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Jaro je tu  Máme pro Vás
pozemky a rekreační chajdy!
tel.: +420 602 145 144
www.loyd.cz
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TIP

č.zakázky: 2011055

cena: 1.150.000,-Kč

cena: 1.395.000,-Kč

cena: 1.250.000,-Kč

cena: 1.450.000,-Kč

Byt 3+1 se zasklenou lodžií na Čankovském
sídl., ve 4.patře vysokopodlažního panel.
domu se 2 novými výtahy. Dům je kompl.
zrekonstruován, byt je ve stavu původním. 75
m2 včetně lodžie a sklepa.

Prodej bytu na Západní ul. V Tuhnicích, cihl.
dům, 2.patro + mansarda. Byt je v udržovaném
stavu, plast.okna, ost.rekonstrukce před 15-ti
lety. OV, 83 m2. Za domem menší dvorek.

Byt 3+1 (1 pokoj menší) v podíl.spoluvlastnictví
se nachází ve 3.patře (podkroví) zděného
domu s výhledem do tuhnického lesa. Zkosené
stropy. Jižní strana, do centra 5 min pěšky.

Prodej velmi pěkně zrekonstruovaného,
dvoupodlažního bytu 3+1 ve 3. patře
(podkroví) zděného bytového domu. Atypická
dipozice. OV 89 m2+ sklep.

byt

Chodov u Karl.Varů rodinný dům

Mezirolí

K.Vary - Bohatice
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č.zakázky: 2009109

č.zakázky: 2012019

č.zakázky: 2011035

č.zakázky: 2012004

cena: 2.277.320,-Kč

cena: 5.500.000,-Kč

cena: od 1.250,-Kč/m2

cena: 320,- Kč/m2

Poslední volný byt s terasou v nové nástavbě
bytového domu s výtahem! Parkovací místo v
ceně, okrajová lokalita. Neváhejte a pospěšte
pro něj… OV,74 m2+terasa 13m2.

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

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

Prodej rozlehlého pozemku, s okouzlujícím
výhledem, určeného na výstavbu rekreačního
domu v rekreační oblasti„V chatách“. K dispozici
je projekt na výstavbu objektu. Zpevněná
příjezdová komunikace. 4263 m2.
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rekreační objekt

VA!

č.zakázky: 2011070

č.zakázky: 2012021

cena: 490,-Kč/m2

Mariánská

cena:
899.000,-Kč
CENU RÁDI
SDĚLÍME
OSOBNĚ

Pozemek je rovinatý, obklopen lesy, v okrajové
části obce, příjezd po zpevněné místní
komunikaci. Dle ÚP pozemek zastavitelný ze
2/3. Ostatní plocha jsou lesy. 4202 m2.

Zděná rekr.chata s pozemkem. 20km
od Karlových Varů a nedaleko přechodu
do Německa. Chata je v dobrém stavu a
nevyžaduje žádné vyšší investice. Je zařízená a
může se ihned obývat či pronajímat !

rekreační objekt

Šemnice

KA!

VIN
NO

č.zakázky: 2012009

cena: 895.000,-Kč
Zděná, volně stojící chata, s vlastním, rovinatým
oploceným pozemkem a výhledem na řeku
Ohři. Celkově ve velice dobrém stavu. Do
objektu je přivedena voda z vlastní studny a
elektrika.

rekreační objekt

Doubí

KA!

VIN
NO

č.zakázky: 2012023

cena: 580.000,-Kč
Zděná chata je volně stojící, ve výborném stavu,
podsklepená, s rozlehlým pozemkem, který
zaručuje klid a soukromí. Pozemek je svažitý,
s ovocnými stromy, s dřevěnou chatičkou,
udírnou, skleníkem a suchým WC.
SC-311455/3
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Nejraději váže kytice
z oranžových růží
Tváří z titulní strany je květinářka Marcela Jeřábková. V Sokolovské ulici váže a prodává květiny už
dvacet let. Jejími nejoblíbenějšími jsou oranžové
a červené růže. Teď na jaře má jako každoročně
nejvíce práce.
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Karlovarský skřivánek
rozdával vavříny

18

Již posedmnácté hostilo naše město koncem března
finalisty celostátní soutěže v sólovém zpěvu pro
nadějné talenty od šesti do 15 let. Výčet cen, které
Karlovarský skřivánek letos rozdal, jsme do uzávěrky stihli.

Hosté loni překonali
rekord desetiletí
Rekordní bilanci hostů spočítali po loňské sezoně
v našem městě pracovnice Českého statistického
úřadu. Ve srovnání s rokem 2001 k nám přijelo
o 76 146 lázeňských hostů víc. V tabulce zemí
Rusko předběhlo Německo.

21
Vily Westendu bývaly
vždy ozdobou lázní

22–27

Seriál městských částí doplníme na přání čtenářů
o dvě pokračování z centra města. Ukážeme
vilovou čtvrť Westend z let 1872–1914, kterou
tvoří 26 paláců podle vídeňských architektů.
Na závěr seriálu budeme hledat historický střed
našeho města.
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Editorial
Přichází duben, jaro
se už hlásí o slovo,
v přírodě začíná
nový život. Nové věci
čekají také naše město. V nedávné době
jsme vybírali nový
vizuální styl města.
Chtěli jsme dát všem
zájemcům možnost prohlédnout si všech
sedmnáct návrhů, které jsme do soutěže
dostali. Požádali jsme proto autory o souhlas a instalovali jsme výstavu došlých
návrhů ve vstupní hale budovy magistrátu na Moskevské ulici. Výstava potrvá
do 6. dubna.
Další novinkou je nová podoba Karlovarských radničních listů, měsíčníku, který
právě čtete. I na tu byla vyhlášena veřejná
soutěž, ve které jsme obdrželi sedm návrhů. Vzhledem k tomu, že návrhy obsahují
32 stránek, je těžké je vystavit na jednom
místě fyzicky. Rozhodli jsme se proto
je vystavit na internetové adrese města
www.mmkv.cz, včetně zprávy hodnoticí
komise.
V obou případech jsme obdrželi návrhy
zajímavé, odvážné i konzervativnější. Výběr nebyl zdaleka jednoduchý, ale musím
říci, že v obou případech se nám podařilo
vybrat návrh graficky originální, zajímavý, a přitom velice dobře prakticky použitelný. Zatímco vizuální styl obsahuje
celou řadu detailů a aplikací a bude v konečné podobě dopracován během léta letošního roku, nová podoba Karlovarských
radničních listů je již na světě a další číslo
už vyjde v nové grafice.
Jako každé jaro rozbíháme sérii oprav
městských komunikací po zimě. V těchto týdnech vyhlašujeme zadávací řízení
a do léta chceme opravit ulice Hradištní,
F. X. Šaldy, Divadelní náměstí, Brožíkova, Alšova, Mlýnská, Šmeralova, Varšavská, Chodská, Na Průhoně, Kosmonautů,
Krymská, Kollárova. Další ulice pak čekají celkové rekonstrukce.
Během dubna také musí z města zmizet
nepořádek nahromaděný po zimě. Posledního dubna zaplane hranice tradičního pálení čarodějnic, které předznamená
zahájení 654. lázeňské sezony Karlových
Varů. Malou ochutnávku vám přinášíme
už nyní, podrobný program oslav tohoto
každoročního svátku našeho města najdete v květnovém čísle včetně akcí pro
děti, doprovodných akcí kulturních a zábavných. Samozřejmě jste srdečně zváni.
Petr Kulhánek
primátor města
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Fotoaktuality

Proces udělování víz v ČR označil turecký velvyslanec Cihad Erginay během návštěvy Karlových Varů za překážku většího zastoupení investorů
a obchodníků z Turecka u nás. Dalšími tématy rozhovoru s primátorem
bylo letecké spojení mezi oběma zeměmi a spolupráce v cestovním ruchu.
Velvyslanec přijal pozvání na zahájení letošní lázeňské sezony.

Start další etapy nominace na Seznam světového dědictví UNESCO byl
na programu schůzky zástupců západočeských lázní, Luhačovic a Karlovarského kraje. Účastníci se shodli na tom, že hlavním úkolem je zpracovat kvalitní dokumentaci, kterou roku 2015 doloží deset evropských
lázní svou nominaci o zápis na seznam UNESCO.

Oceněním pěti dobrovolníků vyvrcholil 6. ročník Křesadla. Cenu pro lidi,
kteří dělají neobyčejné věci, obdrželi (na snímku Stanislavy Petele zprava) Zuzana Nosková z centra Střípky, Věra Krumlíková z Dolního Rychnova, Klára Štěpánková z Farní charity, manželka Martina Düringera
z Březové a Ralf Ducamp z občanského sdružení Český Západ.

Výročí narozenin prvního prezidenta si připomenuli občané města vzpomínkovým aktem u sochy TGM. Tomáš Garrigue Masaryk byl
ve městě desetkrát, dvakrát v červenci a srpnu 1914 před emigrací
a osmkrát v letech 1923–1933 jako prezident. Bydlel v domě Thomayer
a oblíbil si zvláště restauraci Sv. Linhart.

Herec Pavel Nový se vrátil do Karlovarského městského divadla, kde působil osm let. Na scénu, kterou považuje za hereckou školu svého života,
ho přivedla premiéra Komedie potmě Petera Schaffera. Nový si zahrál
po boku herců Lucie Domesové, Ladislava Odrazila, Alexandry Ptáčkové, Karla Besedy, Martina Chamera a Lenky Ouhrabkové.

Pět let trvalo florbalistům ZŠ Truhlářská než se probojovali do celorepublikového finále škol. Mohli tak navázat na úspěch spolužáků z této
školy, kteří v roce 2007 získali stříbrné medaile. Letošní postup si florbalisté vybojovali v kvalifikaci s mužstvy z Prahy 2 a Ústí nad Labem.
Finále proběhlo 24. března po uzávěrce KRL.
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Hrdinové
z května 1945
P
ři zahájení sezony 1996 převzali z rukou
primátora doklady o čestném občanství
města tři staří pánové. Byli to Jaromír Kytýř,
Alois Kačena a Jindřich Houkal. Průsečíkem jejich osudů byl květen 1945. O prvním
z nich, Jaromíru Kytýřovi, vyšel v KRL článek loni v květnu. Nyní připomeneme dva
zbývající. Alois Kačena se narodil 5. května
1911 ve Vídni. Vyučil se kožešníkem a vystudoval obchodní školu. V Karlových Varech
žil od roku 1920. Jindřich Houkal vystudoval
obchodní akademii a od roku 1953 působil
v našem městě jako cizojazyčný korespondent. Koncem dubna 1945 bylo již každému
jasné, že konec války se nezadržitelně blíží.
Lázně se přeměnily v lazaretní město. Tehdy
se postupně dala dohromady hrstka českých
starousedlíků s lidmi, kteří sem byli v průběhu války totálně nasazeni. 4. května večer byl
vytvořen dvanáctičlenný Revoluční výbor,
později přejmenovaný na Český národní výbor. Jeho členové vedli jednání s krajským
vedoucím NSDAP o pokojném předání
správy města do českých rukou a navázali
kontakt s americkými důstojníky. Byla to

Čestní občané města (zleva sedící) Jaromír Kytýř, Alois Kačena a Jindra Houkal
zásluha této malé skupiny Čechů, jejich odvahy, že se v Karlových Varech nebojovalo.
Převzetí moci byl jen první krok. Začala
každodenní práce, byly zřízeny kanceláře,
vyvěšeny vlajky, zajišťovalo se zásobování
obyvatelstva, přebíral se veřejný majetek,
konsolidoval se hospodářský život, důraz se
kladl na udržování pořádku a bezpečnosti
ve městě. Dne 13. května se konala v budově Lázní III první veřejná schůze ČNV. Po
zpěvu československé a sovětské hymny
přítomné přivítal předseda ČNV Jindřich Šípek. Na závěr shromáždění byl aklamací jednomyslně schválen stávající 12členný ČNV.
V něm Jaromír Kytýř měl na starosti místní

Devadesátiny byly důvodem k ohlédnutí

S

vé
devadesáté narozeniny
oslavila s přáteli
a
spolubydlícími
v Domově péče o válečné veterány Bílý
kříž paní Marie
Denešová. Kromě
velkého dortu dostala plno květin
a malých dárečků.
Velkou radost jí udělala speciální medaile
s číslicí 90. Oslavenkyně pochází z Plzeňska a do Karlových Varů přišla v roce 1945.
Pracovala v závodní kuchyni, kde poznala
manžela. Bohužel nedávno zemřel, letos by
oslavili 60 společných let. Dlouhých 21 roků
pracovala v kanceláři v Uhelných skladech.
Má jednu dceru a radost jí dělají dvě vnoučata
a čtyři pravnoučata. Jak sama říká, rodina je
její největší bohatství. S dcerou chodí ráda na
procházky. „Jsem prostě obyčejná ženská,“
říká oslavenkyně.

S

tejné životní jubileum 90 let oslavil také
Jan Hubáček. S manželkou, s níž je již 64
let, žije v Tuhnicích. Pochází z jižních Čech.

Má dvě děti, tři vnučky a dvě pravnoučata.
Pan Hubáček je velkým milovníkem hudby,
především dechovky. Byl členem vojenské
hudby, ale v roce 1946 se rozhodl pro civilní
život a přes inzerát získal místo v karlovarské dechové kapele. Pracoval na podatelně
městského úřadu a později jako archivář
v Karlovarském symfonickém orchestru.
V roce 1951 šel do stavebnictví a dělal mistra
na stavbě kulturního domu v Ostrově. Jeho
posledním zaměstnáním bylo učitelství,
u kterého zůstal až do důchodu. Pracoval až
do svých 72 let. Rád zahradničí na své chalupě u Andělské hory. Je stále aktivní a čilý,
auto řídil do svých 88 let. Chodí na procházky, luští sudoku
a zajímá ho literatura faktu. Největší
láskou byla ale dechovka, dlouhá léta
hrál na trumpetu
a oslavu jubilea celou prozpíval. „Recept na dlouhověkost? Žít střídmě,“
radí všem.

rozhlas, informace a propagandu, Alois Kačena ve funkci sekretáře zodpovídal za jednání s americkými úřady a Jindřich Houkal
jako jednatel se staral o administrativu a vedení novin. Pro zajímavost: první číslo česky
psaných novin vyšlo 17. května pod názvem
Karlovarské národní noviny. Poválečné osudy každého z členů ČNV by vydaly na román.
Dnes již nikdo z nich nežije. Pánové Kytýř,
Kačena a Houkal byli v roce 1995 přijati za
čestné členy Klubu přátel Karlových Varů a o
rok později převzali čestné občanství. Alois
Kačena zemřel 9. 7. 1998, Jindra Houkal 28.
11. 2000 a Jaromír Kytýř 2. 3. 2009. Čest jejich památce. (Zdeněk Musil)

K úmrtní radního
Josefa Malého

S

velikou
lítostí
jsme přijali zprávu, že mezi námi již
není náš kolega ing.
Josef Malý. Rádi bychom vyjádřili náš
zármutek a soustrast
jeho nejbližším. Josefa Malého jsme
znali jako člověka
s racionálním a pragmatickým uvažováním, který nám při
práci na radnici mnohokrát významně pomohl.
Ať už to byla jednání vedoucí k odpuštění vysokých finančních sankcí pro město z případů
minulých let nebo jeho pomoc v kauze historických dluhopisů. Nepomáhal ale jen Karlovým
Varům. Jako krajský zastupitel pomohl i řadě
obcí a měst v regionu, zejména při problémech
s čerpáním dotací. Byl důležitým spolupracovníkem, který stavěl tolik potřebný můstek mezi
městem a státními institucemi, s nimiž také díky
jeho úsilí byla komunikace přímočařejší a jednodušší. Město tak náhlým odchodem Josefa Malého ztrácí člověka, za nímž zůstávala konkrétní
odvedená práce a hmatatelné výsledky.
Vedení města

(Michaela Kousalová)
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Zprávy z magistrátu

Město vyhlásilo čisté ulice za prioritu
N

ovou vyhláškou k zajištění čistoty ulic,
ochraně životního prostředí a zeleně,
kterou schválili na posledním jednání zastupitelé, město přitvrdí v boji za čistotu a pořádek v ulicích. Podle předkladatele návrhu
náměstka primátora Jaroslava Růžičky dosud chyběl přesný výčet prohřešků, kterých
by se lidé neměli dopouštět proti veřejnému
pořádku a čistotě.
Pokuta nyní hrozí tomu, kdo bude plivat na
chodník, odhazovat nedopalky cigaret nebo
žvýkačky, šlapat po květinových záhonech,
prohánět se ulicemi na koloběžce, lyžích,
saních nebo jezdit na koni po trávníku. Nová
vyhláška definuje pojem znečištění ulic a veřejného prostranství. Zakazuje mj. mytí aut

na veřejných prostranstvích, uvádí materiály, které by neměly unikat při přepravě, vykládce nebo při výjezdu ze stavenišť a zpevněných ploch, jako zemina, bláto, prach,
pevná paliva, stavební hmoty, výkaly, odpad-

ni vody, ale ani spadané listí. Vyhláška rovněž upřesňuje podmínky vylepování plakátů,
zpřísňuje postihy za nepovolené skládky i krmení holubů. Až dosud upravovala čistotu,
ochranu a údržbu veřejné zeleně, ulic a prostranství městská vyhláška č. 4 z roku 2001.
Tu však po analýze v roce 2005 ministerstvo
vnitra ČR v říjnu 2007 zrušilo. Vyhláška nově
definuje rovněž povinnosti správce veřejné
zeleně Správy lázeňských parků, kterému
mj. ukládá povinnost tří sečí trávníků ročně. Dozor nad dodržováním vyhlášky budou
provádět pověření zaměstnanci magistrátu,
strážníci a pracovníci firem, které zajišťují
letní čištění a zimní údržbu prostranství, která jsou v majetku města.

