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Bohatý program pro děti i dospělé!

soutěže, jízdy na elektrokolech, divadlo pro děti, 
dopravní testy, vyprošťování, hašení na terč, nárazové testy, 
dalekohled na Slunce, dětský kout, živá zvířata a další.

V neděli Vás čekají ukázky Integrovaného 
záchranného systému Karlovarského kraje

Vstupné: 85 Kč dospělý, 55 Kč děti

Slaví se 60 let FORMULE 1!

Lahůdkou výstavy je FORMULE 
Jakuba Klášterky. Jaká je?

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

Doprovodné akce:

29. – 30. 5. 2010 – KV Aréna dětem 
Den dětí venkovní plocha, vstup zdarma

29. 5. 2010 – Halový letecký den 
KV Aréna, vstupné JEDETO

29. 5. 2010 – Den veřejné dopravy 
10 let Egronetu

29. – 30. 5. 2010 
KV Aréna Karlovy Vary

Akce se koná pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Wernera Hauptmanna.

Partneři:Pořadatel : 

15 automobilových značek na jediném místě – Váš snadný výběr!

Přijďte si vybrat své auto do největšího autosalonu v Karlových Varech!

VÍKEND V POHYBU PRO CELOU RODINU

JEDE NA ZELENOU…

www.jedeto.cz
HASIČSKÝ

ZÁCHRANNÝ SBOR

ČESKÉ REPUBLIKY
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www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí povrchů ulice Závodu míru 
ve Staré Roli zahájily Vodárny a kanalizace Karlovy Vary opravy vo-

dovodu v této ulici, které potrvají do konce června 2010. Z důvodu 
těchto oprav může dojít k občasným přerušením dodávky pitné vody 

v ulicích Závodu míru, Dlouhá, Krátká a Rybářská. Předem se všem od-
běratelům omlouváme a věříme, že pro to naleznou pochopení. 

Opravy bude zajišťovat středisko vodovodů se sídlem v Nerudově uli-
ci. Oznámení o plánovaných přerušeních budou vylepována na pří-
slušné objekty a vyvěšena na www.vodakva.cz. Informace o  opravách 
a plánovaných nebo mimořádných odstávkách podá vedoucí střediska 
Miroslav Pištej, tel. 353 434 411, 602 178 384. Zákazníci mohou bezplat-
ně volat i centrální dispečink 800 101 047.

rekonstrukce vodovodu 
v ulici Závodu míru

Provozování a rozvoj vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů vod 

• výstavba a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek 

• desinfekce a čištění přípojek 

• tlakové zkoušky, revize, zkoušky vodotěsnosti

Poruchy a technické problémy:Poruchy a technické problémy:  800 101 047800 101 047
Fakturace a smlouvy:Fakturace a smlouvy:  359 010 406359 010 406

ZUBNÍ KLINIKA USMÍVEJTE SE s.r.o.

www.usmivejte-se.cz
ul. Dlouhá 879/1A Karlovy Vary, Stará Role

 telefony: 353 564 971, 602 653 912

- profesionální čištění zubů ( air fl ow )

- bělení zubů ( ordinační, domácí )

- šperky na zuby

- ošetření mimo ordinační hodiny

- 24 hodinová dostupnost na telefonu

SC-300584/1SC-300589/1
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Bývalá ozdoba m�sta z roku 1956 se prom�ní na  
zelenou odpo�inkovou zónu. Nejd�íve musí zmizet 
bodlá�í a beton pod laminátovými lavicemi.

55

V Karlových Varech žije v sou�asné dob� osm 
ob�an�, kterým je sto a více let. Nejstaršímu 
obyvateli láze�ského m�sta  je úžasných 
106 let.

Stoletých ve městěStoletých ve městě
přibývápřibývá

Do poslední chvíle p�ed zahájením láze�ské 
sezony � nišoval ve m�st� jarní úklid. Magis-
trát vyhlásil 2. ro�ník akce CHCEME �ISTÉ 
M	STO.

Téma měsíce – Jaké Téma měsíce – Jaké 
chceme mít naše městochceme mít naše město

Letní kino čeká Letní kino čeká 
revitalizacerevitalizace 

Palmy jsou chloubou Palmy jsou chloubou 
městaměsta 

Osobnost m�sta  strana 5
Cizinci v K. Varech strana 6
Zprávy z magistrátu strana 7
Téma m�síce strana 8–9
Volby strana 10–11
Evropské hlavní m�sto kultury strana 12
Letní kino �eká revitalizace strana 13
Infocentrum získalo certi� kát strana 14

Kulturní servis strana 15–18
K. Vary – velmoc v palmách strana 20–21
Nejcenn�jší exponát divadla strana 23
Nejslavn�jší Mattoni strana 25
UNESCO strana 26
KV Arena strana 29
Listárna a fotosout�ž strana 30
K�ížovka s tajenkou strana 31

Měsíčník pro občany statutárního města Karlovy Vary • Vychází 11x ročně vždy 1. den v měsíci 
• vydává Strategic Consulting, s. r. o., vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, jan.cizek@ces-
kydomov.cz) • šéfredaktor PhDr. Jaroslav Fikar (jaroslav.fi kar@ceskydomov.cz, tel.: 602 

717 721), manažer inzerce: Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, vit.vrbicky@ceskydomov.cz), Stanislava 
Provazníková (tel.: 606 792 475, stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz) • DTP Pavel Huml (pavel.huml@ceskydomov.
cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821 • tiskne Severotisk, a. s. • náklad 
25 000 výtisků • Registrováno pod č. MKČR E 11990 • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty • 

šéfredaktor: 

PhDr. Jaroslav Fikar
tel.: 602 717 721
e-mail: jaroslav. fi kar@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty k distribuci: 

Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

inzertní oddělení: 

Inzerce 
tel.: 776 431 879, 606 792 475
e-mail: vary@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

Karlovarská Správa láze�ských park� pe�uje 
o 353 palem. Mobilní zelen� má naše m�sto 
víc než Pražský hrad, zámek v Lánech nebo 
jiná m�sta v �R. 20–2120–21

ObsahObsah ÚvodÚvod
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Vážení spoluobčané,
vítejte nad stránka-
mi kv�tnového vy-
dání Karlovarských 
radni�ních list�. 
Karlovy Vary vstu-
pují do nové sezony, 
op�t naplno ožívají 
obvyklým ruchem. 

A jelikož je kv�ten, jsou i Karlovy Vary sa-
moz�ejm� plné kv�t�. 

Na letošní rok p�ipadá celá �ada nových 
úprav p�írodních park� a prostranství. 
Další etapou obnovy prochází t�eba oblí-
bený Sokolský vrch, nové možnosti brzy 
nabídne Meandr Oh�e i areál Rolava. Pil-
n� se pracuje také na parku v Rybá�ích. 

Obvyklou starostí každého jara jsou také 
opravy m�stských komunikací poni�e-
ných zimou. Ta letošní byla více než vy-
datná, s koncem zimního režimu údržby 
se rozjel obvyklý koloto� zjiš
ování závad 
a plánování oprav, první na �adu samo-
z�ejm� p�išly p�edevším páte�ní komuni-
kace a silnice v láze�ském území. Nadále 
pokra�uje rozsáhlá rekonstrukce p�ší 
zóny v okolí V�ídla, ulic Tržišt� a Stará 
Louka.

Letošní rok je nabitý projekty a událostmi, 
je p�íjemné, že n�které vznikají doslova 
p�ed o�ima, u jiných si budeme muset na 
dokon�ení ješt� pár m�síc� po�kat. V kaž-
dém p�ípad� nám však p�eji, aby výsledek 
vyvážil tu chvíli nepohodlí zp�sobenou 
stavebními pracemi. Vytvá�íme novou 
tvá� m�sta, nejen pro nás, jeho sou�asné 
obyvatele, a nejen pro jeho návšt�vníky, 
ale p�edevším pro naše d�ti, pro budoucí 
generace. A to za to ur�it� stojí.

Samoz�ejm� nezapomínáme ani na rozvoj 
cestovního ruchu. M�sto Plze� soupe�í le-
tos s Ostravou o titul Evropského hlavního 
m�sta kultury 2015 a do tohoto projektu 
jsou zapojeny i Karlovy Vary. Naše láze�-
ské m�sto podpo�í Plze� v prezentaci její 
kandidatury a celého projektu, nap�íklad 
p�i zahájení láze�ské sezony nebo b�hem 
Mezinárodního � lmového festivalu Kar-
lovy Vary. 

P�ípadné získání tohoto prestižního titulu 
by bylo p�ínosem nejen pro plze�ský, ale 
i pro karlovarský region. Oba by se staly 
cílem tisíc� turist�, kte�í p�ijedou obdi-
vovat krásy západních �ech a p�edevším 
jejich sv�toznámých m�st, která jsou his-
toricky propojena.

Werner Hauptmann
primátor m�sta Karlovy Vary
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Jarní zprávyJarní zprávy

V p�átelské a srde�né atmosfé�e prob�hl 
slavnostní ob�d, na který vedení kar-

lovarského magistrátu pozvalo úsp�šného 
sportovce a olympionika Lukáše Bauera 
a jeho manažera Martina Müllera. Zástupci 
m�sta cht�li dvojnásobnému vít�zi Tour de 
Ski a dvojnásobn� bronzovému medailistovi 
ze ZOH ve Vancouveru pod�kovat. Úsp�chy 
Lukáše Bauera dostaly nejen Karlovy Vary 
a Boží Dar, ale i celý Karlovarský kraj na spor-
tovní mapu sv�ta. Tématem diskuze s úsp�š-
ným b�žka�em byly také p�ípravy na letošní 
Ski sprint, který se tradi�n� koná v období 
váno�ních svátk�, i na golfový turnaj mistr� 
15. kv�tna, kterého se Lukáš Bauer ú�astní 
a nad jehož po�ádáním p�evzal záštitu karlo-
varský primátor. Z rukou p�edstavitel� m�s-
ta obdržel Lukáš Bauer poukaz na sezonu 
M�stského divadla, dárkový koš a podepsal 
se do pam�tní knihy grandhotelu Pupp.

