U Páva (dodnes 
pamětní deska na domě Petr naproti Mlýnské kolonádě), své jezdecké umění předvedl tím, že vyjel na 
neosedlaném selském koni na strmý vrchol Jeleního skoku (dodnes nese název Petrova výšina), v železář-
ském hamru v Březové ukoval tyč a podkovu (na domě je osazena pamětní deska), ze slonoviny zhotovil 
zdobenou tabatěrku (uložena v Národním muzeu), ze dřeva vysoustružil tři profi lované nohy k tříhran-
nému karetnímu stolku (dnes vystavený v karlovarském muzeu), coby vynikající střelec vyhrál soutěž 
místních ostrostřelců ve střelbě do terče (karlovarské muzeum vystavuje tři autentické malované terče 
Petra Velikého z roku 1711). U karlovarského truhláře Franze Dietla si car nechal zhotovit podle svých 
kreseb malé dřevěné modely pevností a měst. Oblíbil si také místního nožíře Wenzela Erba. Ten ho po-
zval 1. listopadu 1712 na svou svatební hostinu do domu Hnědá srna (dnes dům Salvator) ve Vřídelní 
ulici. Během své druhé návštěvy 17l2 se Petr Veliký setkal v Karlových Varech s německým fi lozofem 
Leibnitzem. Car zde rovněž podepsal dekret, kterým byl Leibnitzovi udělen titul ruského tajného jus-
tičního rady s ročním platem 1000 tolarů. Je také známo, že se Petr Veliký nechal v lázních portrétovat 
českým barokním malířem Janem Kupeckým. Oba carovy pobyty měly a doposud mají pro naše město 
velký reklamní význam. Záhy po nich začali do města jezdit příslušníci ruské a polské šlechty, pro které 
se návštěvy v lázních staly v 18. a 19. století okázalostí a módou. Carův kult u Vřídla výrazně ožil po roce 
1995, kdy došlo k výraznému nárůstu lázeňské klientely z řad ruské podnikatelské a investorské elity. 

(Stanislav Burachovič)
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TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY

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

6. 8. Litoměřice – výstup na Radobýl 
13. 8. Císařská cesta podél Ohře z Kaiserhemmeru 
 do Hohenbergu
20. 8. Chrám chmele a piva v Žatci
27. 8. Toulky nejsevernějším Plzeňskem (2 dny)
 Hrady Krakovec a Krašov, M. Týnice, Kožlany,
 údolí Javornice

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.

TENIS
TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY

Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Tel.: 353 224 771; 737 269 209

Tenisová školička 2011:

PODZIM   od 29. 8. do 30. 9.

Děti budou rozděleny kvalifi kovanými 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

JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY

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

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA
Po 18:00 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Út 17:30 Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 
Út 19:00 ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 
St 18:00 ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokr.
Čt 19:15 Mateřské centrum Drahovice – začátečníci,
 mírně pokročilí a pokročilí

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

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

Každé po 18:30 Jóga – tělocvična ZŠ Svahová 24-26
Každé út 19:00 Relaxace - Centrum klasické jógy, 
  Bělehradská 965/1
Každý čt 18:30 Jóga - Centrum klasické jógy, 
  Bělehradská 965/1

FOTBAL 
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
21. 8. 10:30 1.FC K. Vary – SK Kladno

ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ STARÁ ROLE
24. 8. 17:00 1.FC K. Vary – FK Baník Sokolov 
28. 8. 13:00 1.FC K. Vary – SK Kladno

ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
21. 8. 10:00/12:15 1.FC K. Vary – FK Ústí n/L

ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
20. 8. 10:00/11:45 1.FC K. Vary – FK Baník Most

ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DVORY
27. 8 10:00/11:45 1.FC K. Vary – FAŠV Varnsdorf 

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
6. 8. 10:30 1.FC K. Vary – Tatran Kadaň

PLAVÁNÍ
BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE

Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 224 488

Plavání pro veřejnost a organizované skupiny: 
každou středu:  15–16 hod., 16–17 hod.

SKATE
CENTRUM PRO MLÁDEŽ A ALTERNATIVNÍ SPORTY O. S.

Skatepark Karlovy Vary - Bohatice, U trati 9A
tel.: 603 985 069; 608 023 047; www.skateparkvary.cz, 

www.sk8-vary.wz.cz

Centrum nabízí v období letních prázdnin v určené dny zdra-
votní první pomoc a odbornou poradenskou službu, zejména 
pro začínající sportovce. Další informace jsou na určených 
místech v areálu skateparku a na nové i staré webové strán-
ce www.skateparkvary.cz, www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb 
se nepočítají dny, kdy nepřízeň počasí neumožňuje ježdění 
a využití skateparku (např. mokro).