doručit osobně na podatelně MMKV, Moskevská 21. Lhůta pro podání návrhů je od
dne vyhlášení do 25. 4. 2012 (včetně).
• Odbor majetku města zveřejňuje záměry prodeje nemovitostí, volných objektů:
Budovy č. p. 85, (Studentská č.o. 24) vystavěné na pozemku st. p. č. 58/2, pozemku
st. p. č. 58/2 včetně zděné kolny, venkovních
úprav a příslušenství a pozemku p. č. 5/2,
vše v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary, za kupní cenu v částce 3 610 000
Kč, cenu obvyklou dle znaleckých posudků
za stavby a pozemky včetně příslušenství.
Budovy č. p. 2059 (Moskevská č. o. 16/A),
vystavěné na pozemku p. č. 2124/2 a pozemku p. č. 2124/2, vše v k. ú. Karlovy Vary,
obec Karlovy Vary. Forma prodeje: veřejná

licitace; min. nabídková cena dle tržního
ocenění: 4 000 000 Kč.
Budovy č. p. 6 (Slovenská č. o. 1) vystavěné na pozemku p. č. 767 a pozemku p. č.
767, vše v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary. Forma prodeje: výběrové řízení
obálkovou metodou; min. nabídková cena:
1 500 000 Kč.
Stavby bez čp/če vystavěné na pozemku
p. č. 609/6 (jedna ze šesti řadových garáží
mezi Rumunskou a Zbrojnickou ulicí) a pozemku p. č. 609/6, vše v k. ú. Drahovice,
obec Karlovy Vary. Forma prodeje: veřejná
licitace; min. nabídková cena dle tržního
ocenění: 180 000 Kč.
Více informací
na úřední desce magistrátu města.

Úřední sdělení
• Komise pro transparentní samosprávu
zřízená Radou města Karlovy Vary hledá
zájemce, kteří se budou účastnit vyhodnocování veřejných zakázek v rámci pracovní
skupiny pro hodnocení nabídek. Kontakt:
Bc. Jana Střimelská, 353 118 311, j.strimelska@mmkv.cz.
• Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje
veřejnou soutěž, a činí tak výzvu k podávání
nabídek na pořádání kulturních akcí v rámci festivalu Karlovarského kulturního léta
2012. Podrobné podmínky soutěže a formulář pro podávání návrhů jsou k dispozici
na www.mmkv.cz. Návrhy na pořádání kulturních akcí lze podávat písemně, v obálce
nadepsané Veřejná soutěž – KKL 2012 na
adresu MMKV, Moskevská 21, nebo je lze

Blokové čištění a noční mytí komunikací
2.4. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Parkoviště: Růžový Vrch – Krušnohorská
před č. 18-24
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV, Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
3.4. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská,
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové
4.4. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská,
Horova, Sokolovská (od pivovaru k okr.
křižovatce u prodejny motocyklů)
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota,
Gagarinova u domů č. p. 513/28, 506/20,
515/32, u křiž. Maďarská - Gagarinova,
Národní u domů č. p. 527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové
pod novým domem, St. Kysibelská Pod
Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou a tři
stavebně oddělená parkoviště v Úvalské
ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova,
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
Dr. D.Bechera, Horova včetně spojky na
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
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5.4. čtvrtek
Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova,
Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, Strmá, U Lomu, Studentská, K Linhartu
6.4. pátek
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín,
Pražská
10.4. úterý
Komunikace: Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, Pražská, K Letišti, kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí,
Pod Hvězdárnou, Gogolova
stezka, Na Vrchu
11.4. středa
Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Cihelny
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, Česká - parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
Dr. D. Bechera, Horova včetně spojky na
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
12.4.čtvrtek
Komunikace: Čertův ostrov, nábř. Jana

Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1
a 2, Krymská za Okr. Správou soc. zabezpečení včetně příjezdové komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení, Šumavská
za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové
komunikace, Západní - u finančního úřadu
13.4. pátek
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
16.4. pondělí
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV, Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
17.4. úterý
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská, Wolkerova, Charkovská, Krymská
18.4. středa
Komunikace: nám. Evy Destinové, nám.
Václava Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova,
Prašná, Vítězná (úsek od Drahomířina nábřeží k Prašné), Chodská, Mozartova, Pod
Tvrzí

Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
Dr. D. Bechera, Horova včetně spojky na
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
19.4. čtvrtek
Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská,
Benátská, Starorolská, Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu
20.4. pátek
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U
Spořitelny
Parkoviště: Čankov - otočka autobusů
MHD, Rosnice – restaurace U kaštanu,
23.4. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV, Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
24.4. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská,
nám. M. Horákové
25.4. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská,

Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní
křižovatce u prodejny motocyklů)
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
Dr. D. Bechera, Horova včetně spojky na
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická (u křižovatky
s Čankovskou), Konečná, Krušnohorská u
domu č. 2, Čankovská (velké parkoviště u
křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště
(před Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního nádraží,
26.4. čtvrtek
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
27.4. pátek
Komunikace: kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na
Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery,
Adolfa Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
30.4. pondělí
Komunikace: Západní, Plzeňská, Strmá,
Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV, Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky

Zprávy z magistrátu

Farmářské trhy startují už v březnu

Š

ňůra tradičních farmářských trhů začíná letos v našem městě již 30. března
od 11 hodin opět před historickou budovou
Městské tržnice. Díky čerstvým, poctivým
produktům s dohledatelným původem se
loni farmářům podařilo vybudovat si důvěru zákazníků. Městské farmářské trhy proto
i letos otevírají bránu do světa chutí.
Ukázalo se, že spotřebitel už neupřednostňuje pouze ekonomickou výhodnost zboží
„v akci“. Uvědomuje si, že snižování cen
potravin jde vždy ruku v ruce se snižováním
kvality výrobku. Dozvídá se o sériích prohřešků s šizeným obsahem v potravinách
známých obchodních řetězců, které přele-

pují prošlé zboží nebo potraviny zahraničního původu klamavě označují jako české.
Dokonce i spotřebitelům se zdravotními
potížemi nabízí doplňky stravy obsahující
škodlivé mykotoxiny. To jsou důvody, proč
stále více lidí soustřeďuje pozornost na
původ, obsah a kvalitu produktů. K tomu
slouží právě farmářské trhy. Během dvou let
se jich v ČR rozjelo na 150. Ovšem i boom
těchto trhů má stinné stránky. Objevují se
na nich prodejci – překupníci, kteří se na popularitě farmářských trhů chtějí přiživit. To
ale není problém našich městských farmářských trhů. Na prodejce jsme kladli velmi
přísná kritéria. Sami spotřebitelé mohou
kvalitu potravin sledovat na www.bezpecnostpotravin.cz. Zveme Karlovaráky, kteří
myslí na své zdraví, na naše farmářské trhy!
Termín prvních letošních je tedy 30. března, další budou 27. dubna, dále 25. května, 22. nebo 29. června, dále 27. července,
24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu
a 14. prosince. (Božena Turoňová)

Kontejnery na textil změnily stanoviště

O

d roku 2008 si občané města zvykli odkládat nepotřebný a použitý textil do kontejnerů k tomu určených, které byly v rámci projektu KOUTEX průběžně umísťovány na území města. Některé z kontejnerů byly umístěny u obchodního řetězce Penny Market, který sběrné firmě k 31. 1. 2012 vypověděl
místa. Po ukončení spolupráce s tímto obchodním řetězcem proto byla ve spolupráci s magistrátem
vytipována nová místa pro kontejnery na textil a to v ulicích Úvalská (2 kontejnery), Nejdlova (1 kontejner) a nově také v ulici Gagarinova v části města Drahovice (1 kontejner).

Mobilní sběr
nebezpečných odpadů
Po předložení občanského průkazu je možné
předat následující nebezpečné odpady
a vyřazená elektrozařízení: lednice, televizory,
pračky, autobaterie, zářivky, léky, monočlánky,
staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry,
spotřební chemii, postřiky.
6.4.2012
Rybáře
Třeboňská
10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO
11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5
11.30 až 11.50
U Trati, u potravin
12.00 až 12.20
Táborská, u Fordu
12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská
13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště
pod hotelem MARTTEL
13.30 až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská
– Východní
14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova
14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA
15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská
15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u
paneláku
16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák)
16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem
města Karlovy Vary
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin
17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště
18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

13.4.2012
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice
10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin
11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery
11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER
12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou
12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD
13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na
Výhledě
14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště
14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x
Sukova
15.00 až 15.20
Rosnice
Zatáčka
15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci
16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká
17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště
17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB
18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště
garáží
18.30 až 18.50

Velkoobjemové kontejnery

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:
komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, 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.), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.
7. dubna
BOHATICE
Na Výšině
Táborská
DRAHOVICE
Maďarská
Úvalská
Stará Kysibelská
 RYBÁŘE
Majakovského
Kosmonautů
Nejdecká

ČANKOV
Čankov
ROSNICE
Rosnice
OSC
Jateční
LÚ
Fugnerova
TUHNICE
Krymská
x Charkovská

RYBÁŘE
Počernická
Zlatý Kopeček
U Koupaliště
DOUBÍ
Svatošská
K Přehradě
Skalní
STARÁ ROLE
Partyzánská
Luční
Dykova
POČERNY
Počerny

DOUBÍ
Modenská
U Vesničky SOS

DVORY
Závodní

STARÁ ROLE
Okružní
Borová
Školní

14. dubna

TAŠOVICE
Sopečná

BOHATICE
Štúrova
Nádražní stezka

SEDLEC
Merklínská
x Ke Hřišti

DRAHOVICE
Boženy Němcové
Mozartova
Vítězná

OSC
Nábřeží J.Palacha

SEDLEC
Merklínská

LÚ
Hálkův Vrch
TUHNICE
Vrázova
21. dubna
BOHATICE
Jáchymovská
Kamenická
Lomená
DRAHOVICE
Drahomířino
nábřeží
Mattoniho nábřeží
RYBÁŘE
Mlýnská
Hybešova
Plešivecká
Krušnohorská
DOUBÍ
Modenská
U Vesničky SOS

STARÁ ROLE
Husova
Vančurova
Rolavská

RYBÁŘE
Majakovského
Kosmonautů
Nejdecká

STARÁ ROLE
Okružní
Borová
Školní

DVORY
Karla Čapka
Chebská

DOUBÍ
Svatošská
K Přehradě
Skalní

TUHNICE
Brigádníků
Plzeňská

TAŠOVICE
U Brodu
Slovanská

DVORY
V Lučinách

SEDLEC
Merklínská

OLŠOVÁ VRATA
Revoluční
Josefa Lady

ČANKOV
Čankov

LÚ
Krále Jiřího
TUHNICE
Bečovská
28. dubna
BOHATICE
Na Výšině
Táborská
DRAHOVICE
Maďarská
Úvalská
Stará Kysibelská
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Sociální služby

Rovné příležitosti pro předškoláky
J

iž druhým rokem se lektoři komunikačního centra Lexik věnují školákům, kteří
potřebují pomoci s češtinou, matematikou
nebo angličtinou. Projekt nazvaný Šance
pro všechny je financován z Evropského
sociálního fondu a rozpočtu ČR. Zlepšení
studijních výsledků u velkého procenta žáků
bylo inspirací pro rozšíření aktivit také k dětem předškolního věku. Komunikační centrum Lexik spolu s 1. a 2. MŠ vytipovalo pět
školek v našem městě, kde probíhá speciálně koncipovaná náprava rizik specifických
poruch učení, dyspraxie. Cílem projektu
je pomoci dětem k jejich snadnějšímu startu
do školy. (Lenka Červenková)

O náhradní
rodičovství je zájem

V

našem městě je řada lidí, kteří se rozhodli
nabídnout dětem bez rodiny možnost vyrůstat v té jejich a být jim náhradními rodiči. Těm,
kteří se rozhodli přijmout do své rodiny cizí dítě,
vychovávat je a připravovat na samostatný život,
nabízí podporu, služby a poradenství společnost
Náhradním rodinám. Poskytuje rovněž základní informace případným zájemcům. Za podpory
krajského úřadu a měst Karlovy Vary a Sokolov
připravuje tato nezisková organizace pravidelné
vzdělávací i relaxační aktivity pro rodiny s dětmi,
přednášky, terénní programy doučování dětí i víkendové pobyty. Na našem webu www.nahradnimrodinam.cz poskytuje informace veřejnosti
a zájemci najdou v sekci Kalendář akcí nabídku
plánovaných aktivit. Společnost zve všechny,
kteří se chtějí o tématu náhradního rodičovství
dozvědět víc, do své poradny ve Staré Roli, Vančurova 1. (Šárka Bystroňová)

Žirafa pomáhá potřebným
D

enní centrum Žirafa je ambulantní sociální
služba našeho města a kraje. Sídlí ve Dvořákově ulici 692/2 ve Staré Roli a má otevřeno pondělí až pátek od 7,30 do 15,30 hod. Jeho provozovatelem je občanské sdružení Nejste sami a jde
o nestátní neziskové zařízení. Cílovou skupinou
uživatelů jsou klienti od dvou do 26 let s poruchou
autistického spektra a s těžkým kombinovaným
postižením.
Centrum podporuje rodiny uživatelů a zajišťuje
kvalitní diagnostiku, cílenou stimulaci komplexního rozvoje, rozvoj komunikačních a sociálních
dovedností a pomáhá eliminovat problémové chování. Poskytuje také zdravotní rehabilitaci, fyzioterapii, koupele v masážní vaně, bazální stimulaci
i sociální a legislativní poradenství. Centrum Žirafa spolupracuje se studenty středních,
vyšších odborných a vysokých škol, kterým nabízí praxe, asistenční služby a dobrovolnictví.
Více informací na www. zirafa.czechian.net (Renata Kunešová)

inzerce

Baby shop Ondálek

průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb

tel.: 774 997 898

www.ondalek.cz

NOVĚ OTEVŘENO

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

• 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-310396/12

188x63_Ondalek.indd 1
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Velikonoce/Zahájení sezony

Na třídě TGM bude živo po celý duben
1.–9. 4. Velikonoční trhy

Stánkový prodej na třídě TGM u hlavní pošty. Nabídka velikonočního zboží, kraslice, pomlázky, laskominy a další.
Bohatý doprovodný program (15–17 hod.):
• 2. dubna Běh pro zdraví
• 3. a 5. dubna
Vystoupení škol
• 3.–8. dubna
Dílna pro děti (všední
den 10–12 a 14–17 h.;
so + ne 10–17 h.)
• 4. dubna flašinetář
• 6. dubna country
kapela Bankrot
• 7. dubna Skejušan
• 8. dubna soubor Dyleň
a harmonikář
• 9. dubna Petr nebo Pavel a Orbis Pictus
• Od 14,00 hod. hudební sbor Clöhs ze Švédska

11.–15. 4. Regionální potravináři K arlovarského kraje

Bohatá nabídka regionálních potravin. Květiny a zelenina
ze zahrady v Teplé, sýry z horského statku v Abertamech,
český med a medové výrobky, maso a uzeniny, pečivo,
pralinky a další.
Doprovodný program akce (15–17 hod.):
• 11. a 14. dubna Pěvecká třída Štěpánky Steinové
• 12. a 13. dubna karlovarské školy
• 15. dubna Trepka (14–16 hod.)

17.–23. 4. České pivovary
v K arlových Varech
Prezentace pivovarů: Rakovník, Loket, Prazdroj, Chodovar,
Novopacký pivovar. Možnost ochutnávky zhruba 18 druhů
piva. Pro návštěvníky je připravena řada soutěží, a to o
nejrychleji vypité pivo, o vstupenky na koncerty do loketského amfiteátru a vyhlášení nejoblíbenějšího piva trhů.
Vítěz si odnese soudek piva.