Lukáš Bauer se podepsal do kroniky hotelu Pupp

Po dlouhých 16 letech se 15. dubna otev�e-
ly ve�ejnosti dve�e jedné z našich nejvý-

znamn�jších karlovarských památek, Císa�-

ských lázní. Nejv�tšími  
lákadly prohlídky byly 
proslulý Zander�v sál,  
vstupní hala s oto�nými 
dve�mi a schodišt� ve-
doucí do prvního patra 
budovy. Protože tekoucí 
voda tekoucí z prasklé-
ho hydrantu o Vánocích 
poni�ila �ást pravého 
k�ídla a také n�kolik 
vzácných obraz� a tapet, 

není možné prohlídkovou trasu prodloužit. 
V t�chto místech navíc probíhají restaurá-
torské práce a �ada oprav. Císa�ské lázn� p�e-

staly být koncem devadesátých let minulého 
století využívány jako láze�ské za�ízení a od 
té doby nebyly prakticky užívány. S postu-
pem �asu  chátraly a sou�asný stav už neu-
mož�uje jejich plné využití. Karlovarský kraj, 
který je vlastníkem objektu, a m�sto Karlovy 
Vary proto založily spole�nost, která by m�la 
pomoci k získání � nan�ních prost�edk�. Ná-
klady na rekonstrukci lázní odborníci odha-
dují na jednu miliardu korun.P�edpokládaný 
za�átek prací je naplánovaný na rok 2011. Po 
rekonstrukci dostanou Císa�ské lázn� zcela 
nový kabát s novým koncertním sálem a m�ly 
by se stát zázemím pro balneoknihovnu, mu-
zeum a  infocentrum. 

Studenti darovali krev

Téměř tři a půl 
litru krve da-

rovala desítka 
studentů z karlo-
varské Soukromé 
obchodní akade-
mie Podnikatel. 

„Rozhodli se, že se stanou dobrovolnými dárci 
krve. Myslím, že v dnešní době není zcela ob-
vyklé, aby mladí lidé nezištně něco darovali. 
Odběr krve proběhl za vstřícné pomoci celého 
personálu transfuzního oddělení karlovarské 
nemocnice. Odměnou všem studentům byl 
dobrý pocit, že svým krokem mohou někomu 
zachránit život,“ řekla k akci DARUJ KREV, 
DARUJEŠ ŽIVOT učitelka angličtiny soukro-
mé OA Adriana Hlinková.

Ve stáji hnízdí unikátní bílé vlaštovky 

Císařské lázně 
se znovu otevřely veřejnosti

Císa�ské lázn� budou otev�eny denn� od 10 do 16 hodin, vstupné je 20 K� 

Unikátní pta�í raritou se m�že pochlubit 
jedna z ko�ských stájí na okraji Karlo-

vých Var� v Rosnicích. V tmavém kout� t�sn� 
pod stropem zde hnízdí vlaštovky albínky. 

Vedle t�ch normáln� 
zbarvených jsou dv� 
vlaštovi�ky sn�hobí-
lé. Poda�ilo se nám 
je nafotit díky blesku 
i v úplné tm�. Kdo ví, 
snad vzácné albínky 
p�inesou domu št�stí. 
Ornitologové nás po-
žádali, abychom místo, 
kde se bílé vlaštovi�ky 
uhnízdily, rad�ji utajili. 
Aby je nenechavci nebo 
lovci senzací nevypát-

rali. Areál stájí majitelé koní hlídají, takže k al-
bínkám nikdo nepronikne. S areálem sousedí 
pta�í lokalita, kde se to jen hemží chrán�nými 
druhy zp�vného ptactva.
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   OSOBNOST MĚSTA  ▼

Svými 197 centimetry výšky patří 
nejen na Masaryčce k nepřehlédnu-
telným Karlovarákům. „Díky postavě 
hraju od 12 let basketbal. Celý život 
převážně pivotmana. Naposledy loni 
jsme na MS veteránů obsadili báječ-
né 6. místo. V dnešním světě už mám 
postavu spíše na rozehrávače. Pivot-
mani už jsou nad 210 centimetrů,“ říká 
čerstvý nositel Ceny města, sportovec, 
novinář a zpravodaj dostihů Luboš 
Zahradníček (75). Než přijde ze své 
každodenní procházky městem domů, 
pozdraví prý nejméně 60krát své zná-
mé. „Mám pocit, že tu skoro všechny 
znám. Ačkoliv jako rodilý Pražák ze 
Žižkova jsem ve Varech vlastně, jak se 
říká, náplava,“ dodává.

Do Karlových Var� se dostal ve 22 letech 
na umíst�nku. „P�estupoval jsem do 

Baníka. P�edtím jsem hrál za Žižkov doros-
teneckou ligu a v 19 letech I. ligu za Slavoj 
Vyšehrad. Tady ve Varech jsem hrál také za 
TJ Moser a pak od roku 1957 dodnes, tedy 

53 let, v dresu Lokomotivy. Živil jsem se 
t�icet let jako geometr. Pracovali jsme ven-
ku za každého po�así, fyzi�ku mi udržoval 
sport. Nikdy jsem s basketbalem neskon�il. 
Nikdy jsem ale nebyl zran�n, dokonce  ani 
jediný výron. Když jsem zjistil, že to není na 
reprezentaci, ud�lal jsem si masérský kurz. 
Dvaadvacet let jsem masíroval hokejisty. 
To byla d�ina! S basketbalovou reprezen-

tací žen jsem si v roce 1978 p�ivezl z ME 
v Poznani bronzovou medaili. Byl jsem no-
minován jako masér i do družstva Evropy,“ 
�íká. Vedle sportu se jeho druhou vášní stala 
novina�ina. „První zpravodajství  jsem d�lal  
už z 11. ro�níku karlovarského MFF. V roce 
1958, kdy vyhrál � lm Tichý Don a kdy Ji�í-
mu Bartoškovi bylo 11 let. Postupem �asu 
jsem psal hlavn� o cestovním ruchu, hote-
lích, pro �TK dostihy a prvoligové sporty. 
Prošel jsem hezkou �ádku redakcí. P�íjemné 
byly cesty do sv�ta, se socha�em Lokvencem 
jsem byl v kalifornském Carlsbadu, s Václa-
vem Havlem v Austrálii. Za svou kariéru 
jsem ud�lal p�es dva a p�l tisíce rozhovor�,“ 
bilancuje autor, který se �asto podepisoval 
elza. Te� práv� po 14 m�sících práce dopsal 
knihu Historie karlovarských sportovních 
oddíl�. Má 34 kapitol, kv�li kterým obchá-
zel pam�tníky a hlavn� karlovarské sportov-
ní legendy. 
Za sv�j celoživotní sportovní odkaz, mimo-
�ádné úsp�chy a za ší�ení dobrého jména 
Karlových Var� doma i v zahrani�í dostal 
Luboš Zahradní�ek letošní Cenu m�sta. 

(� k)

V dresu Karlových Varů reprezentuje už 53 let

Luboš Zahradní�ek, autor knihy Historie kar-
lovarských sportovních oddíl�

Krásných 90 let oslavil 29. b�ezna pan 
Zoltán Széles. Krom� jeho p�átel a per-

sonálu z Domova pé�e o vále�né veterány 

Bílý k�íž v Karlových Varech, který je te� 
jeho domovem, mu osobn� p�išel poblaho-
p�át také primátor Karlových Var� Werner 
Hauptmann.
Pan Széles vyr�stal na Slovensku ve vesni�ce 
Malé Trakany v blízkosti ukrajinských hra-
nic. B�hem války sloužil v Polsku a po jejím 
konci se odst�hoval do �ech. Sv�j život za-
sv�til práci strojv�dce, kterou vykonával až 
do svých 80 let. 
Do Karlových Var� p�išel v b�eznu lo�ského 
roku a velmi se mu zde zalíbilo. Každý den 
rád chodí na procházky do park� a okolních 
les�. Podle svých slov si nejrad�ji pochutná 
na smažených vep�ových játrech a �ízkách. 
Denn� vypije p�l litru mléka a to je možná 
recept na jeho dlouhov�kost a vitalitu.

P�ejeme hodn� zdraví a elánu do dalších let!

Obdivuhodných 103 let oslavila 2. dubna 
paní Erna Ondrov�íková. Už deset let 

bydlí v Domov� pro seniory ve Staré Roli. Míst-
ní personál a ostatní klienti pro ni uspo�ádali 
velkou oslavu a osobn� jí p�išla poblahop�át 
také nám�stkyn� primátora Jana Pet�íková.
Paní Erna se narodila v N�mecku, poté se 
ale vdala do �ech, do Karlových Var�, kde 
žije celý život. Se svým manželem vychova-
la jednoho syna, který za ní pravideln� jezdí. 
Bydlela v m�stské �ásti Bohatice, kde dlouhou 

dobu pracovala jako prodava�ka ve smíšeném 
zboží. Miluje hudbu a tanec, nemá ráda leno-
chy a nepo�ádek. I p�esto, že už špatn� chodí 
a pohybuje se pomocí op�rného vozíku, vydá 
se každý den na krátkou procházku. Podle 
ošet�ovatelek, které její oslava dojala k slzám, 
je na sebe paní Ondrov�íková i v pokro�ilém 
v�ku velmi p�ísná. Nejvíce si pochutná na 
chlebu s povidly, což je její každodenní snída-
n�. A recept na dlouhov�kost? Podle oslaven-
kyn� hlavn� nebýt líný a nep�ejídat se. Paní Ondrov�íkové p�ejeme hodn� zdraví!

Stoletých lidí přibývá

V Karlových Varech žije v současné době 
osm občanů, kterým je sto a více let. Nej-

staršímu obyvateli lázeňského města  je úžas-
ných 106 let. Nejvíce stoletých z ČR evidují 
v Praze, kde jich žije 157, ze všech regionů  
jich má nejvíce Jihomoravský kraj, kde si uží-
vá dlouhověkosti 129 stoletých. Nejméně jich 
naopak žije v našem Karlovarském kraji, kde 
máme jen deset  stoletých.  Vyplývá to z evi-
dence České správy sociálního zabezpečení.  
Stovky se dožívají především ženy. Ze sou-
časných 488 více než stoletých obyvatel ČR 
je 410 žen. Podle statistiky žilo v roce 2008 
v ČR 300 stoletých, loni již 345 osob a v le-
tošním roce by mohlo oslavit stovku dalších 
430 důchodců. 

Recept na dlouhověkost: pít mléko

Jak se dožít 103 let? Nebýt líný a nepřejídat se
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S dobrou zprávou p�edstoupil v dubnu p�ed 
demogra� ckou komisi m�sta uvoln�ný 

radní Ji�í Dietz. Mohl ohlásit, že po�et oby-
vatel m�sta se zvýšil. „K 1. dubnu 2010 žije 
v Karlových Varech 53 907 obyvatel. Z  toho je 
5701 cizinc� s trvalým pobytem ve m�st�. Jen 
za poslední m�síc p�ibylo 30 obyvatel,“ ohlásil 
radní, který má zlepšení demogra� e a zastave-
ní nežádoucí migrace ve svém referátu. K jeho 
ustavení vedly po odtržení šesti obcí od Karlo-
vých Var� obavy, že pokud klesne po�et oby-
vatel m�sta pod hranici 50 tisíc osob, p�ijdou 
Karlovy Vary v rozpo�tu ro�n� o 50 milion� 
korun od státu. V roce 1990 se osamostatnily 
Jenišov a And�lská Hora s 240 obyvateli, B�e-
zová (539 obyvatel), Otovice, Mírová, Hory 
a zejména Dalovice s 1850 obyvateli. Zp�t do 
náru�e Karlových Var� nechce zatím Kolová 
ani Háje. Zastupitelstvo uložilo Dietzovi, aby 
navrhl metodu, jak úbytek lidí ve m�st� zasta-
vit. „Objel jsem už v�tšinu obcí, které se v roce 
1990 odtrhly. Kupovat si je zpátky jako školy 
prv�á�ky nebudeme,“ uvedl radní. Nyní je si-
tuace stabiln�jší a úbytek obyvatel se zastavil.