Provoz skateparku:
Po. – od 14:30 max. do 20:00 hod., st. – od 15:30 max. do 
21:00 hod., pá. – od 14.30 max. do 21.00 hod., so. – od 13.30 
max. do 21.00 hod., ne. – od 13.30 max. do 20.00 hod.

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule 

Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

Pravidelný trénink se koná každou neděli 13–15h. 
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. 

NOHEJBAL
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY

U Brodu 47, Karlovy Vary
Tel.: 606 748 494; www.nohejbal-kv.cz

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
28. 8. 12:00
TJ Sokol I Prostějov : SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary

ME ve volejbale mužů je za dveřmi
Na karlovarské palubovce proběhne 

od 10. do 15. září série základních zá-
pasů mistrovství Evropy volejbalistů. Akci 
pořádají společně Rakousko a Česká republi-
ka, hrát se bude ve Vídni, v Innsbrucku, Praze 
a Karlových Varech. V karlovarské B skupi-
ně hrají týmy Ruska, Portugalska, Estonska 
a České republiky. Pražská O2 aréna přivítá 
na svém tarafl exu Polsko, Bulharsko, Slo-
vensko a Německo. V KV Areně se odehraje 
i semifi nále evropského šampionátu. „Věřím, 
že to společně s hostitelským městem zvlád-
neme a že se odvděčíme takovým umístění, 
které nám zaručí účast na ME v roce 2013,“ 
vzkazuje do Karlových Varů předseda Čes-
kého volejbalového svazu Jan Haník. První 
utkání odehraje česká reprezentace v KV Are-

ně 10. září. Střetne se v něm s Portugalskem, 
o den později s Estonskem a 12. září s Rus-
kem. Mistrovství Evropy je nejdéle trvající 
mistrovskou soutěží reprezentačních druž-
stev ve volejbalu. Šampionát mužů pořádala 
ČR v letech 1958 a 2001. Letos jde tedy o naše 
třetí pořadatelství. ME probíhá za pořada-
telství dvou států: Rakouska a Česka. V roce 
2005 tak spolupracovala Itálie se Srbskem. 
V boji o přidělení pořadatelství jsme porazili 
konkurenci Řecka s Tureckem a Holandska 
s Belgií. Čeští organizátoři vsadili na Prahu 
a Karlovy Vary, kde jsou velmi dobře vybavené 
haly a obě města již zvládla organizaci mnoha 
významných sportovních událostí – KV Are-
na loňské MS v basketbalu žen i mužskou kva-
lifi kaci na MS ve volejbale o rok dříve.

Oprava garáží skončí v termínu 
Jak jsme v minulém čísle KRL informovali, 

fi nišují v podzemních garážích pod tré-
ninkovou halou opravy po loňském požáru. 
Sanace stropu provedla specializovaná fi rma 
Betvar, a. s., v rozsahu 2,5 milionu Kč, opra-
vu vyhořelých sítí realizuje sdružení Metro-
stav, Baustav a Syner za cenu 4 miliony Kč. 
Jedná se o rekonstrukci vzduchotechniky, 
silnoproudého a slaboproudého vedení, mě-
ření a regulace. Dále byla realizována oprava 

podlah a stěn s předpokládanými náklady 
1 milion Kč a došlo ke kompletní výměně 
požárních uzávěrů za 900 tisíc Kč. Uvedené 
položky jsou bez DPH. 
Všechny zmíněné práce budou provedeny 
v řádném termínu. Zaledování ploch proběh-
lo v posledním červencovém týdnu. Obě haly 
tak jsou plně připraveny na blížící se příprav-
né tréninky a především na nadcházející ho-
kejovou sezonu. Text a foto: Lukáš Pokorný
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Dopis do redakce

Ohlas do listárny

Napsali jste nám

Na které budově v Karlových Varech 

najdeme tuto cedulku s nadmořskou 

výškou 412,881 m/m ?

S hledáním si tentokrát musíte pospíšit, 
neboť budova je určená k demolici. Odpo-
věď s určením místa zašlete do 15. 8. 2011 
e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.
cz nebo poštou na adresu: Magistrát měs-
ta Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, 
tiskové odd., zn. SOUTĚŽ KRL. Na vý-
herce čekají dvě vstupenky na kulturní 
představení.

Fotohádanka

Zadání červencové hádanky KRL znělo 
Léčebná procedura v karlovarských 

Alžbětiných lázní. Správná odpověď: Ro-
mantická koupel císařovny Sissi. Vyloso-
vanou výherkyní, která získala dárkový 
poukaz na tuto proceduru, se stala Radka 
Kocmánková, Na Výsluní 15, Dalovice. 
Objektem fotohádanky byla originální plas-
tika (na snímku vpravo), kterou najdete 
před kavárnou u bazénu hotelu Thermal. 
Z úspěšných hledačů vyšel los Mgr. Mi-
chaele Kondelové, Drahomířino nábř. 24. 
Na tiskovém odd. magistrátu města, 4. p., 
Moskevská 21 má dvě vstupenky do Karlo-
varského městského divadla.