Doprovodný program (15–17 hod.):
• 17.,18. a 23. dubna regionální kapely
• 19. dubna Bankrot (country)
• 20. dubna Tajfun + Yellow
• 21. dubna Proměny + Coda
• 22. dubna Levoruký Eda + Radim Hladík a Blue Effect

25. 4.–6. 5. Staročeský
jarmark
Přehlídka řemesel a nabídka tradičních
českých výrobků a pochutin.
Doprovodný kulturní
program:
• 25. dubna flašinetář
• 26. dubna Pěvecká třída
Štěpánky Steinové
• 27. dubna pěvecké vystoupení
• 28. dubna historická hudba
• 29. dubna Petr nebo Pavel

Přípravy na zahájení lázeňské sezony jsou v plném proudu

Z

ahájení 654. lázeňské sezony se koná
4.–6. května. Jeho součástí bude bohatý
kulturní a doprovodný program. Pozvánku
na největší akci našeho města obdržely stovky významných hostů. Mezi pozvanými jsou
tradičně představitelé vlády a prezident ČR,
krajští hejtmani a primátoři statutárních
měst, starostové spřátelených měst a obcí,
církevní hodnostáři, velvyslanci působící
v ČR a obchodní partneři města. Pozvánky
byly odeslány partnerským městům, čestným
občanům a zástupcům MFF. Řada hostů již
potvrdila účast, např. primátoři Havířova,
Frýdku-Místku, Pardubic a Chomutova,
také ministr životního prostředí, předseda
Senátu, předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, místopředseda Evropského
parlamentu nebo hejtman Libereckého kraje.
Z velvyslanectví již svou účast potvrdili představitelé Indie, Itálie, Thajska, Turecka, Filipín, Jižní Afriky, Gruzie a Portugalska. Svou
účast již také přislíbil apoštolský nuncius (vyslanec Vatikánu) Guiseppe Leanza, který se
letos ujme svěcení pramenů a bude celebrantem mše svaté v kostele sv. Máří Magdaleny.

PROGRAM
Zahájení lázeňské sezony
Neděle 29. 4.
Koncert holandského orchestru Koninklijke
Harmonie Roermond pod vedením dirigenta pana Thea Schreurse. Padesátipěti členné hudební těleso vystoupí od 15,00 hod.
na Mlýnské kolonádě.
Pondělí 30. 4.
V pondělí 30. dubna se na Sokolském vrchu
uskuteční pálení čarodějnic. V 17 hod. začnou soutěže pro děti, v 17,30 Pohádka o Balynce, dobrém štěněti, následují od 18 hod.
soutěže masek a ve 20,12 hod. bude zapálena
hranice
Pátek 4. 5.
Na třídě T.G.M. bude probíhat Staročeský
trh s přehlídkou řemesel a nabídkou tradičních českých výrobků a pochutin, zároveň
bude připraveno hudební vystoupení. Primátor povečeří se zástupci partnerských
měst. Celý den zakončí Slavnostní večer
v Karlovarském městském divadle, kde je
pro hosty nachystán multižánrový koncert
(brazilské rytmy a jazz) Karlovarského symfonického orchestru. Během večera bude
předána Cena Sdružení léčebných lázní,
Cena města Karlovy Vary a bude uděleno
Čestné občanství města Karlovy Vary. Pro
veřejnost bude na páteční večer připraven
koncert Anny K. v Lidovém domě a představení Máchův máj v Husovce.
Sobota 5. 5.
Zahájení programu proběhne v 10 hodin
u Mlýnské kolonády. Tradičně vše uvedou

mažoretky a přítomní diváci se mohou těšit
na divadelní pásmo. Tradiční součástí bude
svěcení pramenů a slavnostní mše v kostele
sv. Máří Magdalény. Kromě oficiálního programu budou po celý den probíhat v ulicích
města hudební vystoupení na prostranství
před kavárnou Elefant, třídě TGM před
hlavní poštou, na prostranství u Národního
domu, u Morového sloupu Nejsvětější trojice
a v Sadové kolonádě. Divákům se představí
karlovarští umělci (harmonikář, dechovka,
flašinetář, historické tance, soubor Dyleň
a další). Chybět nebude průvod Karla IV.
Defilé městem začíná ve 14,30 hod. a trasa
bude stejná jako loni. Z Goethovy stezky půjde družina na Mírové náměstí, dále po Staré
louce směrem k Tržišti, projde ulicí Lázeňská
na prostranství před Mlýnskou kolonádu.
Průvod bude dále pokračovat ulicemi Sadová a Zahradní a dojde do svého historického
ležení ve Smetanových sadech. Dvoudenní
lázeňské oslavy zakončí galavečer v Grandhotelu Pupp, jehož součástí bude ohňostroj.
Součástí Zahájení lázeňské sezony bude opět
Food Festival. Akci pořádá GH Pupp.
Neděle 6. 5.
Neděle bude patřit především dětem. Bohatý program pro ně bude připraven na prostranství před hotelem Thermal. Probíhat
bude také ještě další doprovodný program,
vystoupení mažoretek, hudební vystoupení
a od 15,00 hod. odehraje v Mlýnské kolonádě
Karlovarský symfonický orchestr svůj první
promenádní koncert.
(Kompletní program zahájení lázeňské sezony
přineseme v KRL č. 5)
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Komunální politika

Programové prohlášení koaličních partnerů

1. Otevřená radnice
a transparentní samospráva
Naším cílem je transparentnost, otevřená
radnice, vytvoření protikorupčního prostředí,
efektivně fungující magistrát a eliminace byrokracie. Nabídneme zapojení občanů do diskuse o rozvoji města. V zastupitelstvu města
vytvoříme kodex zastupitele a podpoříme
diskusi napříč politickým spektrem ještě před
zveřejněním kodexu. Z rady města zveřejníme
hlasování jednotlivých členů rady. Zavedeme
zveřejňování veřejných zakázek města a všech
společností zřizovaných městem.
◆ zpřehledníme a zveřejníme veškeré zakázkové nabídky na jednom místě
◆ výběrovým kritériem bude nejnižší cena,
kterou nelze navyšovat
◆ zavedeme elektronické aukce a jednoznačná pravidla pro pronájem i prodej majetku
města
◆ předložíme zadání na reorganizaci magistrátu města jako efektivně pracujícího úřadu

(silnice, chodníky, dopravní stavby, opěrné zídky, pěšiny, inženýrské sítě, školy, školky, sportovní zařízení a hřiště, parky, plochy zeleně,
lázeňské lesy, hřbitovy a další.)
◆ dokončíme narovnání majetkoprávních
vztahů souvisejících s privatizací bytového
fondu
◆ vytvoříme podmínky pro zachování a rozvoj stávajících zahrádkářských kolonií a hledání náhradních lokalit za kolonie, které
ustoupily rozvoji města
◆ dáme prověřit důležité smlouvy, vyvození
odpovědnosti a zjednání nápravy (Lázeňská
1 a 3, Divadelní náměstí 3, golfové hřiště,
Karlovarská teplárenská, TEI)
◆ budeme trvat na dokončení započatých
procesů narovnání v případech Lázní III, KV
Areny a Lázeňské 5
◆ podrobnou analýzou hospodaření města
a následným snižováním schodku městského rozpočtu dospějeme v roce 2014 k vyrovnanému rozpočtu

2. Majetek města, rozpočet

3. Architektura a památky
Budeme usilovat o zachování jedinečné architektury historického jádra města. Aktivně
podpoříme proces přípravy zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO v mezinárodní sériové nominaci s nejvýznamnějšími evropskými
lázeňskými městy. Zjednáme aktivní nápravu
zanedbávané regenerace městské památkové
zóny a uplatnění institutu architektonické soutěže při realizaci kvalitní architektury v historickém prostředí.

a investiční politika
Prověříme všechny důležité smluvní vztahy,
zajistíme nápravu těch nevýhodných včetně
vyvození odpovědnosti tam, kde je to možné.
Cílem je zajistit výhodné podmínky pro město.
Zajistíme precizní připravenost a sledování
průběhu investičních akcí. Spolu s krajem dokončíme přípravu na revitalizaci Císařských
lázní. Budeme řádně pečovat o veřejnou infrastrukturu vyváženě ve všech městských čtvrtích
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◆ zajistíme zpřísnění ochrany z památkové
zóny na památkovou rezervaci
◆ u architektury městských částí podpoříme
stavební záměry, které budou odpovídat rozsahem a kvalitou strategickým dokumentům
◆ podpoříme stavební aktivity, které usnadní a zpříjemní život obyvatel města, jako je
tvorba parků, zelených ploch pro odpočinek,
dětská hřiště, kvalitní dopravní systém včetně dořešení problému parkování ve městě

4. Rozvoj města a urbanismus
Budeme dbát na dodržování pravidel pro
ochranu architektonického dědictví a důsledně
prosadíme respektování pravidel a kritérií pro
novou výstavbu. Zapojíme odborníky i veřejnost do projednávání a plánování zásadních
rozvojových projektů.
◆ necháme dopracovat územní plán
◆ vyřešíme koncepci dohledu nad architektonickou úrovní připravovaných staveb
◆ nejvyšší prioritou je exaktní zpracování
nového územního plánu s respektováním odborných hledisek tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj města, přičemž nelze připouštět
jeho účelové změny
5. Lázeňství a cestovní ruch
Zachováme lázeňský ráz města. Přispějeme
k uchování a rozvoji Karlových Varů jako tradiční lázeňské a kulturně-historické destinace.
Budeme podporovat lázeňství a cestovní ruch
jako oblast klíčovou pro ekonomiku města
a největšího nositele zaměstnanosti ve městě.

Program koalice

pro období 3/2012–10/2014

◆ dokončíme legislativní proces novely Statutu lázeňského místa jako stěžejního dokumentu pro účinnou ochranu cenného lázeňského území.
◆ přispějeme k vytváření vhodného prostředí pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
◆ podpoříme vznik vzdělávacího systému
v lázeňském lékařství
◆ přiblížíme lázeňství obyvatelům města
a podpoříme rozvoj lázeňské infrastruktury

6. Kultura

V grantové politice budeme usilovat o vyvážený a proporčně spravedlivý systém podpory
kulturních subjektů a jejich aktivit, zachování výše podpory kulturních subjektů v rámci
grantové politiky. Podpoříme festivaly a tradiční akce, jako je MFF, Jazzový festival apod.
◆ zachováme finanční podporu KSO s důrazem na zvyšování podílu samofinancování
◆ zachováme nabídku vlastní profesionální
divadelní tvorby v Městském divadle
◆ připravíme a postupně provedeme rekonstrukci celého areálu Divadla Husovka
◆ zajistíme co nejširší využití areálu letního
kina pro kulturní aktivity v letních měsících

7. Sport

a volnočasové aktivity
Budeme rozvíjet sportovní zařízení v majetku
města a městem podporovaná pro potřeby veřejnosti jako školní hřiště, tělocvičny, sportovní
i víceúčelové haly. Zajistíme podporu sportu,
zejména mládežnického, včetně podpory dob-

rovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů,
které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují.
◆ podpoříme vrcholový a výkonnostní sport
u odvětví, jejichž výsledky zviditelňují město
◆ v návaznosti na budovaná sportovní centra nabídneme možnost konání význačných
akcí
◆ budeme dbát efektivního řízení a kontroly
hospodaření KV Areny a dalších sportovišť

8. Sociální oblast, senioři
V rámci koncepce poskytování sociálních služeb podpoříme jejich poskytování pro osoby
se zdravotním postižením a dále sociální prevenci pro děti a mládež a sociální poradenství.
Poskytneme podporu neziskovým nestátním
organizacím a dlouholetým poskytovatelům,
pokud budou chtít chybějící sociální služby začít poskytovat.
◆ zajistíme zvýšení kapacit sociální péče
k tomu, aby se výrazně zkrátila čekací doba
◆ zajistíme bezbariérový přístup do veřejných budov ve vlastnictví města
◆ rozšíříme přístupnost osobám s omezenou
možností pohybu a jejich lepší orientaci
9. Vzdělání a mládež
Podpoříme vzdělávání a školství jako zásadní
investici do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel našeho města.
◆ podpoříme plány rozvoje vysokého školství ve městě
◆ podpoříme aktivity, nabízející celoživotní
vzdělávání občanů ve všech oblastech života

◆ zajistíme zvýšení podpory projektům, které pomáhají eliminovat nežádoucí sociálně
patologické jevy u dětí a mládeže

10. Životní prostředí

a čistota města
Prosadíme větší důraz na zlepšování čistoty
ve městě. Budeme iniciovat zkvalitnění systému nakládání s odpady podporou třídění
a recyklací, navýšíme lokality pro umístění
sběrných nádob na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů.
◆ budeme prosazovat likvidace černých
skládek a zavedení systému nakládání s bioodpady
◆ podpoříme další rozšíření vozového parku
autobusů MHD na plyn
◆ pro účinnější regulaci povolení vjezdu
do lázeňského území zavedeme emisní limity
◆ zapojíme městskou policii do monitorování čistoty města a hlášení problémových
lokalit

11. Bezpečnost města
V činnosti městské policie dáme důraz na její
profesionalitu a vybavení. Posílením mobilní
obchůzkové služby strážníků dosáhneme zvýšení efektivity jejich činnosti v okrajových částech města.
◆ zajistíme posílení dohledu u dětských hřišť,
škol, sportovních a volnočasových areálů
(Celé znění dokumentu najdete
na www.mmkv.cz)
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Kulturní tipy

Pěvecký sbor zve do svých řad
Karlovarsky pěvecký sbor, který si
v roce 2011 připomněl 50 let svého trvání, vstoupil letos do druhé padesátky.
S jakými záměry či předsevzetími? Tuto
otázku položila redakce KRL mluvčímu
sboru Jindřichu Urbanovi.

V KV Areně vystoupí
skupina Team

N

a rozlučkové turné vyjíždí se skupinou Team
Pavol Habera. V rámci akce Česká pojišťovna
Habera a Team Final Tour 2012 navštíví deset českých měst včetně Karlových Varů, kde vystoupí
18. května od 20 hodin v KV Areně. „Po skoro 30
letech na hudební scéně chceme uzavřít úspěšnou kapitolu našich hudebních životů. Předtím to
ale pořádně rozjedeme na rozlučkovém turné,"
říká lídr kapely Pavol Habera. Technické detaily
a podoba pódia se sice ještě dolaďují, ale už teď
je jisté, že v historii Teamu půjde bezpochyby
o největší, nejnákladnější a nejvýpravnější show,
kterou kdy kapela předvedla. Chybět nebudou ty
největší hity. „Hitů máme tolik, že bude problém
do dvouhodinového koncertu vměstnat všechny
tak, aby žádný fanoušek neodcházel zklamaný,“
říká Habera. Zda zazní Reklama na ticho, Držim ti
miesto nebo Malá nočná búrka, však neprozradil.
Je to vo hviezdach..., zůstává tajemný. Promotérem koncertu v KV Areně je Česká umělecká
agentura. Vstupenky jsou již v prodeji v cenách od
390 do 570 Kč v síti Ticket portal a na obvyklých
předprodejních místech.

12

„U

ž první týdny roku 2012 naznačují, že
to bude rok užitečných změn, které
přispějí k dobré pracovní atmosféře a bohatšímu spolkovému životu sboru. Výsledkem by
měl být různorodý, pestřejší repertoár a vysoká umělecká úroveň sboru. Svou náročností

a mladistvým elánem k tomu nepochybně přispěje i nová iniciativní sbormistryně Andrea
Plachá, která se ujala řízení sboru vloni v září.
Věříme, že se nám rovněž podaří rozšířit spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, úspěšně započatou už zakladatelem
sboru a dirigentem tohoto orchestru Josefem
Herclem. Jako sbor karlovarský chceme i nadále úspěšně reprezentovat naše město doma
i v zahraničí. Je naším přáním vyrovnat se
i s přirozeným, zákonitým odchodem starších
zpěváků. Proto zveme do svých řad všechny nové zájemce o hezké zpívání bez rozdílu
věku. Nabízíme přátelské prostředí lidí stejných ušlechtilých zájmů a radost z úspěšných
vystoupení. Zaručujeme nezapomenutelné
dojmy z potlesku vděčných posluchačů, vzpomínky na zájezdy a mnohá přátelská posezení
při nich. Přiveďte i své známé, manželky či
manžele stejně jako dospívající děti. Scházíme
se každou středu v 19 hodin v aule ZŠ v Rybářích, ve Šmeralově ulici.“ (krl)

Kočky si rezervovaly Lidový dům

M

ezinárodní výstava koček, která se loni
v dubnu konala poprvé v Karlových Varech, se stala nejvíce navštívenou akcí v nově
zrekonstruovaných prostorách Lidového
domu. Divácký zájem překvapil i pořadatele
výstavy. Defilé krásných šampionů připravuje karlovarský Klub koček také letos ve dnech
14. a 15. dubna. Záštitu nad akcí převzal opět
primátor města, který tuto mezinárodní akci
zahájí, předá cenu a Pohár primátora města.
Na dalšího vítěze čeká Pohár hejtmana Karlovarského kraje spolu s titulem
Krajská kočka a pořadatelé připravili i speciální soutěž plemene Neva masquarade. Výstava
je pro návštěvníky přístupná
po oba víkendové dny 14. a 15.
dubna v době od 10 do 17 hodin.
Během obou dnů se mezinárodním posuzovatelům z Norska,
Německa, Rakouska a České
republiky představí více než
200 zástupců prakticky všech
uznaných plemen ušlechtilých
koček, ale i koček domácích.
K vidění budou kočky perské
i exotické, kočky norské lesní,
britské, sibiřské, ragdolové, birmy, turecké angory a především
kočky mainské mývalí ve všech
devíti barevných provedeních.
Přihlášení jsou i zástupci koček
habešských, bengálských, bur-

mil a barmských, nahatých sphynxů, kudrnatých rexů, modrých ruských a dalších. Při
hodnocení nebudou mít slovo jen profesionální posuzovatelé. Hlasovat mohou i diváci
v soutěži o Nejkrásnější kočku výstavy, která
získá Putovní pohár a cenu Klubu koček Karlovy Vary. Cena vstupného je 50 a 20 Kč pro
děti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v neděli v 15 hodin. Součástí výstavy je prodej
krmiva, chovatelských potřeb a také koťátek.
(Klub koček Karlovy Vary)

Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet
na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod mladé vyzývavé sekretářky Natálie. Hrají: Svatopluk Skopal, Martin
Zahálka, Lenka Skopalová ad. Režie: Jan Novák.