Za poslední rok se v karlovarské porodnici  
narodilo 1016 d�tí, a�koliv d�tí s trvalým po-
bytem rodi�� v Karlových Varech bylo z toho 
jen 479. Matrika zaznamenala 186 s�atk� 
a 709 úmrtí. Pokud  jde o po�adí národ�, žije 
v sou�asné dob� v Karlových Varech trvale 
2194 Rus�, 999 Ukrajinc�, 776 Vietnam-

c�, 299 N�mc� a 213 Slovák�. 
Z dalších národností trvale žijí-
cích v našem m�st� jsou nejvíce 
zastoupeni Kazaši (165), B�-
lorusové (82), Jugoslávci (68), 
Chorvati (62), Ázerbájdžánci 
(41), Kyrgyzové  a Bulha�i (36) 
a Moldavané (33 osob). Do t�i-
cítky osob se ješt� vejdou Srbo-
vé, Rumuni, Rakušané, Izraelci, 
Ameri�ané, Uzbekové, Italové 
a �í�ané. Mén� než dvacet žije 
v Karlových Varech p�esídle-
ných ob�an� Gruzie, Thajska, 
Turecka, Polska, Rakouska, Lo-
tyšska, Nizozemska, Libanonu 
a Francie. V našem m�st� má tr-

valý domov také dev�t rodilých Brit� a Sy�a-
n�, sedm Ind�, šest Kana�an� a stejný po�et 
�ek�. Raritou jsou po jednom zastoupení ro-
dáci z Bangladéše, Pákistánu, Súdánu, Kuby, 
Laosu, Finska a Mexika. Karlovy Vary se tak 
stávají kosmopolitním m�stem. 

(� k)

Počet obyvatel našeho města se zvýšil

Ve�ejná služba je novým nástrojem, který se 
prost�ednictvím zákona o pomoci v hmot-

né nouzi zavádí od �íjna 2009 také v Karlových 
Varech. Je ur�ena dlouhodob� nezam�stna-
ným osobám, kterým je déle než 6 m�síc� vy-
plácen p�ísp�vek na živobytí. Jde o šanci zís-
kat alespo� krátkodobou pracovní p�íležitost 
a možnost zvýšit si �ástku p�ísp�vku na živo-
bytí, vyplácenou odborem sociálních v�cí. 
Odpracováním 20 hodin v kalendá�ním 
m�síci si �lov�k nacházející se v hmotné 
nouzi navýší �ástku p�ísp�vku na živobytí 
z 2020 K� na �ástku 3126 K�. P�i odpraco-
vání 30 hodin v kalendá�ním m�síci se pak 
�ástka tzv. existen�ního minima zvyšuje až 
na �ástku 3679 K�. 

Ve�ejná služba není p�itom jen šancí pro 
dlouhodob� nezam�stnané osoby, ve�ejnou 
službou m�že získat i obec, která ji z�izuje. 
To samoz�ejm� za p�edpokladu, že lidé, kte-
rých se bude tato p�íležitost týkat, budou mít 
zájem pozitivn� ovlivnit výši svého p�ísp�vku 
na živobytí a zapojit se do bezplatné výpomoci 
obci p�i ve�ejn� užite�ných aktivitách, kterými 
jsou nap�. úklid ve�ejných prostranství, pomoc 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální pé�e. 
M�sto Karlovy Vary z�ídilo pro své ob�any, 
kte�í se ocitli v hmotné nouzi, ve�ejnou službu 
1. �íjna 2009. Všichni, kte�í mají zájem se o ve-
�ejné služb� dozv�d�t více, mohou kontakto-
vat pracovníky odboru zdravotnictví a sociál-
ních v�cí Magistrátu m�sta Karlovy Vary.

Vodáci připluli na 
karlovarský magistrát

Čtyřicítka vodáků z Nizozemska, Belgie, Ně-
mecka a ČR navštívila v dubnu magistrát 

města. Jako už tradičně přišli představit letošní 
program 22. ročníku Týdne karlovarských řek.
Po vzájemném přivítání v českém a německém 
jazyce si všichni připili becherovkou. Vodáci pak 
předali náměstkovi primátora Tomáši Hybnerovi 
speciální triko s logem akce, které měli na sobě 
všichni přítomní. Náměstek na oplátku odměnil 
nejvěrnější účastníky vodáckého týdne. Lázeň-
ské pohárky si odnesli čtyři němečtí vodáci, 
kteří sjíždějí karlovarské řeky už více než 13 let. 
„Velmi rád sem jezdím. Musím říct, že každým 
rokem jsou Karlovy Vary hezčí,“ svěřil nám jeden 
z oceněných. Týden karlovarských řek organizu-
je i letos Klub vodáků Karlovy Vary. Vodáci bě-
hem jediného týdne sjeli 14 řek v Karlovarském 
kraji, například Ohři, Rolavu, Teplou a Svatavu. 
Kromě vodního dobrodružství měli na programu 
také prohlídky a návštěvy kulturních památek či 
známých karlovarských továren. 

Pot�eba šet�it p�edevším na b�žných výda-
jích se projevuje nejen u státní pokladny, ale 

také u orgán� samosprávy m�sta Karlovy Vary. 
V dob�, kdy m�žeme �erpat zna�né dotace na 
rozvoj svého území a pot�ebujeme prost�edky 
na spolu� nancování t�chto akcí, muselo pad-
nout rozhodnutí, kde m�že magistrát ušet�it. 
Jednou z možností, které se nabízely, je samo-
z�ejm� úspora na chodu magistrátu m�sta. Kro-
m� podrobného zvažování nutných a naopak 
odkladných výdaj� došlo i k nezbytné redukci 
po�tu ú�edník� na magistrátu. Jejich po�et 
v posledních p�ti letech neustále rostl, až dosáhl 
v lo�ském roce 380 zam�stnanc�.
Po pe�livém uvážení bylo 27 míst zam�stnanc� 
magistrátu k 1. dubnu letošního roku zrušeno. 

D�ležitým kritériem p�i rozhodování samoz�ej-
m� bylo, aby se snížení po�tu ú�edník� nedotklo 
služeb, které poskytujeme ob�an�m. Došlo i ke 
zm�nám kompetencí na n�kterých odborech, 
zaniklo odd�lení personální a došlo k p�esunu 
pracovník� odpovídajících za krizové �ízení pod 
nov� vzniklý odbor kancelá� tajemníka.
Díky t�mto krok�m ušet�í magistrát m�sta na 
platech za letošní rok tém�� 7 milion� korun 
v�etn� povinných odvod�. Finan�ní prost�ed-
ky, které takto ušet�íme, možná pon�kud sníží 
komfort zam�stnanc� na ú�ad�, ale klient, který 
k nám p�ijde cokoliv vy�ídit, tím rozhodn� nebu-
de nijak omezen.

Mgr. Jakub Kaválek
tajemník magistrátu m�sta Karlovy Vary

Zhruba každý desátý obyvatel Karlových Var� je dnes cizinec

Magistrát zrušil 27 míst zaměstnanců

Veřejná služba začala fungovat
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Se zahájením každé nové sezony p�ibývají 
v našem m�st� další kulturn�-spole�enské 
akce. Bude tomu tak i letos?
P�esn� týden od slavnostního Zahájení lá-
ze�ské sezony nás �eká další významná udá-
lost a tou bude oslava 65. výro�í osvobození 
�eskoslovenské republiky. Na po�est tohoto 
výro�í, mimo jiných kulturních akcí, zazní 
8. kv�tna v 19.30 ve Dvo�ákov� síni Lázní III 
slavnostní koncert v podání  Karlovarského 
symfonického orchestru. Zárove� odstartu-
jeme 6. ro�ník již populárního karlovarské-
ho projektu Kulturní léto. Jedná se o sérii 
koncert� a p�edstavení konaných pod širým 
nebem, ze kterých si ur�it� vyberou všech-
ny v�kové kategorie. Všechny tyto akce jsou 
po�ádány zdarma a slouží zejména k oživení 
kulturního d�ní v Karlových Varech. 

Chystáte se oslovit co nejširší ve�ejnost v�et-
n� d�tských divák�?
Samoz�ejm�. V letních m�sících budou 
všichni vítáni v nov� zrekonstruovaném 

areálu koupališt�  Rolava, kde bude v prázd-
ninových dnech op�t v provozu letní kino, 
které si v minulém roce získalo velkou obli-
bu. Vlastní oslava Dne d�tí, která p�ipadne 
na sobotu 29. kv�tna, je p�ízna�n� nazvána 
KV ARENA D	TEM a bude mít opravdu co 
nabídnout. V  KV Aren� prob�hne populár-
ní akce JEDETO, která je spojena s výstavou 
motorových vozidel, mimo to jsou p�iprave-
ny nejr�zn�jší atrakce, sout�že, hry, ukázky 
techniky a podobn�. 

Nebude letos chyb�t Karlovarský karneval, 
jehož lo�ský 2. ro�ník se setkal s tak velkým 
ohlasem?
Nebude, i když p�ece jenom bychom si p�á-
li, aby byl pr�vod obohacen o ješt� více ma-
sek. Chceme, aby se co nejvíce zapojily školy 
a nejr�zn�jších sdružení a kluby. Karneval 
se koná v polovin� �ervna a o�ekáváme den 
plný zábavy a p�ekvapení už proto, že karne-
valový pr�vod nebude pouze v láze�ské �tvr-
ti, ale tentokrát se rozší�í do celého m�sta. 

A na p�elomu �ervna a �ervence se p�ihlásí 
tradi�ní MFF…
Po celou dobu jarních a letních m�síc� bu-
dou víkendové odpolední koncerty na Mlýn-
ské kolonád�, samoz�ejmostí jsou pravidel-
ná p�edstavení v Karlovarském m�stském 
divadle a koncerty Karlovarského symfo-
nického orchestru. Shrnu-li to, v Karlových 
Varech bude opravdu kam jít za kvalitní zá-
bavou! 