Vylosování soutěží

Asi nejsem sám, komu vadí současná 
podoba Sokolovské ulice, zejména její 

začátek od Chebského mostu. Proti původ-
ním plánům o vzhledu této ulice se jaksi za-
pomnělo na vybavení lavičkami a plánované 
umístění dvou parkovacích automatů. V ji-
ných městech je to běžné. Vím, že projekto-
vá dokumentace počítala i s tím, že to bude 
fi nanční přínos pro magistrát. Těžko se dnes 
dobereme odpovědi, kdo a proč původní za-
dání změnil. Bohužel odpovědní pracovníci 
jak dodavatelské stavební fi rmy, tak magis-
trátu mluví neradi o tom, co se slíbilo před 
týdnem, měsícem, co a jak mělo či nemělo 
být. Očividně pookřejí, jakmile se převede 
řeč na to, co v našem městě bude. Někdy 
problesknou i konkrétní termíny jako třeba 
u opravy Národního domu. Skutečnost však 
bývá často jiná a odpovědní činitelé spoléhají 
na to, že my občané na konkrétní sliby a ter-
míny po čase zapomeneme.

Václav Kůžel, Sokolovská 23

Sokolovská ulice v Rybářích patří k tématům, 
o kterých čtenáři do listárny KRL píší nejčastěji

Rád jsem si opět přečetl, jak bylo naše město skvěle připraveno na fi lmový festival a jak ho 
letos dobře zvládlo. Bohužel nelze tvrdit, že se kvůli péči o vzhled centra lázní a parky 

občas nezapomnělo na okrajová sídliště. Určitě tu posekaná a neshrabaná tráva neleží proto, 
že by nebyly peníze na úklid. Je to možná jen nový způsob hnojení. Některé neposekané části 
možná mají sloužit jako úkryt pro ptactvo, no a kruhový objezd s kvetoucími bodláky bude asi 
ekologický způsob pěstování. A rozbité chodníky jsou možná proto, aby chodci netrpěli na plo-
ché nohy. I na periferiích žijí lidé a nemělo by se na ně zapomínat. Pro připomenutí přikládám 
foto ze sídliště Konečná. 

Josef Biederman, biederman.pepa@seznam.cz

Četla jsem v červencových KRL názor Karlovaračky žijící nyní 40 let v Německu. Strávila 
jsem s rodinou týden v letovisku Caorle v Itálii a s krádeží sprchového gelu jsme se „potý-

kali“ dvakrát během týdenního pobytu. Myslím si, že krádeže nemají nic společného s demo-
kracií. Kdo kradl dříve, bude krást i teď. Všechno je v lidech a jejich slušnosti. 

S pozdravem 
 MUDr. Miroslava Maliňáková (Miroslava.Malinakova@seznam.cz)
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Srpnová tajenka KRL: Téma letošní výstavy Flora Olomouc

Odpovědi zašlete do 15. 8. 2011 e-mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360  01, Moskevská 21, 
tiskové odd. Na vylosované luštitele čekají čtyři vstupenky na výstavu Flora Olomouc, která se koná ve dnech 18. až 21. srpna 2011.
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Křížovka/KontaktyKřížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad

Bc. Jaroslava Jirkovská

353 118 691, U Spořitelny 2

j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy

Mgr. Lenka Kůsová

353 118 257, Moskevská 21

l.kusova@mmkv.cz

Odbor fi nancí 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 právní

JUDr. Ing. Dana Sárová, LL.M. Ph.D.

353 118 227, Moskevská 21

d.sarova@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Ing. Bc. František Škaryd

353 118 121, 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

f.pavlasek@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

s.prusa@mmkv.cz

Oddělení památkové péče

Antonín Haidlmaier

353 118 774, U Spořitelny 2

a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka

PhDr. Filip Lepík

353 118 415, Moskevská 21

f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 

a stavební úřad

Iva Heliksová

353 118 516, U Spořitelny 2

i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu městaKontakty na vedoucí odborů magistrátu města



PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI
PŘED GRANDHOTELEM PUPP 2. 9.–4. 9. 2011

Součástí slavností budou tradičně porcelánové trhy, 

kde si mohou návštěvníci za výhodné ceny koupit 

výrobky všech závodů společnosti Thun 1794, 

dále Český porcelán Dubí, 

Epiag Lofi da – závod Chodov. 

Jako host sklárna Moser.