Společný koncert dvou kapel, které patří k tomu nejlepšímu, co vzešlo z české alternativy. Už jsme doma mají
kořeny v severočeském punku, rodokmen skupiny Zuby
nehty sahá až k divoké dívčí formaci Plyn.

2. 4.
19:30
Rob Becker: CAVEMAN - POINT
s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: Jan Holík. Režie:
Patrik Hartl.

30. 4.
19:30
Peter Shaffer: KOMEDIE POTMĚ
- Činohra Karlovarského městského divadla
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl
naší přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece
na něco hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o
pokrytectví. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová ad. Režie:
Jiří Seydler.

28. 4. 19.30
Pokoj č. 26 – Po špičkách 2012
Medailonek legendárního zpěváka Petra Nováka. Pokoj
č. 26 je hudební formací, jejíž základ tvoří herci divadla
v Chebu v čele s Petrem Baťkem. Není to náhoda, i Petr
Novák se totiž svého času toužil stát hercem. V Pokoji č. 26
dnes naleznete hity nejen Petra Nováka, ale i Marty Kubišové či Václava Neckáře.

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

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

6. 4.
19.30
Lázně III
Bonusový koncert
Johann Sebastian Bach: Janovy pašije, BWV 245. Sólisté:
Yukiko Kinjo - Šrejmová (soprán), Stanislava Jirků (alt), Jaroslav Březina (tenor), Jan Šťáva (bas - Petr, Pilát, árie), Ivo
Michl (basbaryton - Ježíš, Arioso), Pražský komorní sbor.
Dirigent Martin Lebel

11. 4.
17,00
Létati vodou jako liška
Autorské čtení básníka Lukáše Vavrečky a básnířky Jany
Orlové

13. 4.
19.30
Lázně III
Symfonický
koncert KSO - C7
Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysé hoře, Sergej
Alexandrovič Kusevickij: Koncert pro kontrabas, Ludwig
van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93. Jan Jirmásek
- kontrabas. Dirigent Jiří Štrunc

Do 30. 4. 		
Obrazy
Výstava Václava Balšána

7. 4.
19:30
Johann Strauss ml.: NETOPÝR
- Severočeské divadlo opery a baletu
V roce 1874 se zrodila třetí Straussova opereta, která
spolu s Cikánským baronem (1885) patří ke dvěma nejznámějším operetám vůbec. Opereta je uváděna v českém
překladu. Účinkuje orchestr a balet Severočeského divadla Ústí nad Labem. Dirigent a sbormistr: Milan Kaňák.
Režie: Gustav Skála.
11. 4.
19:30
Umělecký vedoucí Jiří Pavlica:
HRADIŠŤAN - koncert
Hradišťan patří k nejznámějším moravským cimbálovým
kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor.
13. 4.
19:30
John Patrick: Pohleď a budeš
udiven - Divadlo Palace
Komedie plná nadpřirozena a tajemna. Starý profesor se
po smrti vrátí do svého bytu jako duch. Nebude tam ale
sám - přebývají tam totiž také další tři duchové a jeho
bývalý lékař se snoubenkou. Hrají: Jiří Langmajer, Petr
Křiváček, Martina Hudečková ad.
14. 4.
19:30
Peter Shaffer: KOMEDIE POTMĚ
- Činohra Karlovarského městského divadla
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl
naší přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece
na něco hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o
pokrytectví. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová ad. Režie:
Jiří Seydler.
16. 4.
19:30
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková:
Turné čtyř můstků
Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v
kterém se diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
17. 4.
19:30
BESÍDKA 2012 - Divadlo Sklep
Tradiční sklepovská Besídka, každoročně uváděné pásmo scének, skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení
interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor. Hrají:
David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František
Váša ad.
18. 4.
19:30
Wolfgang Amadeus Mozart:
DON GIOVANNI - Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň
Opera o dvou dějstvích je napsána na jeden z nejstarších
divadelních námětů o prostopášném svůdci žen donu Juanovi. Operu uvádíme v italském originále s českými titulky.
Dramaturgie a režie: Zbyněk Brabec. Sbormistr: Zdeněk
Vimr. Dirigent: Jiří Štrunc/Tomáš Brauner

20. 4.
19.30
Divadlo
Symfonický
koncert KSO - A8
Béla Bartók: Taneční suita, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 22 Es dur, K. 482, Johannes
Brahms: Symfonie č. 4 e moll, op. 98. Michal Mašek - klavír. Dirigent Jiří Štrunc
24. 4.
19.30
Lázně III
Klavírní recitál
Michala Maška
Pavel Trojan, jr. - herecká spolupráce. Martinů/Chopin/
Beethoven
27. 4.
19.30
Lázně III
Symfonický
koncert KSO - B8
Bohuslav Martinů: Předehra pro orchestr, Aleš Pavlorek:
Koncert pro basklarinet a orchestr, Bohuslav Martinů:
Symfonie č. 4. Jiří Porubiak - basklarinet. Dirigent Stanislav Vavřínek
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO – Vestibul Lázně III
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00–19:30,
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary – Hotel Thermal
Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží
Po–Pá 8:00-18:00; So–Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního
systému – více na vstupenky.karlovy-vary.cz

Symfonický koncert KSO - A8 -

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

21. 4.
19:30
Eric-Emmanuel Schmitt:
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ - Divadlo Na Jezerce
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život. Manželské vraždění skýtá zábavný a poučný zážitek pro manžele po letech i pro adepty trvalejšího vztahu. Hrají: Nataša
Burger a Jaroslav Dušek. Režie: Jan Hřebejk.

3. 4.
19.30
Vladimír Václavek
Koncert jedné z nejvýznamnějších postav brněnské alternativní scény. Jeho písně jsou plné křehké poezie, podmanivé hudby, magického minimalismu i moudrosti východních filozofií. Tentokrát bude Václavek opět v rámci svého
koncertu přednášet o šamanismu.

22. 4.
15:00
Jana Galinová: ČERT A KÁČA Docela velké divadlo
Pohádka o hubaté Káče, které se bojí celé peklo. Hrají:
Lenka Lavičková, Petr Kozák, Jan Bouše, Zuzana Bartošová, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Jindřich Lenc. Režie: Jurij
Galin.

13. 4.
19.30
Studio mladých – Co věděla
Klára Kovalová /a musela zemřít!/
Studio mladých uvádí první divadelní automat – interaktivní divadelní hru. Napínavý detektivní příběh plný nečekaných zvratů. Jen jedno je jisté: Klára Kovalová je mrtvá.
Jak a kde zemřela, kdo a proč ji zabil? Vše záleží jen a pouze na ctěném obecenstvu. Připraveno je sto devadesát dva
variant. Kterou z nich si vyberete?

20. 4.
19:30
Dirigent: Jiří Štrunc

26. 4.
19:30
GALAKONCERT OPERETNÍCH
MELODIÍ... - Komorní orchestr Nálady se sólisty:
Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs - tenor, Petr
Matuszek – bas. Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána,
O. Nedbala a dalších.
27. 4.
19:30
Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI
NEVYBÍRÁME - Agentura Harlekýn
Na oslavu se sejdou tři bratři i se svými manželkami. Hned
zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou

16. 4.
19.30
Večírek rozpadlých dvojic
Dnes již legendární pořad, který v roce 1989 v pražském
klubu Na Chmelnici spojil dvě rozpadlé autorské dvojice
Burian & Dědeček a Vodňanský & Skoumal, se stal jedním
z mnoha předznamenání atmosféry hroutícího se totalitního režimu. Po téměř čtvrt století ožije znovu na scéně
Klubu Paderewski.
25. 4.

19.30

Už jsme doma & Zuby nehty

25. 4.
17,00
Uganda – perla subsaharské
Afriky
Cestovatelská přednáška Davida Švejnohy

LETEM SVĚTEM A ŽIVOTEM LITERÁRNÍCH OSLAVENCŮ
Soutěž pro děti. Každý měsíc bude „na paškále“ jeden spisovatel. Soutěž probíhá od 6. 2. do konce května. Připojit
se mohou děti kdykoliv. Všechny informace se dozvíte
na všech pobočkách Městské knihovny nebo na e-mailu: l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz. Vítězové získají
hezké ceny.
Najdete nás na Facebooku!
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba:
Pondělí – čtvrtek 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.
Pátek – 12.00–16.00 h.
Středa – zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská – U Koupaliště 854
Drahovice – Vítězná 49		
Růžový vrch – Sedlecká 4
Tuhnice – Wolkerova 1		
Vyhlídka – Raisova 4 		
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ

tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pro veřejnost
Sál Dvory
3. 4.
16:00
Univerzita volného času
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA KARLOVARSKU
Lektorka: Mgr. Zdeňka Čepeláková.
Téma: Jak se formovalo české výtvarné umění v K. Varech.
10. 4.
16:00
Univerzita volného času
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA KARLOVARSKU
Lektorka: Mgr. Božena Vachudová.
Téma: K. Vary – centrum současného regionálního výtvarného umění.
12. 4.
15:00–16:00 DRUM CIRCLE - Skupinové bubnování
17:00–18:00 Facilitátor: Petr Šušor; vstupné 50 Kč
17. 4.
16:00
Univerzita volného času
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA KARLOVARSKU
Lektorka: Mgr. Zdenka Čepeláková.
Téma: Karlovarští sochaři Gizela a Antonín Kuchařovi.
19. 4.
16:30
Národní dům, Thermal, Letní
kino
Přednáška Libora Humla doprovázená množstvím fotografií.
30. 4.
18:00
LEGENDA EMÖKE
Divadelní představení sokolovského Divadla bez zákulisí podle lyrické novely Josefa Škvoreckého o rodícím se
milostném vztahu, který je ihned v zárodku rozbit lidskou
tupostí.
Studijní odd. Lidická
10. 4.
18:18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. Tentokrát z knihy Attily Bartise Klid čte Táňa Pačísková.
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19. 4
18:18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Tentokrát z knihy „Pastýřka putující k dubnu“ Robinsona
Jefferse čte Míša Čápová.
A-klub Dvory
18. 4.
16:30
MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb
odpolední hudební škola v A-klubu
„Rockové opery a muzikály“ (Jesus Christ Superstar, Hair,
Tommy, The Wall…).
Výstavy
Kavárna Dvory:
Do 27. 4.		
STŘEPINY Z ARCHIVU
Výstava fotografií Petra Pohanky k 77. výročí narození tohoto významného regionálního fotografa.
Hala Dvory:
27. 3.–10. 4.
VESELÉ VELIKONOCE VE ŠKOLCE
Tradiční velikonoční výstava prací dětí z 1. MŠ Karlovy
Vary.
3. 4.–30. 4.
SPOKOJENÍ
Práce studentů SSUPŠ Zámeček s.r.o. Křimice.
A-klub Dvory:
Do 30. 4.		
TĚLA
Výstava obrazů Libora BÍLSKÉHO - malíře samouka.
Vstupní chodba Dvory:
2. 4.–20. 4.
Mediální výchova, čtenářská
gramotnost
Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků,
které vytvořili žáci z mimopražských základních škol.
Studijní odd. Lidická
Do 27. 4.		
EXTRÉMY
Výtvarné práce studentů SOŠPG, gymnázia a Pedagogického lycea vedených Janou Haladovou
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
4., 11., 18., 25. 4.
15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd
6.,13., 20. 4.
15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
27. 4.
15:00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti
od 7 let.
Pro seniory
Studijní odd. Lidická
5., 19. 4. 10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
Herní klub
A-klub Dvory:
5., 12., 19., 26. 4.
15:00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
21. 4.
10:00
DOMINION TOUR
Karlovarský turnaj v rámci celorepublikového seriálu akcí
pro obdivovatele hry Dominion a pro všechny, kdo se chtějí
Dominion naučit nebo si ho jen vyzkoušet.
HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny.
Každý čtvrtek od 17:00 hodin na hvězdárně
Astronomický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Přihlásit se můžete na tel. čísle 777953421 nebo na e-mailu hvezdarna@astropatrola.cz. Účastnický příspěvek
na celý rok činí 800,- Kč.
NONSTOP internetová pozorování
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích
podmínkách nabízíme nonstop (dle možností jednotlivých
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer)
na našem ojedinělém webu.
5. 4.
19:30
Slavnost jarní rovnodennosti
2012
Hvězdárna tímto dnem zahajuje sezonu ve spolupráci s
Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. Na program se
není třeba objednávat.
13. - 15. 4.
DUBNOVÝ ASTRONOMICKÝ
VÍKEND
VENUŠE V NEJVĚTŠÍM JASU – PROCHÁZKA VESMÍRNÝM
PEKLEM
Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit lze účastníky
nejpozději 5. 4., kapacita je 13 míst, cena 450 Kč, členové
Astronomického kroužku a klubu 350 Kč.
19. - 24. 4.
EXPEDICE LYRIDY 2012
AKCE PRO POZOROVATELE METEORŮ PROJEKTU ASTROPATROLA 2011
Hvězdárna Karlovy Vary začíná od nového školního roku
věnovat svou pozornost dětem, které zajímá astronomie.
Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit lze účastníky
nejpozději do 15. 4., kapacita je 13 míst, cena 1000 Kč,
členové Astronomického kroužku 900 Kč.
22. - 27. 4.
MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÝ
WORKSHOP 2012
Otevřený seminář pro zájemce o obor astrofyziky vysokých energií.
INTEGRAL/BART
Již 9. ročník úspěšných vědeckých workshopů zaměřených na vysokoenergetickou astrofyziku a pozemní experimenty (např. robotické teleskopy).
EU FP7 GLORIA
Druhé setkání členů výjimečného projektu, jehož cílem
je vytvořit volně přístupnou inteligentní síť robotických
dalekohledů.
„Čím více očí bude sledovat oblohu, tím více a významnějších vědeckých objevů lze očekávat.“
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE IBWS 2012:
22. – 24. 4. workshop INTEGRAL/BART
25. 4. společné setkání IBWS a GLORIA
26. – 27. 4. setkání členů projektu GLORIA
MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary,
příroda Karlovarska
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek.
Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

Od soboty do čtvrtka po telefonické objednávce nabízíme
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY ANEB
OBJEDNEJTE SE NA 777 95 34 22

29. 2.–29. 4.
PLATÍM
Expozice historických pokladen z Muzea obchodu v Bratislavě.

Každý pátek ve 20:30 hodin pozorování večerní oblohy bez
předchozí objednávky

18. 4.		
17,00
Přednáška: Židé na Karlovarsku
Přednáší historik Lukáš Svoboda.

POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let s úvodním
audiovizuálním pořadem.
Každý pátek ve 22:00 hodin pozorování večerní oblohy
bez předchozí objednávky
POZOROVÁNÍ PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (od 10 let)
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem
o souhvězdích jarní oblohy. Doporučený minimální věk je
10 let.
Každé úterý, čtvrtek a sobotu ve 14:00 a v 16:00 hod.
ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY GENERACE
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny.
Každou neděli v 15:00 hodin
ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY GENERACE
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KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
1. 4.
14:00
Lorax – USA, 90' 2D, animovaný, dabing.
Vstupné 110 Kč.
3D film – premiéra
1. 4.
16:00
2.–4. 4.
17:30
Hněv Titánů 3D – USA, 99', fantasy, české titulky.
Vstupné 140 Kč.