 (Michaela Kousalová, KRL)

Karlovarské Kulturní léto začíná
Rozhovor s náměstkyní primátora Dagmar Laubovou

Starostové výše 
zmín�ných obcí 

i letos p�išli na kar-
lovarský magistrát 
(na snímku), aby se 
dozv�d�li, jaký je 
stav pro umíst�ní 
jejich d�tí do kar-
lovarských školek.  
„Celkem dokážeme 
obcím, které mají 
s námi uzav�enou 
smlouvu, nabíd-
nout po konzultaci 
s �editelkami školek 
30 volných míst. Zatím to vypadá, že budeme 
moci vyhov�t všem zájemc�m z t�chto obcí. 
Samoz�ejm� ale jen t�m, u nichž byla stejn� 
jako u d�tí s trvalým bydlišt�m v Karlových 
Varech spln�na všechna kritéria pro p�ijetí,“ 
sd�lil Filip Lepík z odboru školství magistrá-
tu m�sta. 
Každý rok d�lá m�sto vše pro to, aby bylo 
uspokojeno co možná nejvíce žadatel�. P�i 
širším pohledu na problematiku zápis� d�tí 
do školek v republikovém kontextu musíme 
zd�raznit, že se nám to jako jednomu z mála 

m�st da�í. Také dále jednáme s �editeli zá-
kladních škol, aby zavád�li p�ípravné ro�ní-
ky. Na školní rok 2010/2011 p�edpokládáme, 
že bude otev�eno sedm p�ípravných ro�ník�, 
což je více než v letech p�edchozích. Odliv 
p�edškolák� ze školek do p�ípravných ro�ní-
k� totiž znamená další volná místa a zjedno-
dušení situace. Zápisy do m�stských mate�-
ských školek prob�hly letos mnohem d�íve 
než v p�edešlých letech, a to práv� z d�vodu, 
aby bylo možné p�ípadné nedostatky vy�ešit 
v�as. 

Pozvánka na pietu

Město Karlovy Vary ve spolupráci s Českým 
svazem bojovníků za svobodu připravilo 

tradiční pietní vzpomínkovou slavnost při příleži-
tosti oslav Dne vítězství. Pietní akce se koná dne 
8. května 2009 od 9 hodin na hřbitově v Draho-
vicích a poté v půl jedenácté položí představitelé 
města a další hosté věnce u Památníku obětí 
všech válek před hotelem Thermal. K již 65. vý-
ročí od konce války se ve Dvořákově sále Lázní 
III. od půl osmé večer uskuteční slavnostní kon-
cert Karlovarského symfonického orchestru. 

Nový zastupitel města

Novým zastupitelem města Karlovy Vary 
se stal Libor Balák, ředitel Karlovarského 

hudebního divadla. V městském zastupitelstvu 
nahradí tragicky zesnulého Pavla Žlebka (SZ). 
Libor Balák bude neuvolněným zastupitelem a v 
zastupitelstvu usedne jako nezávislý kandidát.

Veletrh sociálních služeb

Tradiční setkání poskytovatelů sociálních 
služeb s veřejností  se uskuteční v tréninko-

vé hale KV Areny  4. června od 11 do 18 hodin. 
Na veletrhu se můžete seznámit se sociálními 
službami nabízenými jak seniorům, tak dětem, 
mládeži, lidem s různým zdravotním postižením 
i těm, kteří právě řeší výchovné problémy dětí 
nebo jejich závislost na drogách. Součástí akce je 
doprovodný kulturní program a slosování vstu-
penek. Hlavní cena je zážitkové odpoledne pro 
dvě osoby v Hipocentru Pá-ja ve Stanovicích.

Zápisy do mateřských škol
K letošním březnovým zápisům do mateřských škol zřizovaných městem Karlovy Vary 
dorazilo zhruba 500 dětí.  Kromě karlovarských dětí, které mají bydliště v Karlových 
Varech, přišly k zápisům také děti z obcí, které mají s městem Karlovy Vary uzavřenou 
smlouvu. Jedná se o obce Jenišov, Hory, Pila, Mírová, Teplička, Stanovice, Kolová a 
Andělská Hora. Právě děti z těchto obcí mají na základě uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě možnost zápisu do předškolního školského zařízení, zřizovaného městem 
Karlovy Vary, ovšem za předpokladu volné kapacity v těchto zařízeních.
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Plakáty s heslem „Nebu�te k našemu ži-
votnímu prost�edí lhostejní – Zapojte se 

s námi do úklidu po zimním období a vyhrajte 
� nan�ní odm�nu!” vyzvalo m�sto Karlovy 
Vary své ob�any, podnikatelské subjekty, 
školy a ostatní právnické i fyzické subjekty ke 
spolupráci na 2. ro�níku akce CHCEME �IS-
TÉ M	STO. Akce za�ala již 17. dubna, kdy 
se dva dny uklízelo ve Staré Roli, Rybá�ích, 
na R�žovém vrchu, v Sedlci a Bohaticích.  
O týden pozd�ji p�išly na �adu Drahovice, 
Olšová Vrata, Tuhnice, Doubí a Tašovice. Po 
masivním jarním úklidu v okrajových �ástech 
m�sta se nyní uklízí a �istí ulice a chodníky 
i v láze�ském území. Zejména na promená-
dách a kolonádách jsou denn� kropící vozy, 
mobilní vysava�e a zametací �ety. Masivní 
blokové �išt�ní musí respektovat �idi�i a své 
vozy z komunikací odstranit. V plné práci jsou 
zejména zahradnice (viz foto na titulní strán-
ce) a všichni zam�stnanci Správy láze�ských 
park� a Správy lé�ivých p�írodních zdroj� 

a kolonád. Celé m�sto se po dlouhé zim� pro-
budilo a prokouklo do májové krásy.
„Podle požadavku magistrátu jsme ke stan-
dardním službám p�idali další intenzivní �išt�ní 
ulic a chodník� zejména láze�ských promenád. 
Zejména jde o ulice Moravská, Zámecký Vrch, 
Sadová, Petra Velikého a Zahradní,“ uvedl Ros-
tislav Matyáš, �editel spole�nosti AVE Karlovy 
Vary. Podle n�ho se provádí také každoden-
ní �išt�ní okolí V�ídelní a Mlýnské kolonády 
a v ulicích V�ídelní, Láze�ská a na Divadelním 
nám�stí. Firma AVE nasadila na jaro novou 
techniku, speciální chodníkový zameta�, který 
zajiš
uje rychlejší a d�kladn�jší �išt�ní. Podle 
AVE je požadavek magistrátu na intenzivn�jší 
úklid v období zahájení láze�ské sezony logický 
a tradi�ní. Proto se zam��ují na hlavní korzo, 
kde se pohybuje nejvíce láze�ských host�. Ne-
zapomínají však ani na �išt�ní ulic a chodní-
k� v dalších �ástech m�sta. Kv�tinová úprava 
park�, obnova zelen� v lázních i na sídlištích je 
starostí Správy láze�ských park�. Její �editelka 
Zuzana Macešková bere závazek vyš�o�it m�s-
to na za�átku sezony kv�tinami a zelení jako 

prioritu. �istí se nejen ulice a parky, ale také 
�e�išt� Oh�e. Cílem již 5. ro�níku akce �išt�ní 
Oh�e, která probíhá od 30. dubna do 2. kv�tna, 
je vy�išt�ní �eky a jejích b�eh� od odpadk� a dal-
ších ne�istot. Na ekologické aktivit� se podílejí 
studenti Obchodní akademie, St�ední odborné 
školy gastronomie a St�edního odborného u�i-
lišt� Chomutov. M�sto Karlovy Vary se, tak jako 
v minulých letech, zapojilo do akce p�istavením 
kontejner� na uložení nasbíraných odpadk�, 
úhradou jejich odvozu a ekologické likvidace. 

Jarní úklid města vrcholí

Takové chceme mít naše m�sto, za aktivního 
p�isp�ní vás ob�an�, vzkazuje na za�átku nové 
láze�ské sezony magistrát m�sta

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě
3. 5. pondělí

Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky, Sokolovská

4. 5. úterý
Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr.Ja-
natky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní nám., Mírové nám., 
Vřídelní 

5. 5. středa
Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská 
(od pivovaru k okružní křižovatce u prodejny 
motocyklů)
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšav-
ská včetně podchodu u Becherovky, Dr.D.Be-
chera (část od křižovatky s ul.Moskevská k hor-
ní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

6. 5. čtvrtek
Blokové čištění: B. Němcové, Švermova, 
Vrchlického, 5.května (část pod Lidickou), An-
glická, Rumunská

7. 5. pátek
Blokové čištění: Celní, Majakovského, Kosmo-
nautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská část od Primy k Železniční

10. 5. pondělí
Blokové čištění: Krušnohorská, Chomutov-

ská, Ostrovská, Jáchymovská (část Bohatice), 
Železná
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky, Sokolovská

11. 5. úterý
Blokové čištění: Klínovecká, Vodárenská, 
Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská, 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní nám., Mírové nám., 
Vřídelní 

12. 5. středa
Blokové čištění: Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Var-
šavská včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul.Moskev-
ská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

13. 5. čtvrtek
Blokové čištění: Požární, Mládežnická, U Kou-
paliště, Čankovská
  

14. 5. pátek
Blokové čištění: Železniční, nám. 17.listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná

17. 5. pondělí
Blokové čištění: Hřbitovní,  5.května (část nad 
Lidickou), Máchova, Polská, Jiráskova, Národ-
ní, Mozartova, Baarova, Mánesova
Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most, 

Jáchymovská (část Rybáře), 
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky, Sokolovská

18. 5. úterý

Blokové čištění: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Ŕezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Praš-
ná, Vítězná (úsek od Drahomířina nábř. k Praš-
né), Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní nám., Mírové nám., 
Vřídelní 

19. 5. středa
Blokové čištění: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní (část), Stará Kysibel-
ská, Úvalská
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšav-
ská včetně podchodu u Becherovky, Dr.D.Be-
chera (část od křižovatky s ul.Moskevská k hor-
ní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

20. 5. čtvrtek
Blokové čištění: Sportovní, Mattoniho nábř., 
Drahomířino nábř., Vítězná od okružní křižo-
vatky po Drahomířino nábř., Drahovický most

21. 5. pátek
Blokové čištění: Hornická, Ke Golfu, Strahov-
ská, J.Mařáka, J. Lady, Pražská, K Letišti, Kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Fr. Krejčího, 
Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na Vrchu

24. 5. pondělí
Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky, Sokolovská

25. 5. úterý
Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr.Ja-
natky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové 
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní nám., Mírové nám., 
Vřídelní 

26. 5. středa
Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, Ho-
rova, Sokolovská (od pivovaru k okružní křižo-
vatce u prodejny motocyklů)
Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšav-
ská včetně podchodu u Becherovky, Dr.D.Be-
chera (část od křižovatky s ul.Moskevská k hor-
ní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

27. 5. čtvrtek
Blokové čištění: Vrázova, Chelčického, Jízdá-
renská, Moskevská, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská včetně refýže před OSSZ a prostoru 
před býv. opravnou televizí 

28. 5. pátek
Blokové čištění: Závodu Míru, Vančurova, 
Karlovarská

31. 5. pondělí
Blokové čištění: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky, Sokolovská