Premiéra
1. 4.
18:00 a 20:00
2.–4. 4.
20:00
5.–8. 4.
18:00 a 20:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97'
2D, komedie.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
5.–8. 4.
16:00
7.–8. 4.		
14:00
Sněhurka – USA, 2D, pohádka, dabing.
Vstupné 110 Kč.
6.–7. 4.
22:00
Žena v černém – USA, 95' 2D, horor, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
9.–11. 4.		
17:30
Prci, prci, prcičky: školní sraz – USA, 2D, komedie, české
titulky
Vstupné 110 Kč.
3D film - premiéra
9.–11. 4.
20:00
Titanic 3D – USA, 194', katastrofický, dabing.
Vstupné 140 Kč.
Představení nejen pro seniory
12. 4.
13:00
Železná lady – VB, 105' 2D, drama, životopisný, české titulky.
Vstupné 60 Kč.
12.–15. 4.
16:00 3D
14.–15. 4.
14:00 2D
Lorax 3D – USA, 90', animovaný, dabing.
Vstupné 2D 110 Kč., 3D 140 Kč.
12.–15. 4.		
18:00
Železná lady – VB, 105' 2D, drama, životopisný, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
12.–15. 4.
20:15
Vrásky z lásky – ČR, 101', 2D, komedie.
Vstupné 110 Kč.
3D film
13.–14. 4.
22:00
Hněv Titánů 3D – USA, 99', fantasy, české titulky.
Vstupné 140 Kč.
Premiéra
16.–18. 4.
17:30
Koupili jsme zoo – USA, 124' 2D, komedie, dabing.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
16.–18. 4.
20:00
Slečna nebezpečná – USA, 91' 2D, akční, komedie, české
titulky.
Vstupné 110 Kč.
19.–22. 4.
16:00
Sněhurka – USA, 2D, pohádka, dabing.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
19.–22. 4.
18:00
Bitevní loď – USA, 2D, akční, sci-fi, dabing.
Vstupné 110 Kč.
19.–22. 4.
20:00
20.–21. 4.
22:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97'
2D, komedie.
Vstupné 110 Kč.
3D film
21. - 22. 4.
14:00
Hurá do afriky! 3D – Německo, 93', animovaný, dabing.
Vstupné 140 Kč.
23.–25. 4.
17:30
S ledovým klidem – USA, 103' 2D, akční thriller, české
titulky.
Vstupné 110 Kč.
23.–25. 4.
20:00
Vrásky z lásky – ČR, 101' 2D, komedie.
Vstupné 110 Kč.
Představení nejen pro seniory
26. 4.
13:00
Probudím se včera – ČR, 120', 2D, komedie.
Vstupné 60 Kč.

Kulturní servis
3D film - premiéra
26.–29. 4.
16:00 3D
28.–29. 4.
14:00 2D
Piráti 3D – USA, VB, 88', animovaný, dabing.
Vstupné 2D 110 Kč., 3D 165 Kč.
Premiéra
26.–29. 4.
18:00
Projekt X – USA, 88', 2D, komedie, sci-fi, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
26.–29. 4.
20:00
27.–28. 4.
22:00
Můj vysvlečenej deník – ČR, 90' 2D, komedie.
Vstupné 110 Kč.
30. 4.
17:30
Bitevní loď – USA, 2D, akční, sci-fi, dabing.
Vstupné 110 Kč.
Premiéra
30. 4.
20:00
Havran – USA, 111', 2D, thriller, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

KINO drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933
www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz
Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod.
Vstupné: 50,- Kč člen, 70 Kč host (není-li uvedeno jinak).
www.fkkv.cz
1. 4.
15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'
Vstupné 40 Kč.

11. 4.
15:00 a 17:00 Projekce nejen pro seniory.
Perfect days: i ženy mají své dny – ČR, 108', komedie.
Vstupné 40 Kč.
12. 4.
17:00
13. 4.
17:00 a 19:30
Kluk na kole – Belgie, Francie, Itálie, 97', drama, původní
znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
12. 4.
19:30 projekce FK KV
For Semafor – Česko, 73'
Hudební, dokument.
Vstupné 50 Kč pro člena a 70 Kč pro hosta.
14.–16. 4.
17:00
Kung Fu Panda 2 – USA, animovaný, 91', český dabing.
Vstupné 70 Kč.
15. 4.
15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'
Vstupné: 40 Kč.
Premiéra
14.–16. 4.
19:30
Máme papeže – Itálie, Francie, 114', drama, komedie, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
17. 4.		
17:00 a 19.30
18. 4.		
17:00
Pevné pouto – Velká Británie, Nový Zéland, USA, 119', drama, mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
18. 4.
16:30
projekce FK KV Film a škola.
Na sever – Norsko, 78', drama, původní znění - české titulky.
Pro studenty vstup bezplatný.

1.–2. 4.
17:00 a 19.30
Anonym - VB, Německo, 130', drama, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.

19. 4.
17.00
20. 4.
17:00 a 19:30
Serge Gainsbourg: Heroický život – Francie, USA, 130',
drama, životopisný, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.

3. 4.
17:00 a 19.30
Zajatci mlhy – Rusko, Německo, 100', drama, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.

19. 4.
19:30 projekce FK KV
Rozchod Nadera a Simin – Írán, 130', drama, původní znění
- české titulky.
Vstupné 50,- Kč pro člena a 70 Kč pro hosta.

4. 4.
16:30
projekce FK KV Film a škola
Divá Bára – Československo, 73'
Pro studenty vstup bezplatný.

21.–22. 4.
17:00
Pina – Německo, 100', dokumentární, taneční, původní
znění – české titulky.
Vstupné 90 Kč.

4. 4.
19:30
5. 4.		
17:00
Lepší svět – Dánsko, Švédsko, 113', drama, thriller, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč. / www.artcam.cz

21.–22. 4.
19.30
Zvuk hluku – Švédsko, Francie, 102', komedie, hudební, v
původním znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.

5. 4.
19:30 projekce FK KV
Na dohled – Česko, 42', dokument, esej.
Vstupné 50 Kč pro člena a 70 Kč pro hosta.
6. 4.
17:00 a 19:30
Antikrist – Dánsko, Německo, Francie, 104', drama, původní znění - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
Metropolitní opera New York – Live premiéra
7. 4.
17:45 Přímý přenos.
Manon Jules Massenet
Vstupné 400 Kč.
8. 4.
15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'
Vstupné 40 Kč.
8.–9. 4.
17:00
Obhájce – USA, 118', krimi, thriller, drama, mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
8.–9. 4.
19:30
Rolling Stones – USA, 117', hudební, dokumentární, mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
10. 4.
17:00
Cigán – Česko, Slovensko, 103', drama, mluveno slovensky.
Vstupné 90 Kč.
10.–11. 4.
19:30
Králova řeč – Velká Británie, 113min., drama, mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 90 Kč.

22. 4.
15:00
Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'
Vstupné 40 Kč.
23.–24. 4.
17:00 a 19:30
Příliš mladá noc – Česko, Slovinsko, 65', drama.
Vstupné 90 Kč.
25. 4.
15:00 a 17:00
Projekce nejen pro seniory.
Vendeta – ČR, 90', thriller.
Vstupné 40 Kč.
25. 4.
19:30
Ondine – Irsko, USA, 99', drama, historicky, životopisný,
mluveno anglicky – české titulky.
Vstupné 90 Kč.
26. 4.
17:00
Vévodkyně – Velká Británie, Itálie, Francie, 110', drama,
historicky, životopisný, mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 90 Kč.
26. 4.
19:30 projekce FK KV
Červené střevíčky – VB, 133', drama, romantický, mluveno
anglicky - české titulky.
Vstupné: 50 Kč pro člena a 70 Kč pro hosta.
27. 4.
17:00
29. 4.
17:00
Čtyři slunce – Česko, 105', komedie, drama.
Vstupné 90 Kč.
Premiéra Film s besedou
27. 4.
19:30
Rok konopi – ČR,', dokument.
Vstupné 100 Kč.
Filmový maraton: Režie – Woody Allen.

28. 4.
17:00 Poznáš muže svých snů – Španělsko, USA, 94'
19:30 Půlnoc v Paříži – Španělsko, USA, 94'
21:30 Užívej si co to jde – Francie, USA, 92'
Vstupné:80 Kč na jednotlivé filmy. 140 Kč při zakoupení
vstupenky na všechna tři představení.
29. 4.
15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'
Vstupné 40 Kč.
Koncert
29. 4.
19:30
Helbock – Frick Duo - progressive jazz, Rakousko.
Vstupné 100 Kč.
30. 4.
17:00
Užívej si, co to jde - Francie, USA, 92min., komedie, drama,
mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 80 Kč.
30. 4.
19:30
Půlnoc v Paříži – Španělsko, USA, 94', komedie, drama,
mluveno anglicky - české titulky.
Vstupné 80 Kč.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
Do 9. 4.		
Roman Kameš – Indigo, šafrán, monzun
Obrazy inspirované duchovním klidem tibetského Ladaku, zalité zvláštním vysokohorským světlem, plné
rozjímání a úzkého spojení člověka s přírodou představí
originálního autora působícího od roku 1973 v Paříži.
Do 9. 4.		
Proměny Jiřího Koláře – koláže, objekty
Výstava představí významného literáta i výtvarného
umělce proslulého především kolážemi, který za svého
dlouholetého pobytu ve Francii právě s Romanem Kamešem spolupracoval na vydávání legendární Revue K.
19. 4.–26. 8.
Aleš Veselý – sochy a kresby
Výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých sochařů prezentuje „menší“ sochařská díla a modely existujících i nerealizovaných monumentálních objektů ze železa, dřeva a kamene, obohacená kresbami.
Vernisáž 3. 5. 17 hod.
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. století.
DALŠÍ AKCE:
1. 4.
14–17,00
Aprílová dílna pro rodiče s dětmi – Hry s koláží
Výtvarná dílna pro děti od 5 do 10 let a jejich rodiče
(prarodiče) zaměřená na výstavu Jiřího Koláře a techniku koláže bude inspirovat k vlastním tvůrčím činnostem
nejen jarně velikonočním (např. zhotovení velikonočních přání).
12. 4.
19.30
Dorůžka–Vermelho–Novotný Trio
Přední hráči české jazzové scény - kytarista David Dorůžka, zpěvačka a houslistka Gabriela Vermelho a pianista Marek Novotný - představí autorskou hudbu na
pomezí jazzu a vážné hudby.
20. 4.
19.30
Zdeněk Lukeš - Pražské kontroverzní projekty
a stavby od roku 1900 do současnosti
(Obecní dům, Žižkův pomník, dostavba Staroměstské
radnice, Letenský průkop, zastavění Letenské pláně, Stalinův pomník, Federální shromáždění, Žižkovská věž…
Až po Kaplického knihovnu.)
9.–13. 7.		
Pro 8–12leté děti.

Výtvarné léto v galerii

16.–20. 7.		
Pro 10–15leté děti.

Prázdniny v Becherově vile

Příjem přihlášek na prázdninové výtvarně zaměřené
příměstské tábory s denním docházením (vždy pondělí
až pátek od 9 do 16 hodin). Určeno zájemcům o tradiční i méně tradiční výtvarné techniky. Cena 1.700,- Kč/
týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné
lektorské vedení, obědy (250,- Kč) atd. Informace a přihlášky na info@galeriekvary.cz.
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Kulturní servis/Bohoslužby
Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 606 928 844

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345,
603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

VÝSTAVY
Do 9. 4. Sklo - sklu - sklem / Glas – Gläser – Amgläsersten
Prezentace skleněných objektů českých a německých
autorů vytvořených tradičními technologiemi ve sklářské
huti Waldsassen. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německým fondem budoucnosti.

Pondělí 10.00–12.30
Práce na PC, čtení, vzdělávání apod. (Krajská knihovna)
Úterý
10.00–12.30
Pracovně-výtvarná terapie v DDM Čankovská
		
15.00–16.30
Pohybová terapie Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30
Pracovně-výtvarná terapie v DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30
Pracovně-výtvarná terapie v DDM (turistika, sportovní
hry apod.)
Pátek
10.00–12.30
Společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

12. 4. – 6. 5.
17,00
Olomoucká malba
Výstava děl Jiřího Hastíka, Zdeňka Kučery, Zdeňka Vacka,
Petra Zlamala, Jiljího Sedláčka, Miroslava Šnajdra a Marka Trizuljaka přiblíží nejvýraznější osobnosti olomouckého
regionu věnující se rozmanitým polohám malby. Vernisáž
12. 4. v 17 hod.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

DALŠÍ AKCE:
2. 4.
16.30 18.30 (Jako) ze skla
Galerijní animace s výtvarnou dílnou k výstavě zaměřena
na průsvitnost, barevnost a křehkost skla a materiálů sklo
připomínajících, při níž si dospělí i děti vytvoří mj. zajímavé
průsvitky. Vstupné 40 Kč.

6. 4.
St. Johnny Band
Jediná kapela v ČR hrající west-jump blues styl s velmi
autentickým zvukem, jehož dosahuje i díky původní zvukové aparatuře z 50 let, stylová kytara a charakteristický
syrový zpěv St. Johnnyho (Jana Stehlíka) doplňuje skvělá
amplifikovaná harmonika Charlieho Slavíka, považovaného za jednoho z nejlepších hráčů na tento nástroj u nás.
Vstupné: 100 Kč.

4. 4.
17,00
Dernisáž výstavy Sklo-sklu-sklem / Glas-Gläser-Amgläsersten
Slavnostní ukončení výstavy spojené s prezentací výsledků autorských workshopů a výtvarných dílen k výstavě.
Vstup volný.
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Výstavy:
28. 3.–26. 4.
Karlovy Vary a Rybáře 1945 ve fotografiích - Libor Huml
Literární večer
18. 4.
18,00
BŘIŠNÍ TANCE - Taneční skupina Ostrov
Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz
5. 4.–22. 6.
Life-netdesigning
Výstava grafických návrhů jednotného vizuálního stylu pro
projekt Life-netdesigning, který podporuje studenty vysokých uměleckých škol při vstupu do praxe. V rámci výstavy proběhne přednáška na téma jednotný vizuální styl.
RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport.
Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i mezinárodních radioamatérských
závodů a soutěží.
Každý týden:
Pondělí 16,00
		
Úterý
16,00
Středa 16,00
Čtvrtek 16,00

Kroužek elektrotechniky
– pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
11. 4.
14,00
Mag. farmacie Pavla Strnadová
– Chřipky, potravinové doplňky
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.
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13. 4.
Eva Emingerová & Friends
Jedna z nejznámějších jazzových zpěvaček české hudební
scény v doprovodu profesionální kapely, zazní evergreeny
světové populární hudby s prvky jazzu a swingu, příjemný
a pohodový zvuk…
20. 4.
Ondřej Štveráček feat. Brian Charette (USA)
Fenomenální hráč na akustické Hammond varhany
B. Charette (nominace na Grammy v USA) – na turné v ČR,
přední tenorsaxofonista O. Štveráček, dále vynikající jazzová zpěvačka Tina Fišerová a mistrně hrající Martin Šulc
na bicí. Spojení těchto muzikantských špiček je zárukou
jedinečného hudebního zážitku. Vstupné: 100 Kč.
27. 4.
Petra Vlková Band
Čistota projevu, ženskost a elegance vystihují nejlépe tuto
zpěvačku, jež zaujme svým osobitým projevem a muzikálností. Stylově vychází z akustického popu s přídechem
jazzu. Profesionální výkony hudebníků umocňují pozitivní
naladění, které koncerty této kapely provází.

Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
14. 4.
16.00
4. Velikonoční koncert ve prospěch zrakově postižených
Vokální trio Makabara, Hana Šimková, Petr Rojík a Věra
Smržová, Milan Hradil, Pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Vstupné dobrovolné.
KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY – SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
8. 4.
16.00
Velikonoční koncert
Účinkují: Ženský komorní sbor a smyčcový orchestr Musica iuventa, sbormistr a dirigent Jiří Štrunc. Program: Dvořák, Lukáš, Martinů, Novák, Česnokov, Telfer, Corelli aj.
26. 4.
19.00
Benefiční koncert Nottingham
University Philharmonia and Choir z Anglie
Účinkují: Dvě špičková hudební tělesa z Nottinghamské
univerzity z Anglie – 40 členný symfonický orchestr &
30 členný sbor. Tělesa se ve skladbách starých mistrů
představí jak jednotlivě, tak i společně. Program: Vaughan-Williams – English Folk Songs, Mendelsohn – Lauda
Sion (sbor a orchestr dohromady), Beethoven – Předehra
Coriolan, Hayden – Oxfordská symfonie, aj.
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné
dobrovolné. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz, akavar.atlasweb.cz
20. 4.
19,00
Sv. Anežka a počátky Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
Přednáší P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr.
na faře v Rybářích.
Přehled nedělních bohoslužeb
v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy – AS, Jugoslávská 16, www.armadaspasy.cz. Bohoslužba každou neděli od 9:30 h.
Bratrská jednota baptistů – BJB, Závodu Míru 42/112,
www.karlovyvary.bjb.cz. Bohoslužba každou neděli od
9:30-11:00 h.

SPECIÁLNÍ POZVÁNKA:
12. 4.
Večer české módy a kosmetiky
Večerem s módní přehlídkou vás bude provázet zkušená
moderátorka Mgr. Vašíčková. Program začne krátkým hudebním vstupem známý multiinstrumentalista Jan Zumr.
Modely převážně české produkce - kožešiny a doplňky firmy KON, oděvy a prádlo značek Samira, Vkus, Pleas, Triola vám předvedou modelky modelingové agentury EURO
FASHION. K vidění bude též prezentace české kosmetiky
od firmy Azalia.

Církev adventistů sedmého dne – CASD, Plzeňská
1487/49, www.karlovyvary.casd.cz. Bohoslužba každou sobotu od 9:30 h.

19. 4.
Speciální gastronomická akce
Srdečně zveme všechny gurmány, kteří mají chuť na
vlastní kůži vyzkoušet umění našich kuchařských mistrů,
na speciální gastronomickou akci, tentokrát na téma steaky. V nabídce najdete steaky převážně z hovězího masa
v tradičních i zcela nových úpravách. K dobrému jídlu neodmyslitelně patří také dobré pití. To nejlepší Vám z aktuální nabídky doporučí ochotná obsluha.

Církev bratrská – CB, Bulharská 29 A, www.cb.cz/karlovy.vary. Bohoslužba každou neděli od 9:30 h.,

Živá hudba
Maracas band – pondělí
Gipsy Hery Band – středa
Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
Magic show, indické nebo orientální tance

Římskokatolická církev – ŘKC, Farnost Karlovy Vary –
Stará Role, Kostelní 341/1, www.farnoststararole.cz.
Bohoslužba každou neděli od 8:30 h.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
7. 4.
9,30
VELIKONOCE V MC
Velikonoční tradice, malování vajíček, soutěže.
28. 4.
15,00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na louce v Tuhnicích, masky na sebe, buřty s sebou.
Hry a soutěže pro děti, opékání buřtů.

Církev československá husitská – CČSH, Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info.
Bohoslužba každou neděli od 9:00 h.
Církev českobratrská evangelická – ČCE, Zahradní
898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz. Bohoslužba
každou neděli od 9:15 h.

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech, Ondřejská
kaple, Ondřejská 2, www.greekcatholickarlovyvary.eu.
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00
hod.
Křesťanské sbory – KSb, Zahradní 898/33, www.krestsbor-kv.cz. Bohoslužba každou neděli od 14:00 h.

Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře. Bohoslužba každou
neděli od 10:00 h.
Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdaleny. Bohoslužby každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00 h.

KV ARENA
Západní 1812/73; Karlovy Vary,
www.kvarena.cz
Z technických a organizačních důvodu byl zrušen koncert
Wanastowi vjecy dne 12. 4. ve 20:00. Nárok na vrácení
vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v
místě jejího zakoupení. Více na stránkách www.kvarena.cz.

Program pro děti/Inzerce

Program Domu dětí a mládeže v dubnu
5. 4.

Klub k integraci – v rámci pravidelného setkávání
členů tanečního oddělení, rodičů a klientů občanského
sdružení Dveře dokořán pořádá výtvarné tvoření
od 9.00 do 15.00 v DDM středisko Čankovská. Od 17.00
turnaj v bowlingu.

14. 4.

Výlet vlakem do lesoparku Chomutov. Odjezd
z Horního nádraží v 9.02 hod. Cena výletu 150 Kč. Návrat v 15.00 hodin

tanečních vystoupení a pódiových skladeb
aerobiku v 11.00 a 16.00 hodin v prostorách Glóbusu.

23. 4.

Seminář Inkluze v rámci projektů NIDM Klíčů pro život a ESF. Zájemci se mohou hlásit na tel. 733 143 144
u paní Babincové

7. 4.

26. 4.

Účast zájmových kroužků keramika a paličkování
na Velikonoční výstavě v Jáchymově.

Pálení čarodějnic − odpoledne plné her a soutěží
začíná v 17.00 hodin

20. 4.

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje konané v DDM Stará
Role. Soutěž se zaměřením na přírodu a myslivost.

20. 4.

5. a 6. 4.
Velikonoční prázdninová akce Poznej přírodu v okolí svého bydliště. Poznávací výlet do přírody. Sraz
v 8,00 hod. v DDM Stará Role, návrat v 16.00 hod.

Seminář Participace v rámci projektů NIDM Klíčů
pro život a ESF – reflexe (dokončení projektu).

21. 4.

Oslava narozenin hypermarketu Glóbus – pásmo

inzerce

SC-320340/02

231435_Inzerce_Karlovarske_listy_188x130_02.indd 1
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Pěvecká soutěž/Inzerce

Skřivánek rozdal vavříny
J

iž 17. ročník celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu dětí a mládeže od 6 do 15 let se
konal koncem března v ZŠ a ZUŠ Šmeralova.
Karlovarský skřivánek měl i letos čtyři kategorie, v nichž se představily děti do 10 let a mladí
pěvci od 11 do 15 let. Soutěž byla dále rozdělena na ty, kteří se zpěvem od dětství intenzivně

Letošní porota Karlovarského skřivánku

zabývají a na ty, pro které je zpívání radostí
nebo pokusem si zasoutěžit. V odborné porotě zasedly profesorky konzervatoří z Prahy
Brigita Šulcová a Daniela Štěpánová, z Brna
Blanka Morávková, porotce televizních soutěží dirigent František Drs a jazzová zpěvačka Veronika Vítová. Vítězkou kategorie A1 se
stala Beata Holková z Prahy 9. Druhé místo
obsadila Adéla Prostějovská z Brna a třetí Viola Tulachová ze Sedlčan. V kategorie A2 zvítězila Štěpánka Tlustá z Třemošné, druhý byl
Patrik Hradecký z Domažlic a třetí Kateřina
Medřická z České Kamenice. Vítězství v kategorii B si odnesli Viktor Novák z Děčína a Veronika Langrová z Veltrus. O druhá místa se
podělila Aneta Janíčková z Brna s Petrou Soukupovou z Horažďovic a vavříny za třetí místo

Někteří soutěžící si přivezli i hudební nástroj
si rozdělili Tereza Češková z Horažďovic, Tomáš Kubíček ze Solnice a Jan Chudan z Benešova. Rovněž kategorie C měla dva vítěze Jana
Šenbauera z Plzně a Mahulenu Vondráškovou
z Prahy 3, na druhém místě skončili Hynek
Hradecký z Domažlic a Anna Mazouchová
z Brna a na třetím Šárka Stejskalová ze Sedlčan a Hana Vítová z Prahy 8. (Alois Ježek)

inzerce
SC-311809/04
SC-311835/06

SC-311841/03

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554
POČÍTAČOVÉ KURZY
182X130_KV.ai
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Iva Kulatá

lektorka PC kurzů

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

SC-320288/02

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

UDĚLEJTE SI RADOST...

C

M

Y

nově
v KARLOVÝCH
VARECH

CM

MY

CY

CMY

K

UDĚLEJTE SI RADOST, NAVŠTIVTE NAŠI
NOVĚ OTEVŘENOU POBOČKU V KARLOVÝCH VARECH.
PŘI KOUPI BAZÉNU, ZASTŘEŠENÍ NEBO
VÍŘIVKY ZÍSKÁTE HODNOTNÝ DÁREK ZDARMA.
VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍ PRIORITOU!

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ VANY
MY VYRÁBÍME, OSTATNÍ JEN PRODÁVAJÍ !
SC-320460/01
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T:

777 478 846

www. ALBIXON .cz

SC-301886/17

R i s t or ant e P i z z e r i a V e nezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

Zveme vás na
Dny Poštovní spořitelny
10. 4. – 30. 4. 2012.
Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás
navíc obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet.
Informujte se na Vaší nejbližší poště
nebo ve Finančním centru Karlovy Vary,
Varšavská 15, tel.: 353 114 011 - 013.

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

DE N N Ě R O ZV O Z P I ZZY A JÍ D EL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-320564/01

NEJVĚTŠÍ KULTURNÍ UDÁLOST ROKU

Radniční listy
KARLOVARSKÉ

ALEXANDROVCI
European Tour 2012

PRÁVĚ NYNÍ
ALEXANDROVCI
European Tour 2012

PROGRAM

Speciální host: BÁRA BASIKOVÁ
„Mr. Kalinka“
VADIM ANANEV
Bez názvu-1 1

KVĚTEN 2012
13 MĚST 17 KON
CERTŮ

ZDARMA

21.2.2012 12:26:59

16.5. KARLOVY VARY
KV ARÉNA

„Mistr Kalinka“
VADIM ANANEV

SC-301910/21

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
Alex 188x130 KV.indd 1

21.3.2012 14:44:52

SC-311921/03

SC-320587/01

SC-310881/18

Pohledávky

uvádějí

vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Komplexní služby
pod jednou střechou.

open - air opera

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988
www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4
360 01 Karlovy Vary

PROD
ED

EJ

oddlužování, osobní bankrot

PŘ

Insolvence

Radniční listy
KARLOVARSKÉ

zámek

KYNŽVART
11. 8. 2012, 21:00
www.KlasikaPodHvezdami.cz

SC-320588/01

CARMEN Cesky Domov 92x63.indd 7

SC-311844/23
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Zaznamenali jsme

Loňská návštěvnost byla rekordní
Karlovy Vary jsou stále v kurzu. Zůstávají po Praze druhým turisty nejvíce
navštěvovaným regionem ČR. (Podle údajů z roku 2010 navštívilo Prahu
3,075 mil. turistů, Karlovy Vary a Karlovarský kraj 358 tisíc turistů.) Tento trend potvrzují aktuální statistické údaje ČSÚ. Podle nich zaznamenalo
loni naše město nejvyšší návštěvnost za posledních jedenáct let, rekordních 270 781 hostů. Od roku 2000 je to nárůst o 39,1 %, pokud jde o hromadná ubytovací zařízení. V počtu lázeňských hostů byl nárůst 49,8 %
na 158 357 osob. K této bilanci je nutno ještě připočítat jednodenní návštěvníky a turisty a dále hosty ubytované v soukromí.

Hosté v hromadných ubytovacích kapacitách města od roku 2000
Počet

Celkem

Rezidenti

Nerezidenti

Rusko

Německo

Asijské
země

Ostatní

2000

194 635

48 902

145 733

18 104

72 567

13 073

41 989

2001

191 247

45 549

145 698

20 353

76 268

9 164

39 913

2002

195 795

58 035

137 760

20 155

69 057

9 291

39 257

2003

196 845

52 253

144 592

24 085

65 717

10 035

44 755

2004

207 881

51 924

155 957

33 296

61 304

14 298

47 059

2005

215 588

52 134

163 454

37 874

60 226

17 782

47 572

Ukrajina

Hosté v hromadných
ubytovacích
zařízeních 2011

◆ 23 % rezidneti
◆ 77 % nerezidenti

2006

236 366

54 967

181 399

47 094

60 246

20 615

53 444

2007

247 342

60 293

187 049

56 542

53 552

17 334

59 621

6023

2008

244 614

59 833

184 781

66 087

49 068

16 080

53 546

7358

2009

228 167

59 890

168 277

52 873

46 917

17 062

51 425

6983

2010

243 164

60 660

182 504

59 592

44 482

19 851

58 579

7474

2011

270 781

63 189

207 592

75 385

42 521

27 598

62 088

Hosté v hromadných
ubytovacích
zařízeních 2000

◆ 25 % rezidneti
◆ 75 % nerezidenti

Změny
Celkem

Rezidenti

Nerezidenti

Rusko

Německo

Asijské
země

2001/2000

-1,7%

-6,9%

0,0%

12,4%

5,1%

-29,9%

2002/2001

2,4%

27,4%

-5,4%

-1,0%

-9,5%

1,4%

2003/2002

0,5%

-10,0%

5,0%

19,5%

-4,8%

8,0%

2004/2003

5,6%

-0,6%

7,9%

38,2%

-6,7%

42,5%

2005/2004

3,7%

0,4%

4,8%

13,7%

-1,8%

24,4%

2006/2005

9,6%

5,4%

11,0%

24,3%

0,0%

15,9%

2007/2006

4,6%

9,7%

3,1%

20,1%

-11,1%

-15,9%

2008/2007

-1,1%

-0,8%

-1,2%

16,9%

-8,4%

-7,2%

2009/2008

-6,7%

0,1%

-8,9%

-20,0%

-4,4%

6,1%

2010/2009

6,6%

1,3%

8,5%

12,7%

-5,2%

16,3%

2011/2010

11,4%

4,2%

13,7%

26,5%

-4,4%

39,0%

2011/2000

39,1%

29,2%

42,4%

316,4%

-41,4%

111,1%

Podíl zahraničních
návštěvníků v hromadných
ubytovacích zařízeních 2011
◆ 36 % Rusko
◆ 21 % Německo
◆ 13 % Asijské země
◆ 30 % Ostatní
Podíl zahraničních
návštěvníků v hromadných
ubytovacích zařízeních 2000
◆ 12 % Rusko
◆ 50 % Německo
◆ 9 % Asijské země
◆ 29 % Ostatní
(Infocentrum města Karlovy Vary)
(data poskytl ČSÚ)
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Městská policie

Besedy
budou pokračovat

S

Z

áchrana lidských životů byla hlavní náplní školení městských strážníků v obci
Žihle-Poustky. Akce s názvem LED 2012,
pořádané poříčním útvarem pražské městské
policie, se zúčastnili také karlovarští strážníci. Nácvik byl zaměřen na záchranu lidských
životů ze zamrzlých ploch. „Pocity jsme měli
smíšené. Člověk ve studené vodě nevydrží
moc dlouho, nanejvýš pět
minut,“ řekl velitel pořádkové služby a člen jednotky krizových situací
Jindřich Lát. Strážníci si
poprvé zkusili záchranu
lidí bez vest v klasickém
oblečení. Program školení byl také zaměřený
na prevenci a bezpečnost
na zamrzlých vodních
plochách a na užívání
základních záchranných
prostředků. Z celkového počtu čtyřiceti lidí se
čtyři karlovarští strážníci
nedali přehlédnout, ne-

t

tředisko výchovné péče v Karlových Varech,
které funguje jako odloučené pracoviště Dětského diagnostického ústavu Plzeň, slaví v tomto roce 15 let své činnosti. Za toto období jím
prošlo na tři tisíce dětských klientů. Středisko
poskytuje preventivně výchovnou péči dětem
a mladistvým od 6 do 18 let, a to ambulantní i internátní formou. Přijímá do péče klienty,
u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy
nebo uložení ochranné výchovy. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické
problémy, počátky zneužívání návykových látek,
gambling, projevy asociálního chování. Městská
policie na základě projektu Systému včasné intervence navázala se Střediskem výchovné péče
v loňském roce spolupráci. Spočívá v pravidelných besedách s dětskými klienty, kteří ve středisku absolvují dvouměsíční internátní pobyt.
Preventisté při setkáních s dětmi hovoří na téma
práva a morálky, o negativních jevech ve společnosti, o jejich prevenci, ale i represi. Malý kolektiv a domácí prostředí střediska přispívá k tomu,
že děti s preventisty hovoří i o svých osobních
problémech.

Strážníci trénovali v ledové vodě

KRÁTCE

Zloděj při úprku
skákal po střechách

Představujeme
strážníky města

Jméno:

Okrsek:

Roman Hanuška

Galerie umění, Slovenská
od Richmondu, Mariánskolázeňská,
Nová louka, Divadelní nám., Vřídelní,
Ondřejská
Zařazení: zástupce velitele pořádkové služby,
cyklohlídka
Záliby:
cyklistika, turistika, četba a rodina
Kontakt: r.hanuska@mpkv.cz
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boť jako jediní měli neoprenové obleky opatřené potiskem organizace.
Zkušenosti a informace ze školení budou předány dalším kolegům k řešení krizových situací. Podobné nácviky jsou důležité, neboť
zvyšují odbornost strážníků, a to především
v krizových zásazích. (MP)

Výkon, za který by se nemusela stydět ani hvězda
akčních filmů, předvedl muž, který prchal před
strážníky a policisty. Na útěku ze Základní školy
Májová totiž nejdříve skočil z přibližně čtyřmetrové výšky do zamrzlého koryta Chodovského
potoka, pak skoky překonal řadu plotů a nakonec
před muži zákona prchal po střechách garáží.
Alarm oznamující narušení budovy školy se na
pultu centralizované ochrany rozezněl pár minut
po čtvrté hodině ráno. Na místo vyjely dvě hlídky
strážníků, vzhledem k velikosti školy ovšem operační strážník zavolal na pomoc i státní policisty.
Zasahující hlídky na místě zjistily, že se zloděj do
budovy dostal střechou tělocvičny, kam vylezl
po technickém žebříku. Na střeše hlídky objevily
v poprašku sněhu čerstvé stopy. Ještě před příjezdem policistů se dal pachatel na útěk. Zadržet
se jej podařilo až v Chebské ulici. Tím ale případ
neskončil. Alarm na pultu centralizované ochrany
totiž nepřestal svítit a vše nasvědčovalo tomu,
že v budově ještě někdo je. Strážníci společně
s policisty začali školu důkladně prohledávat a po
chvíli objevili mezi žíněnkami schovaného dalšího
muže.