Chceme čisté město

Město Karlovy Vary v rámci akce Chceme čisté město vyhlásilo 2. ročník fotografi cké soutěže pro tři 
kategorie: Základní školy, Střední školy a Neziskové organizace. Účastníci soutěže dodají do 7. květ-
na 2010 digitální fotografi e zachycující stav před úklidem a po úklidu vybrané veřejné lokality, např. 
dětských hřišť v okolí školy, sídliště apod., magistrátu. Seriál fotografi í bude vyhodnocen odbornou 
komisí. V průběhu května bude vybrán vítěz v každé kategorii, který získá odměnu 10 tisíc korun. 
Kontaktní osoba fotografi cké soutěže Chceme čisté město:
Ing. Petra Hnátková, tel. 353 118 552, e-mail: p.hnatkova@mmkv.cz. 
Více informací najdete na stránkách magistrátu: www.mmkv.cz.
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Jaké chceme mít naše městoJaké chceme mít naše město

Areál Rolava se nachází v katastru Rybá� 
a jeho území je vymezené železni�ním 

koridorem na západní stran� a �ekou Rola-
vou na východní stran�. Nová úprava areálu 
po�ítá s rozší�ením a opravou stávajících 
sportovních za�ízení, v�etn� zlepšení zázemí 
pro sportovní ve�ejnost i  záchraná�e. Navr-
hované stavby jsou umíst�ny po celé ploše 
areálu. V objektu záchraná�� je ošet�ovna 
a celé pot�ebné zázemí, objekt WC zahrnu-
je i šatny, sprchy a úklidové komory, objekt 
p�evlékacích box� na pláži je �ešen jako jed-
noduchá d�ev�ná stavba s p�ti boxy, objekt 
technického zázemí obsahuje jak administra-
tivní �ást s denní místností a hygienickým zá-
zemím, tak i �ást pro garážová stání pro me-
chanizaci údržby areálu, venkovní nerezové 
sprchy jsou rozmíst�né po pláži v dostate�né 
kapacit� pro koupališt�, vodu oh�ívá solární 
kolektor, šatní sk�í�ky na plážích jsou ur�eny 

k rozší�ení služeb a zajišt�ní bezpe�nosti ná-
všt�vník�, zast�ešení plochy pro výuku brus-
la�� je koncipováno jako samonosný d�ev�ný 
vazníkový sedlový celek s výhledem využití 
i jako venkovní divadlo. 
„Areál Rolava je v sou�asné dob� jediným 
místem v Karlových Varech, kde je možné 
jezdit na kole�kových bruslích, pokud nepo-
�ítáme multifunk�ní stezky, kterých je také 
poskrovnu,“ vysv�tluje smysl investice další 
radní, nám�stek primátora Tomáš Hybner. 
V objektu je proto plánována výstavba nové 

in-line dráhy v severní �ásti areálu okolo 
stávajících h�iš
 a rozší�ení stávající drá-
hy v jižní �ásti areálu, tak aby vznikl okruh 
o v�tší délce i ší�ce a zárove� se uvolnil chod-
ník mezi koupališt�m a restaurací, který by 
m�l v budoucnu sloužit p�edevším pro p�ší. 
„Smyslem t�chto úprav je p�edevším zvýše-
ní bezpe�nosti návšt�vník� areálu,“ dodává 
Hybner. Další akcí bude vybudování volej-
balového a nohejbalového kurtu  a p�emís-
t�ní horolezecké st�ny. Sou�ástí stavby bude  
nové osv�tlení, rekonstrukce rozvod� vody, 
elekt�iny, plynu a rozší�ení  pláží. 

P�írodní park meandr Oh�e 
v Karlových Varech p�edsta-

vuje výstavbu p�írodního areálu 
na území bývalého zahradnictví 
v Tuhnicích, kolem kterého vy-
tvá�í �eka Oh�e meandr. Sou�ás-
tí parku budou h�išt� a sportovní 
stezka, um�lé vodní nádrže a 
vegeta�ní úpravy. P�írodní park 
bude vystav�n na ploše cca 
8,6616 ha,“ �ekl p�i dubnové 
kontrolní akci nám�stek primá-
tora Petr Ke�ka. Krom� úprav 
vegeta�ního a terénního charak-
teru (sportovní stezka, b�ehová 
p�šina, centrální stezka) dojde 
v meandru Oh�e i k výstavb� n�-
kolika h�iš
, která budou sloužit 
pro všechny v�kové kategorie. 
V severní �ásti meandru bude 
realizováno plážové h�išt� pro 
letní sporty a rekreaci – plážový 
volejbal, badminton, opalování 
atd. Budou zde vymezeny 2 plo-
chy, které budou moci sloužit 
pro pétanque, skákání panáka a 
podobné hry. V jihozápadní �ásti 
meandru bude vybudováno d�t-
ské h�išt� a adrenalinová louka. 
Obojí je od sebe odd�leno um�-
lým potokem. Celé d�tské h�išt� 
je ur�eno pro d�ti do 8 let a dále 
je �len�no na h�išt� pro batola-

ta a na h�išt� pro starší d�ti. Na 
hracích plochách bude umíst�-
no tém�� 50 hracích prvk� (p�. 
d�ev�ný had, létající talí�e, se-
dací misky, houpa�ky, rotující 
kužele, koloto� atd.) a toto h�išt� 
bude propojeno visutým mostem 
s adrenalinovou loukou pro d�ti 
od 9 let. Herní prvky pro v�tší 
d�ti tvo�í nap�. trojhoupa�ka, le-
zecká st�na, lanovka, misky atd.
Náklady na d�tská h�išt� �iní asi 
4 mil. K�.
Druhá stavba zapsaná jako Ví-
ceú�elová stezka Rybá�e–Sta-
rá Role, I. a II. etapa zahrnuje 
výstavbu cyklostezky od ulice 
Dolní Kamenná podél �ankov-
ské ulice a podél �í�ky Rolavy 
až ke k�ižovatce ulic Mlýnská 
a �eských brat�í. Také na ní se 
intenzivn� pracuje. Sou�ástí 
stavby je i rekonstrukce chod-
ník� v trase stezky, provedení 
drobných vyvolaných staveb a 
�inností jako výstavba op�rných 
zídek, lávky p�es �í�ku Rolavu, 
odvodn�ní konstruk�ních vrstev 
víceú�elové stezky, úpravy ve�ej-
ného osv�tlení, úpravy ve�ejných 
prostranství a nezbytné kácení 
strom�. Délka budované stezky 
je 1185 metr�. 

M�sto Karlovy Vary masivn� 
investuje do Staré Role. Jed-

ním z projekt�, které zlepší a obo-
hatí životní prost�edí obyvatel Staré 
Role, bude nový park v Karlovarské 
ulici. „Nový park bude ur�en pro ši-
rokou ve�ejnost s nadstandardním 
vybavením prvk� d�tského h�išt�, 
h�išt� pro školní mládež a také re-
laxa�ní vybavení pro dosp�lé. Sou-
�ástí nového h�išt� bude lanová se-
stava (s výškou p�es 10 m), za�ízení 
pro � tness zam��ené na posílení 
a zpevn�ní celého t�la (stoje jsou 
vhodné pro všechny v�kové kate-
gorie, tedy i pro seniory!) a d�tské 
h�išt� pro d�ti od dvou do šesti let, 
jehož hlavním prvkem bude velká 
pirátská lo� pro plavbu d�tí sv�tem 
fantazie,“ �íká k projektu nám�stek 
primátora Petr Ke�ka. 
Veškeré herní a � tness prvky byly 
vybírány s ohledem na d�ti se sní-
ženými pohybovými schopnostmi 
nebo t�lesným postižením. Pláno-
vaný park zaujímá celou plochu po-

zemku. Nedílnou sou�ástí je kom-
pletní renovace travnatých ploch, 
chodník� a vybudování parkoviš
.
M�sto Karlovy Vary získalo � nan�-
ní prost�edky v rámci IPRM IOP 
(Integrovaný plán rozvoje m�sta 
v Integrovaném opera�ním progra-
mu) ve výši 3 243 289,- eur. 
60 % z této �ástky bude použito 
na revitalizaci zelen� a ve�ejného 
prostranství ur�ené zóny ve Staré 
Roli. 40 % z této �ástky bude pou-
žito na regeneraci bytových dom�. 
Upozorn�ní pro žadatele v rámci 
3. Výzvy m�sta Karlovy Vary, ob-
last podpory 5.2 (B) – Regenera-
ce bytových dom�: V souvislosti 
s evidovaným zna�ným zájmem 
ob�an� o podporu v oblasti 5.2 
(B) M�sto Karlovy Vary navyšuje 
� nan�ní alokaci vyhlášené výzvy z 
10 milion� K� na 18,5 milionu K�. 
U akce revitalizace se zvyšuje 11,7 
milionu K� na 42 milion� K�.
Ukon�ení p�íjmu žádostí je 31. 
kv�tna 2010.

Akce č. 1: Areál Rolava čeká generální proměna
První  z prioritních projektů, jehož přípravu magistrát města pravidelně sleduje a 
hodnotí, je modernizace odpočinkového a sportovního areálu Rolava v Rybářích. 
„Smyslem tohoto projektu je rozšíření sportovních a zábavních atrakcí pro obyva-
tele města a propojení areálu Rolava se sítí víceúčelových stezek ze Staré Role do 
Tuhnic,“ říká ke sledované akci náměstek primátora Petr Keřka.

Areál Rolava zm�ní díky novému projektu svou 
podobu i úrove� služeb

Pokud jde o termíny 
obou již zahájených akcí, 

otevření areálu Rolava bude v červnu 
a na meandru v Tuhnicích fi nišuje 

kultivace zanedbaného území u Ohře. 

Akce č. 2: Revitalizace Staré Role Akce č. 3: Na meandru se fi nišuje
Dvěma stavbami, na kterých se právě fi nišuje, je meandr Ohře 
v blízkosti Tuhnického mostu a víceúčelová stezka z Rybář do 
Staré Role, jejíž budování bylo rozděleno na dvě etapy. 

„
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VolbyVolby

Datum a hodiny konání
28. 5. 2010 pátek od 14.00 do 22.00 hodin a 29. 5. 2010 sobota 
od 8.00 do 14.00 hodin

Hlasovací lístky
Voli�i obdrží poštou na adresu trvalého pobytu hlasovací lístky do 25. 
kv�tna 2010. Spolu s hlasovacími lístky bude rozeslána voli��m infor-
mace, do jaké volební místnosti a v jakém �asovém termínu mohou 
jít volit, a celostátn� vydaná písemná informace k volbám. Hlasovací 
lístky budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech. 
Hlasovací lístky se tisknou samostatn� pro každou zaregistrovanou 
politickou stranu, politické hnutí a koalici.

Voličské průkazy
Voli�i, kte�í nebudou moci volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni 
v seznamu voli��, mohou podat žádost o vydání voli�ského pr�kazu 
na obecním ú�ad� podle místa svého trvalého pobytu nebo na zastu-
pitelském ú�ad�. Pro voli�e s trvalým pobytem v Karlových Varech je 
p�íslušný k podání této žádosti magistrát m�sta. 
O voli�ský pr�kaz lze požádat bu�:

písemnou žádostí opat�enou ov��eným podpisem voli�e doru�enou • 
magistrátu m�sta nejpozd�ji do 21. 5. 2010 nebo
osobn� s ob�anským pr�kazem do 26. 5. 2010 do 16.00 hodin • 
v t�chto dnech a hodinách:

  pond�lí a st�eda 8.00–12.00 a 13.00–17.00
  (st�eda 26. 5. do 16.00 hodin)

Voli�ské pr�kazy se vydávají od 13. 5. 2010 voli�i osobn� nebo osob�, kte-
rá se prokáže plnou mocí s ov��eným podpisem voli�e žádajícího o vydání 
voli�ského pr�kazu, anebo mohou být zasílány poštou. Voli�ský pr�kaz 
oprav�uje ob�ana volit v kterémkoli volebním okrsku v �R, pop�ípad� ve 
zvláštních volebních okrscích z�ízených p�i zastupitelských a konzulár-
ních ú�adech �R v zahrani�í. Pokud volí ob�an na voli�ský pr�kaz v jiném 
volebním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije p�i volbách hlasovací 
lístky toho volebního kraje, kam se rozhodl jít volit. Ty obdrží na p�ísluš-
ném obecním ú�ad� nebo p�ímo ve volební místnosti. Voli�, který hlasuje 
v zahrani�í, obdrží p�íslušné hlasovací lístky ve volební místnosti.
P�íjem žádostí o vydání voli�ského pr�kazu a vydávání voli�ských pr�-
kaz� na magistrátu m�sta:
 Petra Džubarová – kancelá� 311, tel. 353 118 250
 Renée Havlí�ková – kancelá� 012, tel. 353 118 206

Seznamy voličů
Každý karlovarský voli� si m�že v ú�edních hodinách na evidenci oby-
vatel magistrátu m�sta ov��it, zda je zapsán ve stálém seznamu voli-
��, a m�že požadovat dopln�ní údaj� nebo provedení oprav.

Hlasování ve volební místnosti
Hlasování je umožn�no voli�i za p�edpokladu, že prokáže volební ko-
misi svoji totožnost a státní ob�anství. Ob�an �R prokazuje totožnost 
a státní ob�anství �R platným ob�anským pr�kazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �R nebo cestov-
ním pr�kazem. Hlasuje se osobn�, zastoupení není p�ípustné. Voli� 
se musí odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu hlasovacích lístk�. 
Podrobn�jší informace o zp�sobu hlasování obdrží voli�i spolu s hla-
sovacími lístky. Po opušt�ní prostoru pro úpravu hlasovacích lístk� 
hlasuje voli� tak, že vloží ú�ední obálku p�ed okrskovou volební komi-
sí do volební schránky.

Okrskové volební komise
Pokud volební strany nenaplní minimální po�et �len� okrskových 
volebních komisí stanovený v souladu se zákonem o volbách, budou 
do komisí za�azeni i další zájemci o tuto práci. Zápis zájemc� o práci 
v okrskových volebních komisích, p�íjem seznam� delegovaných �le-
n� okrskových volebních komisí od politických stran, hnutí a koalic, 
dopl�ování okrskových volebních komisí, p�íjem rezignací �len� ko-
misí, veškeré informace k vzniku, zániku �lenství ve volebních komi-
sích a výši odm�n na magistrátu m�sta vy�izují:
 Zde�ka Raková – kancelá� 318, tel. 353 118 220
 Martina Košíková – kancelá� 332, tel. 353 118 223
 Jan Drobil – kancelá� 317, tel. 353 118 289

Další informace k volbám jsou k dispozici 
na stránkách Ministerstva vnitra �R: www.mvcr.cz

Hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních d�vod� m�že voli� požádat Ma-
gistrát m�sta Karlovy Vary a v den voleb p�íslušnou okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku mimo 
volební místnost. Pokud volební komise posoudí, že jde o závažný d�-
vod, voli�i vyhoví a vyšle k n�mu své dva �leny s p�enosnou hlasovací 
schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na hlasování do p�enosné schránky se oznamují na Magis-
trátu m�sta Karlovy Vary na telefonních �íslech: 
do 28. 5. 2010:   Zde�ka Raková – kancelá� 318, tel. 353 118 220
 Martina Košíková – kancelá� 332, tel. 353 118 223
v dob� konání voleb:  Anna Drábková – kancelá� 114, tel. 353 118 129
 Petra Džubarová – kancelá� 311, tel. 353 118 250

Realizace volebního práva pacientů hospitalizovaných 
ve dnech voleb v karlovarské nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví �ást volební komise z okrsku, kam 
územn� nemocnice spadá, s p�enosnými volebními schránkami. Mohou 
zde volit pacienti, kte�í si nechali v míst� svého trvalého bydlišt� vystavit 
voli�ský pr�kaz, a dále také pacienti bez voli�ského pr�kazu, které však na-
hlásila správa nemocnice v �ádném termínu k zapsání do zvláštního voleb-
ního seznamu. Nebudou volit ob�ané hospitalizovaní na infek�ním odd�le-
ní, nebo
 jde o zákonem stanovenou p�ekážku ve výkonu volebního práva.

Realizace volebního práva lázeňských hostů

Láze�ští hosté, kte�í z d�vodu láze�ské pé�e nemohou volit v míst� 
svého trvalého pobytu, mohou volit v jakémkoli okrsku v p�ípad�, že 
si p�ivezli do lázní voli�ský pr�kaz. Pokud voli�ský pr�kaz mít nebu-
dou, mohou volit v okrsku, kam jejich lé�ebné za�ízení územn� spadá, 
ale pouze v p�ípad�, že je správci t�chto za�ízení nahlásili v zákonném 
termínu k zapsání do zvláštního seznamu voli��.
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Informace k vydávání občanských průkazů

Magistrát m�sta Karlovy Vary zajistí v pátek 28. 5. 2010 od 8.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání 
vyhotovených ob�anských pr�kaz� a cestovních pas�. Zárove� bude 
v t�chto dnech nov� vy�izovat žádosti o vydání ob�anských pr�kaz� 
bez strojov� �itelných údaj� s platností pouze 1 rok od data vydání. 
Jedná se o p�ípady, kdy ob�an z�stane bez ob�anského pr�kazu nap�. 
z d�vodu ztráty nebo mu p�ed konáním voleb skon�í platnost ob�an-
ského pr�kazu a ob�an nemá platný cestovní pas. P�i podání žádosti 
o ob�anský pr�kaz bez strojov� �itelných údaj� ob�an p�edloží 2 foto-
gra� e a v p�ípad�, že nemá ob�anský pr�kaz, i matri�ní doklady (rod-
ný list, pop�ípad� oddací list).

Změna volební místnosti
Volební místnost v okrsku �. 10 je místo v budov� bývalého muzea 
Zlatý klí� ve vedlejší budov� – v Láze�ské 1 (vedle bývalého muzea 
Zlatý klí�). 

SEZNAM VOLIČŮ
Tvorba, vedení a zápisy do seznamu voličů. Ověřování, zda 
je občan zapsán v seznamu voličů.
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250, 
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Příjem žádostí o vydání voličského průkazu, vydávání vo-
ličských průkazů.
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250, 
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Zápis zájemců o práci v okrskových volebních komisích. 
Delegování členů okrskových volebních komisí od politic-
kých stran, hnutí a koalic. Doplňování okrskových voleb-
ních komisí. Příjem rezignací členů OVK. Veškeré informace 
k vzniku, zániku členství v OVK a výši odměn.
Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220, 
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223, 

POŽADAVKY NA PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
do 28. 5. 2010:
 Zdeňka Raková – kancelář 318, tel. 353 118 220,
Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 118 223.
V době konání voleb:
Anna Drábková – kancelář 114, tel. 353 118 129
Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250

Kontakty zodpovědných osob
(pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR )

Volby do Parlamentu ČR 28. a 29. 5. 2010

Občan ČR – hlasování na území ČR:

Voličské průkazy:

Písemná žádost – doručená nejpozději do 21. 5. 2010 opatře-
ná ověřeným podpisem voliče, osobně do uzavření seznamu 
voličů (26. 5. 2010).

Výdej voličských průkazů – od 13. 5. 2010 voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o VP, anebo bude VP zaslán žadateli poštou.

Občan ČR žijící v zahraničí:

Volby probíhající v zahraničí: konají se v rozmezí 
od 27. do 28. 5. 2010

Občan ČR zapsaný ve zvláštním seznamu voličů 
zastupitelského úřadu:

Může požádat o:
voličský průkaz u zastupitelského úřadu 
Písemná žádost doručená nejpozději do 21. 5. 2010 opatře-
ná ověřeným podpisem voliče, osobně do uzavření seznamu 
voličů (26. 5. 2010).

Výdej VP – od 13. 5. 2010 voliči nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o VP, 
anebo bude VP zaslán žadateli poštou.

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastu-
pitelským úřadem v zahraničí – bylo možné zaslat přísluš-
nému zastupitelskému úřadu nejpozději do 28. 4. 2010, poté 
zastupitelský úřad vydal potvrzení, které volič předloží úřadu 
v místě trvalého pobytu, kde jej na jeho žádost zapíšou do 
seznamu voličů – nejpozději do 26. 5. 2010.

Ing. Jind�iška Gallová
vedoucí odboru vnit�ních v�cí

Další informace jsou k dispozici na www.volby.cz
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Evropské hlavní město kultury (EHMK) 
je považováno za jeden z nejúspěšněj-
ších projektů EU. Letos, kdy projekt 
slaví již 25 let, je jedním z kandidátů 
Plzeň. „Města, která se pro daný rok 
stávají evropskou kulturní metropolí, 
jsou vyhledávaným cílem turistů. Pl-
zeňský i Karlovarský kraj patří historic-
ky k sobě, a tak by přínos z případného 
titulu pro Plzeň měl celý region,“ 
shodli se po jednání 1. náměstkyně 
primátora Plzně Marcela Krejsová 
a karlovarský primátor Werner Haupt-
mann. V roce 2015 bude titul EHMK 
patřit městu z Belgie a České republi-
ky. Plzeň se o titul utká s Ostravou. 