Pěstní souboj
zachytily kamery
Nechtěnými svědky pěstního souboje mladíků se
stali pracovníci operačního střediska městské
policie. Chvíli před půlnocí sledovali souboj na ka-

merovém systému. Dvě hlídky strážníků vyjely do
Bělehradské ulice, kde po jejich příjezdu souboj
mezi mladíky rychle skončil. Na místě zůstala jen
skupinka tří kluků ve věku mezi osmnácti a dvaceti lety. Strážníkům uvedli, že je napadli dva
jiní mladíci, kteří utekli. Povedenou dvojici rváčů
zadržela druhá hlídka v Zeyerově ulici a přivedla
na místo incidentu. Při potyčce naštěstí nedošlo
k Wžádnému vážnějšímu zranění. Strážníci proto
věc vyřešili na místě tím, že každému z útočníků
dali blokovou pokutu ve výši pěti set korun.

Opuštěné nemovitosti
lákají nenechavce
Dvě oznámení nezávisle na sobě přijalo operační středisko městské policie v odpoledních hodinách. Šlo o neoprávněný vstup do opuštěných
nemovitostí. V prvním případě se jednalo o objekt
bývalého hotelu Barrandov v Hůrkách. Strážníci
zde zadrželi osmnáctiletého kluka, který se do
opuštěného prostoru vkradl kvůli sběru kovového
materiálu. Přiznal se, že sem chodí pravidelně i se
svým kamarádem. Oba pachatele předali strážníci policistům. Ve druhém případě šlo o vilu v prostoru bývalého pivovaru v Rybářích. Po provedené
vnější kontrole strážníci zjistili, že v přízemí je
otevřené okno. Slyšeli z něho i hovor více osob.
O hluku a neoprávněném vstupu na cizí pozemek
ihned informovali operační středisko a z taktických důvodů požádali o posily. Strážníci spolu
s policisty pak v přízemí vily zadrželi pět mladistvých, čtyři chlapce a dívku. Nebyla zjištěna žádná
škoda, a tak omladinu z místa po kontrole totožnosti jen vykázali.

Historie města/Inzerce

Otakar Lebeda byl zázračné dítě
N

edávné pražské výstavě z díla Otakara
Lebedy dominoval obraz karlovarské
promenády Stará Louka v době Zlatého věku.
Malíř již v patnácti letech přestoupil z reálky rovnou na Akademii výtvarného umění
do třídy krajináře Julia Mařáka a zařadil se
k jeho nejlepším žákům: Antonínu Slavíčkovi
a Františku Kavánovi. Krajináři devadesátých let devatenáctého století nazývali Lebedu zázračným dítětem. Po pětiletém studiu
na pražské Akademii se v roce 1887 vypravil
jako dvacetiletý za dalším studiem na Akademii Colarossi do Paříže. A pak cestoval po
Čechách, Itálii i Francii. Vliv impresionismu
je patrný i na jeho motivech z Karlových Varů,
kam zajížděl za svým nejstarším bratrem
Antonínem v letech 1892 a 1895. Byl zapsán
v Kurlistech s uvedením místa přechodného
bydliště: Kyffhäuser v Habsburské ulici. To
je dům naproti soudu č. 965/I na rohu Bělehradské a Moskevské, kde se dnes v přízemí
nachází bistro. Zaujala ho Sadová třída, namaloval i Zahradní ulici, Starou louku s poObraz s názvem Z Karlových Varů zachycuje promenádu Stará louka v době Zlatého věku
klidným šumem lázeňského života. Dáma,
kráčící v popředí pod slunečníkem s dítětem
za ruku, je údajně Lebedova karlovarská
švagrová Emma. Na letošní výstavě bylo
shromážděno přes 250 Lebedových obrazů
a kreseb. Úctyhodný počet, uvážíme-li, že
Pohlednice z roku 1895, kdy zde malíř Lebeda Lebedovi bylo vyměřeno na jeho tvorbu pouhých devět let. Za tu krátkou dobu našel cestu
pobýval a maloval
z realismu k náladové krajinomalbě a po návratu z Paříže zcela podlehl impresionismu.
Bezpečnostní dveře, otevírání
Bezpečnostní
otevírání neboť ho uchvátily fiOpustildveře,
krajinomalbu,
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zámku, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků
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vo
da
kv
a

tel. 602 488 372, 353 566 016

SC-320367/02

zámků, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků
Rudolf Čurda

gurální kompozice. Pracoval jako zběsilý od
rána do noci, neznal veselá posezení s přáteli,
nevedl se svými druhy dlouhé diskuze o umění nad pohárem vína. Celé dny a noci trávil
se štětcem v ruce v ateliéru. Z něho se ozvala
12. dubna 1901 rána. V policejním protokolu
stálo, že se čtyřiadvacetiletý Otakar Lebeda
zastřelil. Neznal vlastně nic jiného než kreslení. Většina jeho pláten byla rozprodána
do soukromých sbírek. I ty, které namaloval
v Karlových Varech. (Eva Hanyková)

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
SC-320464/03

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

SC-320589/01
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Westend

Westend býval samostatnou čtvrtí Karlových Varů – nejluxusnější a nejdražší

Vilová čtvrť Westend se rozkládá mezi třídami Krále Jiřího,
Petra Velikého a Sadová. Historicky ji tvoří dvacet šest vil, osm
hotelových paláců a dva kostely. Začíná Královskou vilou, dnešní
Oravou, a zahrnuje mj. vily Sokol, Livia, Silva, Chopin, Rusalka
a Artemis, dále hotely Savoy, Bristol, Eliška, Ritter, Trocnov,
Vyšehrad-Smetana a končí Becherovou vilou. Do lokality Westend
patří také výletní restaurace Malé Versailles, ruský kostel sv. Petra
a Pavla, kostel sv. Lukáše a rovněž vily na třídě Petra Velikého
a v horní části Sadové třídy.

Švýcarského údolí a Sadovou třídou luxusními vilami, se podělily stavební firmy Příhoda
a Němeček z Vídně, Slowak a Čerych z Prahy
a místní stavitelé Josef Waldert, Josef Koretz,
D. A. Klemm a další. V projektech se předháněli vídeňští architekti Alfred Bayer, Robert
Příhoda a samozřejmě Ferdinand Fellner
s Hermannem Helmerem.

Výstavbu dobře načasovali

ejluxusnější karlovarská vilová
čtvrť vznikla podle londýnského
modelu. Předlohou byla vilová
architektura předměstské části
Londýna West End, kde si zámožní podnikatelé stavěli v době průmyslové revoluce honosné vily. Tamní West End tvoří dnes kromě
desítek vil rovněž 25 luxusních hotelů, včetně
vyhlášených Citadines Trafalgar Square, Ra-

disson Edwardian Hampshire, Premier Shaftesbury Piccadilly nebo Z Hotel Soho na Moor
Street, přestavěný z měšťanských domů z gregoriánské éry. Karlovarský Westend vznikl
v době zlatého věku v letech 1872–1914. Ačkoliv parcely pro budoucí vily byly připravené již
v létě 1891, první projekty schválili karlovarští
radní až o rok později. O zakázky na zástavbu
volných parcel mezi Zámeckým vrchem, části

První zastavovací plán předložila firma Slowak a Čerych již roku 1872. Počítal s tím, že
následujícího roku začne platit na území města zákaz stavět čtyř- a vícepatrové domy. Plány
na výstavbu Westendu reagovaly také na stav,
kdy od poloviny 19. století stoupaly strmě počty návštěvníků Karlových Varů. Z pěti tisíc
hostů v roce 1858 na dvojnásobek (sezona
1861) a během dalších sezon na rekordních
70 935 hostů v roce 1911. Díky tomu začíná
rokem 1871 zlatý věk rozvoje města. Podle ně-

Patnáct ze šestadvaceti vil mělo vídeňské architekty

V roce 1871 byly místo Westendu ještě holé
kopce a louky

V roce 1899 byla vybudována nová ulice, pojmenovaná podle starosty Eduarda Knolla

N
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Městské části

Srdcem vilové čtvrti se stal hotel Savoy Westend
kterých historiků začal až rokem 1873, kdy byl
poprvé zvolen JUDr. Eduard Knoll starostou
města (vedl ho až do roku 1890) a končí za starosty dr. Josefa Pfeifera, který řídil město do
vypuknutí 1. světové války. V roce 1882, kdy
se plány na vilovou čtvrť Westend upřesňovaly, mělo město 800 domů a 10 tisíc stálých
obyvatel. Sezona trvala od května do září
a během ní bylo v lázeňské čtvrti v provozu
30 hotelů, 25 restaurací, 18 kaváren, šest zahradních restaurací a 11 cukráren. Nájemné
se platilo v soukromých lázeňských domech
podle vzdálenosti od pramenů. U Vřídla,
na Tržišti a kolem Staré a Nové louky se platilo
týdně 25 zlatých, v domech na Zámeckém vrchu dvanáct a v domech kolem dnešní hlavní
pošty platili hosté jen čtyři zlaté.

Nejznámější byl hotel Savoy
Nejluxusnějším hotelem nové čtvrti, který
dal název celé lokalitě, byl Savoy Westend.
Nejprve zde koupil městský stavitel Josef
Waldert od majitele Johanna Schindlera
původní dům Zum Schweizerthal. Nechal
ho zbourat a na parcele postavil roku 1892
zárodek budoucího vilového komplexu Savoy Westend. Stavitel pak hotel i s jeho dependancemi Kleopatra (Waldert) a Carlton
(Kennsington) pronajímal v letech 1902 až
1914 správcům. Nejprve Antonu Aulichovi
a později manželům Jansenovým. Celý komplex se v době svého vzniku řadil k nejlepším
nejen ve městě, ale k nejvyhledávanějším evropským lázeňským hotelům vůbec.

ní vila Stainl podle plánů architekta Rudolfa
Welse. Po roce ji přejmenovali na Milton a pak
Artemis, což jí zůstalo dodnes. Sloužila stejně jako sousední vila Rusalka (původně Villa
Klemm dostavěná 1897) jako mateřská škola a
později jako vládní vila. Ze 26 staveb Westendu bylo patnáct výhradně podle vídeňských
architektů, šest podle architektů německých
z Lipska, Drážďan a Mnichova, dále podle
italských a čestnými českými výjimkami byli
karlovarský architekt Josef Waldert a františkolázeňský architekt Gustav Wiedermann.
Svá jména dostávaly vily na Westendu například podle majitelů: Koretz (1876), Schwalb
(1881, dnes Lauretta), Klemm, Stainl (dnes
Artemis), Schäffer (dnes Chopin), Rosenfeld
(dnes Eliška), nebo měly ženská jména (Vila
Theresa, Charlotte – dnes Jindra, Silva – dnes
ruský konzulát), další pojmenovali podle měst
(Baden, Bristol, Kennsigton – dnes Carlton)
nebo historických osobností (Columbus,
Kleopatra). Splendid se dnes jmenuje Ahlan.
Největším palácem Westendu byl Bristol,
postavený v letech 1890–1891 podle plánů
Hanse Schidlema. Poslední volnou parcelu
pod Královskou vilou doplnila roku 1908 vila
Fasolt (dnes Livia).

Lokalita dostala název Westend
Až v roce 1895, kdy firma Fellner a Helmer
staví v romantickém stylu hradní gotiky vilu
Schäffler (dnes Chopin), bylo rozhodnuto, že
část města mezi hotely Bristol a Britským hotelem v Sadové třídě ponese název Westend.
Spojnici mezi Zámeckým vrchem a Sadovou třídou pojmenovali Westendenstrasse.
Starosta města Ludwig Schäffer jako majitel řady pozemků a stavební podnikatel byl
velkým příznivcem Westendu. Po postavení
první desítky vil prosadil, aby byly roku 1896

Královská vila (Orava), uprostřed Bristol
a vpravo Fasolt (Livia)
rozparcelovány další pozemky podél tehdejší Eduard Knollstrasse (dnešní třída Krále
Jiřího) a Westend se rozšířil až k vile Becher
a hotelům na Sadové třídě. Ke vzniku spojnice Zámecký vrch-Sadová dal impulz městské
radě bankéř Alfred Schwalbe. Jeho nápadem
byl osm metrů široký bulvár, chodníky široké
dva metry a předzahrádky před lázeňskými
domy široké pět metrů. Právě Schwalbe získal investora, vykoupil pozemky a 15. srpna
roku 1871 začala výstavba nové Sadové třídy.

Tichý a romantický kout
Vily a hotely ve Westendu se staly oblíbenou lokalitou stranou od lázeňského ruchu.
Nebyly sem slyšet fanfáry, kterými trubači
v letech 1604–1860 vítali ze Zámecké věže
nejvýznamnější hosty. Troubili dokonce
i v noci, na což si hosté hotelů na Tržišti stěžovali. Westend byl naopak oázou ticha, což
si pochvalovali králové, arcivévodkyně, princezny, diplomaté i Wznámé osobnosti jako
Sigmund Freud, hrabě Karel Kinský, hraběnka Tolstá i markýz Piezro de la-Romana.
Holandský král Wilhelm III. se v květnu 1884
ubytoval v Královské vile inkognito jako hrabě von Buren, podobně holandská královna
Emma s princeznou Wilhelminou. Utajení

Architekti byli převážně z Vídně
První na Westendu stála Královská vila (dnešní Orava v areálu Bristol), kterou financovala
roku 1872 podnikavá Theresie Fassoltová. Jejího příkladu následoval v roce 1874 Josef Koretz, který si postavil vilu Shakespeare, a do
třetice byla postavena hned za rok třípodlaž-

Vlevo Schäffer (Chopin), vpravo Silva (ruský konzulát)
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Malé Versailles bylo častým cílem romantických výletů
vyžadoval také indický mahárádža Sayaje
Rao Gaikwar Baroda, doprovázený generály,
nebo v září 1892 tajemný konzul z Nice hrabě Gurowski de Wezele. Naopak perský šáh
Mirza Aly Aspher Khan Atabek Azam přijel
roku 1902 v doprovodu 53 osob. Za nákupy
křišťálového skla, šperků, krajek a luxusních
suvenýrů utratil 750 tisíc franků. Tehdejší
nájemce hotelu Anton Aulich měl starost, jak
šáhovi zajistit denně pugety čerstvých květin, zvláště když monarcha miloval modrou
barvu. Hoteliér vyřešil problém mazaně. Najal partu místních žen, které chodily denně
večer se srpy sekat do močálu u lesa modrý
žabinec. Ten pak spolu s dalšími květy dávaly
každé ráno šáhovi do broušených váz. Podobně další perský šáh Musaffer-ed-din sice
při první krátké návštěvě 15. září 1900 povečeřel v Puppu, při dalších návštěvách roku
1902 a 1904 si ale již užíval klidu a luxusu
hotelu Savoy Westend. Měl 50členný doprovod a cesta z Teheránu na Westend mu trva-

la 12 dní a 12 nocí. Také on utratil v lázních
miliony franků. Kromě suvenýrů z vřídlovce
zaplatil v salonu Zawojski na Tržišti za ušití
několika obleků a prádla pro celý doprovod.
Ve Westendu bydlely arcivévodkyně Isabella,
Marie Kristýna i Marie Anna, ubytoval se zde
francouzský ministr války a pozdější premiér
Georges Clémenceau, bulharská kněžna de
Bourbon, hrabě Ernst von Schönburg-Waldenburg, také norský skladatel Edward Grieg
nebo autor Vinnetoua Karl May. V restauraci
Malé Versailles, kterou postavili v roce 1785
na místě bývalé Heinischovy cihelny, měla
v roce 1820 svatbu dcera Goethovy bytné
Heilingötterové s Goethovým sluhou. Básník
se svatby osobně zúčastnil.

Westend si oblíbila Sissi
Zřejmě nejznámějším hostem Westendu byla
rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi.
V červnu roku 1892 bydlela ve vile Theresa,
odkud to měla kousek k lesním promená-

Vilová architektura Westendu po dokončení v roce 1914
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Od roku 1899 stál naproti ruskému kostelu
evangelický hospic (Trocnov)
dám. Plachá šlechtična si přála, aby se o ní
nevědělo. Horliví hostitelé však její příjezd
16. června 1892 roztroubili po městě. Starosta, aby to napravil, nechal čtyři dny před
jejím příjezdem
vylepit
po
městě plakáty, kterými
vyzýval
hosty, aby
respek to vali přání
císařovny,
dopřáli jí
klid a neshlukovali se kolem
ní. Přání
bylo respektováno, ale
manželka císaře
Františka Josefa I. měla kolem sebe stále početný doprovod
14 dvořanů včetně vrchního hofmistra, vládního rady, dvorních dam a osobní kadeřnice
Františky von Feifalik. Zapsáni byli v Kurlistě
pod č. 10632. Sissi podnikala denně dlouhé
vycházky do lesů, měla rychlou chůzi, takže si
osobní strážci stěžovali, že císařovně nestačí.