Karlovy Vary již v první kole kandidatury 
vyjád�ily podporu sousední metropo-

li západních �ech. M�sto Plze� bude díky 

této podpo�e prezentovat svou kandidaturu 
p�i zahájení láze�ské sezony i b�hem Mezi-
národního � lmového festivalu v Karlových 
Varech. Více na: www.plzen2015.cz. 
Jak bude vlastní sout�ž o EHMK probíhat? 
Kandidující m�sta p�ipravují projekt s vizí 

rozvoje kultury, kulturní infrastruktury i jedi-
ne�ného a mezinárodn� zajímavého kulturní-
ho programu pro rok 2015. Projekt obsahuje 
odpov�di na 40 otázek, týkajících se zapojení 
ve�ejnosti do jeho p�ípravy, � nan�ní rozvahy, 
programové struktury roku 2015 a investi�-
ních projekt� pro kulturu. „M�sto Plze� má 
zpracovaný Program rozvoje kultury do roku 
2019. Figurují v n�m nová divadelní budova 
rozši�ující stávající možnosti historické bu-
dovy divadla J. K. Tyla, kulturní centrum Sv�-
tovar s revitalizací bývalého pivovaru, vznik 
zkušebních prostor, zázemí pro um�lce, nové 
sály pro alternativní využití pro kulturní ú�e-
ly i Muzeum designu a životního stylu. Máme 
zpracovanou také revitalizaci okolí �ek v Plz-
ni a Štruncových sad� s využitím pro volný 
�as. D�kujeme Karlovým Var�m za podpo-
ru,“ vzkázala plze�ská zástupkyn�. Aktuální 
d�ní sledujte na: www.plzen2015.cz.

Na konci ledna schvá-
lený rozpo�et m�l ob-

jem 1,077 mld. K�. 398 mil. 
K� �inily plánované investi-
ce (89 mil. bytová výstavba 
ve Staré Roli, 35 mil. podíl 
m�sta na stavb� pr�tahu, 
50 mil. p�emost�ní Oh�e, 
dnešní Tuhnický most, 26 
mil. nové skleníky Správy láze�ských par-
k�). P�ipravovala se dokumentace víceú�e-
lového sportovn�-kulturního centra (dnešní 
KV Arena), cyklistické stezky Rybá�e–Stará 
Role a využití b�eh� Oh�e mezi Tuhnicemi 
a Rybá�i (dnes meandr Oh�e a víceú�elové 
stezky). Sanace se do�kal skalnatý svah za 
Thermalem. M�stské divadlo provozuje ná-
jemce – Divadlo bez zábradlí. 
M�sto p�evzalo od Karlovarského kraje pe-
�ovatelskou službu Res Vitae. V Grandho-
telu Pupp se konal I. ples m�sta. Otev�ení 
obchodního centra Varyáda (Interspar) si 
vyžádalo úpravy k�ižovatek ulice Kpt. Jaroše 
s ulicemi Chebská, Závodní (semafory) a Zá-
padní (okružní k�ižovatka). V Mozartov� 
ulici vzniklo 47 nových byt�, nájemníci byli 
vylosováni z 266 došlých žádostí. Pod zášti-
tou primátora Zde�ka Roubínka prob�hlo 
v Imperialu Mistrovství �R v šachu muž�.
�estným ob�anem m�sta se stal výtvarník 
Petr Strnad, držitelem Ceny m�sta hudebník 
Alois Ježek. V Radni�ních listech vyšel seri-
ál o láze�ské lé�b� v Karlových Varech z pera 
p�edních láze�ských léka��. Ve�ejná sbírka 
m�sta zaplatila pobyt v lé�ebn� Mánes d�t-
ským ú�astník�m školního masakru z Besla-
nu. Tenisový areál Gejzírpark oslavil 100 let. 

Ve Staré Roli vznikly nové 
ulice Kryzánkova, Nejdlova 
(bytová výstavba) a U �em-
pa. Štafetový plavecký ma-
raton žák� v Alžb�tiných 
lázních vyhrála ZŠ Krušno-
horská. 
M�sto navštívil rumunský 
král Michal I., kyperský 

prezident Tassos Papadopoulos a �lenové 
britské královské rodiny – princ Michael 
z Kentu s chotí, princeznou Marií Christinou. 
Jubilejní �ty�icátý ro�ník Mezinárodního 
� lmového festivalu navštívili mimo jiné 
Robert Redford a Sharon Stone, 38. ro�ník 
Tour� lmu zase Reinhold Messner. Jubilejní 
byly i Mezinárodní p�vecká sout�ž Antonína 
Dvo�áka (40) a Karlovarský folklorní festival 
(10 let). M�sto uspo�ádalo Konferenci evrop-
ských partnerských m�st Karlových Var�. 
V dom� Bílý k�íž vznikl penzion pro vále�né 
veterány. První sezonu je otev�ena restaura-
ce a hotel Vítkova hora. 
Rekonstrukce t�ídy T. G. Masaryka byla vyhlá-
šena nejlepší stavbou v Karlovarském kraji. 
V partnerském m�st� Bernnastel-Kues posta-
vili Karlovarské nám�stí. Karlovy Vary hostily 
mezinárodní konferenci Doprava a technolo-
gie k udržitelnému rozvoji a m�sto se rozhod-
lo po�ídit ekologické autobusy na zemní plyn. 
Zastupitelstvo schválilo návrh novely Statutu 
láze�ského místa Karlovy Vary. 
Zem�el slavný karlovarský herec František 
Vodi�ka-Olšovský. Rok zakon�il m�stský 
Silvestr v Lidovém dom�. 

 (S využitím archivu Radni�ních list� 
sestavil Jan Kopál)

V soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2015

Karlovy Vary podporují Plzeň

Logo Podporujeme Plze� 2015 vytvo�ené po-
mocí balonk�

V Tuhnicích bez zahrádek

Rada města schválila ukončení smluv 
o nájmu zahrádek v zahrádkářské oblasti 

v Tuhnicích u KV Areny. Na pozemku, který je 
od loňského roku v majetku města, dojde ke 
zrušení zhruba 80 zahrádek. V souladu s plat-
nou smlouvou bude zahrádkářům nájemní 
vztah ukončen výpovědí k 1. říjnu a výpovědní 
lhůta je v tomto případě jeden měsíc. Odbor 
majetku města proto materiály připravil s vel-
kým předstihem, aby byli všichni nájemci 
s tímto rozhodnutím včas srozuměni. Nájemci 
zahrádek se po uplynutí výpovědní lhůty nemu-
sí starat o odstranění či zbourání chat, budek 
nebo přístřešků a dalších věcí, které si nebu-
dou chtít odnést. O jejich likvidaci se postará 
majitel pozemku, tedy město Karlovy Vary. 
Zastupitelstvo města bude na doporučení rad-
ních na svém červnovém zasedání rozhodovat 
o fi nanční kompenzaci formou daru ve výši 30 
tis. Kč pro každého nájemce. Odbor majetku 
města také na základě pověření vedení města 
intenzivně připravuje a hledá náhradní pozem-
ky pro vybudování nové zahrádkářské osady, 
samozřejmě v souladu s platným územním 
plánem. Na uvolněném pozemku vznikne další 
část areálu výstavního, sportovně-kulturního 
a kongresového centra. 

Deset let XXI. století v Karlových Varech: rok 2005

Nové byty v Mozartov� ulici



13

Proměny městaProměny města

Bývalou pýchu našeho m�sta, desítku let 
opušt�né a zdevastované letní kino za 

Poštovním dvorem, �eká ozdravná kúra. Mezi 
jeho sedadly kvete bodlá�í a rostou b�ízky. Im-
pulzem pro radu m�sta byla petice ob�an� na 
záchranu letního kina. „Rada m�sta uložila 
odboru majetku vypracovat varianty na zá-
chranu letního kina. Jedním z možných zp�so-
b� je revitalizace celého areálu s tím, že by zde 
vznikla zelená odpo�inková zóna a celé území 
by navazovalo na vedlejší park,“ �íká primátor 
Werner Hauptmann. Podle n�ho nehodlá m�s-
to v žádném p�ípad� pozemky pod p�írodním 
am� teátrem prodat ani pronajmout, ale  zacho-
vat  je pro Karlovaráky. Až dosud však nebyla 
v zastupitelstvu m�sta politická v�le problém 
chátrajícího letního kina �ešit. Nyní magistrát 
plánuje, že po revitalizaci celého areálu bude 

zachováno alespo� jevišt�, které se dá využít ke 
kulturním program�m pro ve�ejnost. 
„První krokem bude rozhodnutí, jak naložit 
s oplocením areálu. Uvažujeme, že bychom 
sou�asný plot  bu� dali opravit, anebo že by celý 
areál z�stal pro lidi voln� dostupný,“ lí�í možné 
alternativy nám�stek primátora Tomáš Hybner. 
V petici za záchranu Letního kina nabídli mnozí 
ob�ané konkrétní pomoc t�eba p�i úklidových 
pracích nebo likvidaci bodláku v hledišti. Na 
kolik revitalizace Letního kina p�ijde, to zatím 
nikdo z radních ani ú�edník� magistrát� ne-
spo�ítal. „Záleží na tom, kolik � nan�ních pro-

st�edk� zastupitelé m�sta schválí. Naší snahou 
je, aby letní kino sloužilo jako letní odpo�inková 
zóna co nejd�íve,“ up�esnil Hybner. Podle shod-
ného názoru v rad� m�sta lze Letní kino opravit 
a zachovat v sou�asné vým��e a v základních 
parametrech. To znamená zlikvidovat laminá-
tové lavice  a v plenéru odstranit  betonové stup-
n� i kostru lavic, zpevnit svah a navézt zeminu, 
odstranit zkorodované stožáry a vytrhat ze 
zem� kabely. Na volné travnaté ploše p�írodní-
ho am� teátru by lidé mohli na dece odpo�ívat, 
p�ípadn� sledovat program na pódiu s oblouko-
vým p�dorysem,  které by se jen renovovalo. 