Anglikánský kostel sv. Lukáše z roku 1877

Westend
sedství postaveny vily Hohenburg ( Vyšehrad)
a Strunz (Smetana). Po válce se z obou hotelů
staly na čas ubytovny pro mládež a pak lázeňské domy. Poslední objektem Westendu byla
vila Becher. Původní projekt architekta Karla
Hellera z roku 1912 nechal továrník Johann
Gustav Becher přepracovat a vila byla nakonec dokončená až roku 1914.

Vilová architektura končí
na korzu

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla postavený
v letech 1893–97

Prezident Masaryk zde byl
osmkrát
Mezi lety 1914 a 1933 se ve Westendu celkem desetkrát ubytoval T. G. Masaryk. Bydlel
vždy v hotelu Savoy. Poprvé přijel jen na dva
dny, pak znovu v červenci a srpnu 1914 před
prosincovým odjezdem do emigrace. Čtyři
roky po návratu z azylu přijel znovu a v letech
1923–1933 už jako prezident ještě osmkrát,
jednou i se synem Janem. Hostem ve Westendu byl také Masarykův oblíbenec Karel Čapek.
Také on přijel poprvé v červenci roku 1927 jen
na dva dny a pak v sezonách 1932, 1933 a 1934
k delšímu pobytu. Rok poté, kdy zde dopisoval
Válku s mloky, byla s ním i Olga Scheinpflugová. Dva dny po odjezdu z lázní měli v Praze
svatbu na vinohradské radnici.

Romantické vily doplnily kostely

Na Sadově třídě stála roku 1935 židovská synagoga
škových Lázní v letech 1893–1897. Peníze
na stavbu vynesla sbírka mezi ruskými hosty. Na Sadové třídě stávala ještě vedle domu
Columbus židovská synagoga. Patřila k největším chrámům v Evropě. Byla to stavba
z bílého kamene v románsko-goticko-maursko-byzantském slohu. Postavena byla podle
projektu architekta Wolffa ze Stuttgartu v letech 1875–1877 a sloužila až do 9. listopadu
1938, kdy ji místní henleinovci o křišťálové
noci vypálili. Na pozemku stálo pak sanatorium Družba, dnes je součástí Bristolu.

Kvůli bohaté anglické klientele vznikl v sousedství hotelů na Westendu nejprve anglikánský kostel sv. Lukáše. Byl vybudován na
základě žádosti sira Henryho Killicka podle
projektu lipského architekta Oscara Mothese. Se stavbou se začalo v roce 1876 a již
roku 1877 byl kostel dokončen a vysvěcen.
Podobnou bohulibou stavbou byl evangelický hospic (dnes Trocnov), o jehož potřebě
přesvědčil městskou radu evangelický pastor Camillo Feller. Projekt dodal lipský architekt Julius Zeissig a objekt byl dokončen
v roce 1899. Hlavní církevní stavbou byl ale
ruský pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla.
Byl postaven v byzantském stylu podle plánů
architekta Gustava Wiedermanna z Franti-

Posledními vilami Westendu, dokončenými
ještě v 19. století, byla Mignon v Sadové třídě a
tři honosné vily na nové Eduard Knollstrasse
(třídě Krále Jiřího) naproti kostelu sv. Petra
a Pavla. Jako první vyrostla v roce 1897 podle
plánu mnichovského architekta Franze Hossemera vila Ritter (později Brno, dnes opět
Ritter). V prvních letech 20. století byly v sou-

Hotely Strunz (Smetana) a Hohenburg (Vyšehrad)

Poslední stavbou Westendu byla vila Becher dokončená roku 1914

Další parcely pod lesem

Vyústěním vilové čtvrti Westend se stalo korzo Sadová. Stavělo ho pražské sdružení Čerych a Slovák a kromě ulice postavili na dolní
levé straně bulváru několik domů. Výstavba
Sadové třídy trvala od roku 1872 plných osmnáct let. Vyrostla zde mj. vila Splendid, jejíž
majitel Arthur Maier měl unikátní sbírku obrazů, kterou obdivoval i TGM. Po válce dostala vila jméno Tajga a později jako léčebna
pro arabskou klientelu jméno Ahlan. Tečku za
dokončením Sadové třídy udělalo 20. dubna
roku 1890 otevření hotelu Kroh majitele Ludvíka Kroha. Hotel byl později přejmenován na
Donau (dnes Kriváň). I když věhlas Westendu
přerušila 1. světová válka, již v roce 1927 nabízel Savoy Westend od dubna do října 150
pokojů za cenu od dvou dolarů denně. Mezi
služby patřily i stáje pro 50 kočárů. Tehdy
Savoy Westend vyhledávali zejména bohatí
Angličané, kterým název připomínal londýnský West End. Po druhé světové válce dostal
komplex nové jméno Thomayer. Jeho součástí
byly dependance Kleopatra, Carlton, Artemis
a Rusalka. Jako samostatné hotely jsou nyní
bývalá vojenská zotavovna Eliška, dům Chopin a další vily. Samotný hotel Savoy Westend
je od roku 2005 pětihvězdičkový komplex pěti
vil, nabízí 128 pokojů, 6 apartmánů, dvě restaurace, bary, podzemní garáže i 25metrový
bazén. Vily jsou přímo propojené s moderním lázeňským centrem Afrodité o velikosti
3 000 m².
Autor: Jaroslav Fikar
Fotografie z archivu Františka Webera

Vilová architektura Westendu v Sadové třídě
po dokončení v roce 1914
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Sport
TURISTIKA

VODÁCTVÍ

SKAUTI

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz
Tel.: 603 209 270; www.turiste.webpark.cz

KLUB VODÁKŮ HASTRMAN KARLOVY VARY
Na Vyhlídce 27, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Jaroslav Sýkora, tel.: 737 278 171
e-mail: jardasykora@email.cz

Alnitak ORION
Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134
(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10)
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl
E-mail: bobr@pristavorion.cz

7. 4.
9. 4.
14. 4.

Krásno – pomlázka u Puškařovské stoky
Velikonoční pochod na Andělskou horu
Jarní setkání turistů na Dianě
– Memoriál Venduly Surové
21. 4. Lesný – nejvyšší vrchol Slavkovského lesa
28. 4. Česká Kanada – pětidenní jarní expedice
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.

GYMNASTIKA
Oddíl moderní gymnastiky
TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40
Hlavní trenérka Nora Nyčová
Tel.: 721 461 388; www.gymnastika-kv.cz
Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně SPgŠ
v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40. Rádi přivítáme nová děvčata ve věku od 5 do 8 let.

PLAVÁNÍ
Bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 241 185
Plavání pro organizace a školy:
Pondělí–pátek – po celý den (dle domluvy)
KONTAKT bB
Středisko Karlovy Vary, Smetanovy sady 1
Kontaktní osoby:
Štěpánka Řehořková; tel.: 724 219 096
Tomáš Černý; tel.: 602 774 842
e-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

Základní výuka plavání pro skupiny - rodiče s dětmi
a samostatné děti. Pravidelná výuka v období probíhá každý
čtvrtek v bazénu v Alžbětiných Lázních.
• samostatné děti (5–9 let): v časech 15:00–16:30
• rodiče s dětmi (2–4 roky): v časech 15:00–15:45,
15:45–16:30
Děti jsou rozděleny podle úrovně plaveckých dovedností
do jednotlivých skupin.
Více informací na uvedených kontaktech nejlépe v čase
od 9:00 do 15:00 hodin.

31. 3.–7. 4.
Týden karlovarských řek – 24. ročník
Poznání vodáckých terénů karlovarské oblasti. Zajištěno:
ubytování, strava, doprava. Přihlášky je nutné podat do 15. 3.
2012. Více informací na uvedených kontaktech.

FOTBAL
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
8. 4. 10:30
1. FC K. Vary – Jiskra Domažlice
18. 4. 17:00
1. FC K. Vary – FC Slovan Liberec B
22. 4. 10:30
1.FC K. Vary – FC Písek
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
14. 4. 10:00
1. FC K. Vary – SK Benešov
HŘIŠTĚ BŘEZOVÁ
28. 4. 10:00
1. FC K. Vary – FC MAS Táborsko
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
8. 4. 13:30/15:30 1. FC K. Vary – VOŠ a SOŠ Roudnice n/L
22. 4. 11:30/13:45 1. FC K. Vary – SK Dynamo Č. Budějovice
ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
7. 4. 10:00/11:45 1. FC K. Vary – FK Baník Sokolov
21. 4. 10:00/11:45 1. FC K. Vary – FK DUKLA Praha
ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
14. 4. 13:00/14:45 1. FC K. Vary – FK DUKLA Praha
HŘIŠTĚ DVORY
29. 4. 10:00/11:45 1. FC K. Vary – FK Baník Most
II. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
1. 4. 14:00
1. FC K. Vary – FK Zlíchov 1914
HŘIŠTĚ DALOVICE
15. 4. 14:00
1. FC K. Vary – FK Krupka
29. 4. 14:00
1. FC K. Vary – FK DUKLA Praha
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
28. 4. 10:00
turnaj
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
15. Č. 10:00
turnaj

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

JÓGA
JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě,
1. lekce ZDARMA
Pondělí 18:00 hod.
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 17:30 hod.
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 19:00 hod.
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
Středa 18:00 hod.
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
Čtvrtek 19:15 hod.
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí

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

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h.
Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru,
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované
na každém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo lekce
zdarma pro každého nově příchozího hráče.

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

SC-310981/8
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Listárna/Soutěž

Soubor Kvítek zanikl před 20 lety

P

amětníci karlovarského folkloru vzpomínají v těchto dnech na činnost dětského souboru Kvítek, který měl stovky vystoupení a reprezentoval naše město na řadě
festivalů. Soubor založila v listopadu 1960

Z vystoupení souboru Kvítek ve Strážnici
roku 1984

na tehdejší ZDŠ v Doubí učitelka Květa Jirásková. Na škole působil Kvítek 16 let, než
se přestěhoval do Tuhnic, kde zakladatelce
pomáhala vychovatelka Anna Liprtová. Nejprve to byl taneční kroužek, který navštěvovalo 16 dívek ze čtvrté a páté třídy. Po roce
přibylo osm chlapců. V roce 1962 vyhráli
první místo v okresní soutěži a úspěch slavili i v krajském finále. Název dostal soubor
podle křestního jména zakladatelky. Reprezentoval město na Mezinárodním folkloristickém festivalu ve Strážnici v roce 1973
a 1984, dále na přehlídkách v Kyjově i Praze.
Po úspěších získal soubor peníze na nové
kroje a zbylo i na dudy, které vyrobil pan Janeček z Vejprnic. Za dobu existence prošlo
souborem 356 účinkujících, kteří vystoupili
na 728 koncertech. V květnu 1992 soubor
Kvítek zanikl. Našel pokračovatele v dalších
folklorních souborech našeho města. (kj)

Napsali jste nám

Jsme české město nebo malá Moskva?

V

ážená redakce, s příchodem jara se opět naše město připravuje
na novou lázeňskou sezonu. Přivítáme opět pacienty a turisty
z celého světa, neboť nikdo nepochybuje o tom, že Karlovy Vary jsou
světoznámé lázně. Když ale procházím městem a vidím všude převahu
ruských nápisů, reklam, jídelníčků a plakátů nabízejících hlavně nové
byty, tak si říkám, jsem ještě v Čechách nebo už v Rusku? Projela jsem
již pěkný kus světa ale takovouhle reklamní okupaci města cizím národem jsem nikde neviděla! Říká se, koho chleba jíš, toho píseň zpívej…
Mluvím ze zkušenosti. Jak se psalo v KRL, ruští turisté si dokonce přivlastnili sochu T. G. M. To ani nevědí, jak jejich Lenin vypadal?
Myslím, že bychom se měli nad tím konečně trochu zamyslet a obnovit naši národní hrdost.
Není možné, aby nám tu donekonečna cizinci diktovali, co jak má být. Máme snad demokracii
a jsme tu doma. Nebo se pletu? S pozdravem, R. Zemanová, Karlovy Vary

inzerce

ODDLUŽENÍ – OSOBNÍ BANKROT
SC-320356/02

Ocitli jste se v dluhové pasti?
Hrozí Vám nebo již probíhá exekuce?

Neváhejte a začněte
svoji situaci účinně řešit.

Oddlužení dle insolventního řízení
je určen pro dlužníky – nepodnikatele.
Dle zákona je možné splácet své dluhy
formou měsíčních splátek. Možnost
oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhá
šance tak, že po uhrazení alespoň 30 %
závazků je dlužník osvobozen od placení
zbytku dluhu. Garance vrácení poplatku
v případě zamítnutí ze strany soudu.

Bližší informace na telefonech
777 002 692–777 002 696

STSKÝ
Ě
M
Í
Ř
P
TÁBOR
U
IČTINO
S ANGL
Jazykové centrum Wattsenglish KV
pořádá již 3. ročník příměstských
táborů pro děti 5–10 let.
Letos nově turnus i pro děti 3–5 let.
Více informací a přihlášky
na www.wattsenglish.com
Program vedou zkušené rodilé mluvčí
a český lektor. Dva předchozí ročníky
měly velký ohlas u dětí i rodičů. Těšíme
se na nové děti i na naše věrné
táborníky.
Wattsenglish KV
Ondříčkova 34, Karlovy Vary
gsm: 773 122 000
k.vary@wattsenglish.com
SC-320506/01

Informujeme

R

egionální stavební sdružení Karlovy
Vary vyhlásilo již 12. ročník soutěže
o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje. Investoři, architekti, projektanti a zhotovitelé mohou dokončené stavby
nebo projekty (zkolaudované a uvedené
do provozu od 1. 1. 2011 do 20. 4. 2012)
přihlásit do 20. dubna 2012. Nejlepší díla
bude vybírat odborná porota a samostatně také veřejnost hlasováním na internetu
v době 14. května do 7. června. Loni, kdy se
do soutěže přihlásilo 22 staveb a 5 projektů, získala 2. místo pěší zóna na Staré louce
a čestná uznání získaly rekonstrukce Lidového domu ve Staré Roli a park Rybáře. Jako
nejlepší projekty byly vybrány rekonstrukce
Císařských lázní a nová výpravní budova
Horního nádraží. Soutěž se koná pod záštitou města Karlovy Vary a Karlovarského
kraje. Výsledky budou vyhlášeny v rámci
Dnů stavitelství a architektury 7. června
v Karlovarském městském divadle. Informace o soutěži na stránkách Regionálního
stavebního sdružení www.stavbykarlovarska.cz a na tel. č. 353 236 100 a 603 732 876.

Redakční sdělení

P

o rozšíření a doplnění seriálu městských
částí o závěrečné dva díly (Westend
a Centrum) v KRL č. 4 a 5 chystáme vydání
knížky (zatím s pracovním názvem Karlovarská předměstí). Již nyní přijímáme podněty
a objednávky na tuto knížku, o jejímž vydání
budeme čtenáře KRL informovat. Kontaktní
e-mailová adresa je: serial.kv@seznam.cz.
(redakce KRL)

Telegraficky

Změna termínu

Z

organizačních důvodů se letošní vzpomínka na Pochod smrti bude konat
místo dubnového termínu až 18. května
2012 na městském hřbitově v Drahovicích.
(Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu)

Vylosování soutěže

S

právné znění březnové
tajenky bylo:
Kuchyně a nábytek rychle
a levně. Vylosovaným výhercem je Vlasta Červenková, Na Průhoně 20,
Karlovy Vary. Získává dvě vstupenky do Karlovarského městského divadla.
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Křížovka/Kontakty

Dubnová tajenka: Kdo bude hvězdou koncertu 18. 5. v KV Areně?

Odpovědi zašlete do 15. 4. 2012 e-mailem na: soutez.kv@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,360 01,
Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Vylosovaný výherce obdrží dvě vstupenky na uvedený večerní koncert v KV Areně.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz
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Svatby
jako na zámku
Svatby a jiné oslavy na klíč

zcela dle Vašich individuálních přání, včetně ubytování

Vyjímečné prostředí
Nečekaná cena

SC-320590/01

Art Hotel

Royal Golf

****

Cihelny

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

esku,
v
á
n
Dovole

to letí!

Na portále Kudy z nudy
najdete tipy pro každý
den v roce, pro každé
počasí a pro každý věk,
ať už hledáte dobrodružství
a adrenalin, relaxaci v lázních,
skvělou restauraci, zajímavý cíl
cyklistického nebo pěšího výletu
anebo cokoliv jiného.

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

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SKLÁRNY MOSER A POBAVIT SE PŘI DOPROVODNÉM PROGRAMU
PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉHO MUZEA S VIDEOPROJEKCÍ O HISTORII A VÝROBĚ KŘIŠŤÁLU
PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉ HUTĚ S ODBORNÝM VÝKLADEM (POSLEDNÍ PROHLÍDKA VE 14:30)
PREZENTACE MISTRA RYTCE, RUČNÍ ZLACENÍ KŘIŠŤÁLU, BRUSIČSKÁ EXPOZICE
PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY
BOHATÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

HUDEBNÍ SKUPINY, SOUTĚŽE PRO DĚTI, TOMBOLA
MOSER, A.S.

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

www.moser-glass.com