�������	


������������������������
��������������������������� �!"����"

#�$������� %�&���'� (�)�!*��������+,���(���-�.�(������

&� ,��/��..0�1.�
222(!������-$�������(3�

�����������	�
�����
������

����������������

4&	���5����64	�4&7��8�
�&�5�
797��:	�)�5����64	�4&7
�4��7�����64��#	��;<��)��;):=6>�4&	���=��:
��4#	�	

;���
&7������?��?9@
�4&	���?6A�	�B
	#6)C���?6A��>#�

�<4��<�;�)D�#>�4#��
=&C
)9;
D>&������C����(

����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������																					�




















�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������	�
�����
������

����������������

�

&
&&&777777��777777��� ��������������������������?�?��?�???��?��?�?9�?9�?9�?9�?9�??9?�?9� @
@
@
@
�@
@

@
@
@


@ 4&	4&	4&	4&	&4&	4&	44&	4&	&	&4 ��������������������������������� ?6A?6A?6A?6A?6A?6AA?6A?6A?6AAA�	�			�			�	�	 B
	B
B
	B
B
	B
	B
	
	
B
	#6)#6)#6)#6)#6)#6)#6)#6)6))66#6)C�C��C�������������?6����??�?6A

�<<4��<<�;��))DD�#>>�4#��
===&CC
))9;
D>&��������CC������(

�<4��<�;�)D�#>�4#��
=&C
)9;
D>&������C����(

#��E�;#>���CFC�#>��
)�&<�;>�-��E�;#>�6�#7

��������
		

�������%�����3����G���6�3��6� �















��














�









�














�


�����
H�� �!��I��J*��K��!�"�G�������3� �J��G���.�:L  ���&�%�M�%















���



















�







�











�













��



�


�����
� �+�I�K%*�3��$����G���*�N�KI�J��'JO�K"�G�9%�!����.P














��















�

















��















�





��



�


�����

inzerce

S
C

-3
00

57
2/

1 

Letní kino v Karlových Varech čeká revitalizace

V hledišti dnes kvetou bodláky a rostou k�oviny i malé b�ízky

Karlovarské letní kino pro tisíc di-
váků bylo otevřeno s velkou slávou 
12. července roku 1956, kdy se zdejší 
Mezinárodní fi lmový festival zařadili 
do kategorie A vedle Cannes, Benátek a 
Berlína. Letní kino zažilo Claudii Cardi-
nalovou i kosmonauta Jurije Gagarina. 
Po uzavření kina v roce 1997 se rázem 
snížila  kapacita kin MFF na 3 857 míst.
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DopravaDoprava

inzerce

Rozvojový dopravní svaz (RDS) p�ipravuje 
pro ob�any a návšt�vníky Karlovarského 

kraje  akci s názvem Den ve�ejné dopravy – 10 
let EgroNetu. V sobotu dne 29. kv�tna 2010 
bude zavedena bezplatná doprava jak moder-
ními, tak i historickými vozidly na zvláštních 
vlakových a autobusových linkách s ozna�e-
ním A až M k vybraným památkám a zajíma-
vým míst�m Karlovarského kraje. Jednotlivé 
zvláštní linky budou vyjížd�t z terminálu dolní-
ho nádraží v Karlových Varech, z autobusové-
ho nádraží v Chebu a Sokolov� a od železni�ní 
stanice Mariánské Lázn�. Zvolenými památ-
kami jsou hrad a zámek Be�ov nad Teplou, 
hrady Loket, Seeberg, Hartenberg, Hauenštejn 
(Horní Hrad), zámky Lázn� Kynžvart, Chy-

še, klášter Teplá, p�írodní rezervace SOOS, 
pr�myslová vyhlídka dol� Družba a Medard, 
nau�ná stezka a lovecký záme�ek Kladská, 
statek Bernard. Krom� zvláštních vlak� a au-
tobus� bude možné využít i pravidelné vlaky 
a autobusové linky ve�ejné dopravy, na kterých 
bude platit v uvedený den jednodenní jízdenka 
EgroNet výjime�n� pro 2 dosp�lé osoby a �ty�i 
d�ti do v�ku 14 let v�etn�.  
Hlavní atrakcí pro cestující ve�ejnost bude ur�i-
t� jízda parního vlaku �eských drah z Marián-
ských Lázní do Be�ova nad Teplou a zp�t, dále 
jízda fotobusu k tomuto parnímu vlaku z Fran-
tiškových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní do 
Teplé a Be�ova nad Teplou. Také jízda historic-
kého autobusu Škoda 706 RTO spole�nosti Au-

tobusy Karlovy Vary, a.s., na trase ze Sokolova 
p�es Loket do Be�ova nad Teplou bude  velmi 
zajímavá. Každý cestující p�i nastoupení do 
dopravního prost�edku na zvláštních linkách 
obdrží bezplatn� pam�tní jízdenku, kterou se 
prokáže u vstupu na památky, kde m�že využít 
dohodnuté zlevn�né vstupné nebo si bude moci 
prohlédnout za b�žné vstupné prostory, které 
nejsou obvykle sou�ástí zvolených okruh�. 
Projekt je uskute�n�n ve spolupráci s Eure-
giem Egrensis a je hrazen Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
z programu Cíl 3, který podporuje p�eshra-
ni�ní spolupráci mezi �eskou republikou 
a Svobodným státem Sasko, a dále za p�i-
sp�ní Karlovarského kraje. Proto neváhejte, 
p�ij�te a ud�lejte si krásný výlet. 

Další informace najdete na www.egronet.cz

Den veřejné dopravy – 10 let EgroNetu

Certi� kát kvality poskytovaných služeb dle 
mezinárodní normy �SN EN 9001:2009 

získalo za�átkem letošního roku 
INFOCENTRUM m�sta Kar-
lovy Vary, o.p.s. Jde o vysoké 
hodnocení rozsahu propagace 
a prezentace láze�ského m�s-
ta a poskytování informa�ních 
a zprost�edkovatelských služeb 
pro návšt�vníky a obyvatele 
Karlových Var�.  „Není to jen 
ocen�ní kvality poskytovaných 
služeb, ale zejména závazek na udržení této 
kvality. K tomu nám mohou pomoci i ob�ané 
a návšt�vníci našeho m�sta, když nás budou 
kontaktovat s nám�ty, p�ipomínkami, ale 
i s kritikou p�ípadných nedostatk�. V m�síci 
dubnu jsme spustili novou, moderní formu 
našich www stránek. Tyto nové stránky jsou 
dle mého p�ehledn�jší a pro orientaci jedno-
dušší a jsou navíc dopln�ny o mnoho nových 

sekcí a multimediálních prezentací. Jako 
u každé nové v�ci i v tomto p�ípad� prosím 

o shovívavost v nejbližších týd-
nech, než se poda�í vše doladit 
a doplnit,“ uvedl k získání cer-
ti� kátu �editel infocentra Petr 
Horký. 
Od lo�ského podzimu m�lo in-
focentrum kontaktní místo na 
V�ídelní kolonád� a od zahájení 
letošní láze�ské sezony zde mají 
návšt�vníci i obyvatelé Karlo-

vých Var� možnost využít všechny nabízené 
služby.
„V letošním roce bychom se rádi zam��ili, 
mj. v oblasti propagace m�sta Karlovy Vary 
na perspektivn� významnou klientelu, a to 
na návšt�vníky a pacienty z �eské republiky. 
Tito návšt�vníci se vracejí do �eských lázní 
a Karlovy Vary by toho m�ly využít,“ dodal 
�editel infocentra. (www.karlovyvary.cz)

Infocentrum získalo certifi kát kvality

Dne 7. 5. 2010 od 13 do 17 hodin a v sobo-
tu 8. 5. 2010 od 8 hodin v areálu rekre-

ačního zařízení České pošty ve Svatošských 
skalách, Karlovy Vary-Dubí. K vidění bude:
• Zásahová technika Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje • Sanitní vozidlo 
Územní zdravotnické záchranné služby Kar-
lovarského kraje • Technika Horské služby 
• Práce a vybavení Městské policie Karlovy 
Vary • Práce a výcvik služebních psů Policie 
České republiky • Práce a technika potápěčů 
policie České republiky • Vybavení krizového 
řízení a zásobování Ministerstva zdravotnictví 
ČR • Vybavení a práce Asociace dobrovolných 
záchranářů ČR, o. s., s možností vyzkoušení 
ošetření a oživování, transport raněných… 
a mnoho jiného

Více na www.adzcr.eu/sos

Ukázky záchranářské 
práce a techniky
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

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

3. 5. 19:30
Cimrman/Smoljak/Svěrák: ŠVESTKA - Divadlo 
Járy Cimrmana
Jevištní sklerotikon. Hrají: Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák, Petr Reidinger ad. Režie: Ladislav 
Smoljak.

4. 5. 19:30 
Ronald Harwood: GARDEROBIÉR – Divadlo Bolka 
Polívky a Štúdio L+S Bratislava. Hra je koncipova-
ná jako tzv. divadlo na divadle, přičemž divákovi 
umožňuje pohled do divadelního zákulisí. Hrají: 
Bolek Polívka, Milan Lasica, Jitka Čvančarová.

5. 5. 19:30 
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE – Divadlo 
Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Bravurní kome-
die o hledání vlastní identity. 

8. 5. 19:30 
BALET GALA – Divadlo J. K. Tyla
Výběr nejlepších baletních představení, ve kterém 
diváci uvidí ukázky z Labutího jezera, Šípkové 
Růženky, Fausta, Coppélie aj. Sólisté: Jarmila Dyc-
ková, Martina Diblíková, Miroslav Hradil ad. 

9. 5. 15:00 
Božena Šimková: JAK SE KROTÍ PRINCEZNA – 
Divadelní agentura Praha Pohádce nechybí napětí, 
tajemství ani kouzla, a samozřejmě ani humor a 
vtipné, snadno zapamatovatelné písničky. Hrají: 
Tomáš Racek, Jarmila Vychodilová, Pavla Drtinová 
ad. Režie: Miroslav Pokorný.

11. 5.  19:30 
Recitál Pavly Břínkové a Jana Ježka: LÁSKA V 
OPERETĚ A V MUZIKÁLU. V pořadu zazní nejzná-
mější písně a dueta světových operet a muzikálů 
(Lehár, Kalmán, Bernstein, Weber, Porter, Friml, 
Nedbal a další).

12. 5.  19:30 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY – Divadlo Kalich
Originální forma americké detektivní komedie je 
založena na komunikaci herců s publikem, které 
nad vývojem děje přejímá vládu. Hrají: Dalibor 
Gondík, Ladislav Potměšil, Ivana Jirešová ad. Režie 
Petr Novotný.

14. 5.  19:30 
William Shakespeare: HAMLET – Dejvické divadlo
Interpretace hry se zaměřuje na osobní vztahy 
a psychologicky věrohodné, i když často velmi 
neobvyklé zobrazení shakespearovských charak-
terů. Hrají: Jaroslav Plesl, Jiří Langmajer, Vanda 
Hybnerová ad. Režie: Miroslav Krobot.

15. 5.  19:30 
Franz Lehár: VESELÁ VDOVA – Severočeské 
divadlo opery a baletu
Opereta má velmi kvalitní libreto s chytrou 
zápletkou, zároveň i její hudební stránka patří ke 
skutečným skvostům. Hrají: Yvetta Tannenbergero-
vá, Michal Klamo ad. Režie: Gustav Skála.

18. 5.  19:30 
koncert – „TOUR 2010“: Věra Martinová & Jamie 
Marshall & P.R.S.T. 
Věra Martinová vydává v roce 2010 své nové CD. U 
příležitosti jeho vydání vznikl koncertní program, 
jehož základ tvoří písničky z tohoto nového CD, 
ale diváci samozřejmě nebudou ošizeni ani o ty 
největší hity.

21. 5.  19:30 
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW: FANTASY OF DANCE 
Taneční soubor Merlin FANTASY OF DANCE- velko-
lepý taneční projekt plný irského tance, stepu, pod-
manivé hudby, světelných efektů a kostýmových 
převleků pro všechny věkové kategorie diváků.

23. 5. 15:00 
O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNÉ ROZÁRCE – 
Docela velké divadlo
Pohádka o setkání chytrého Honzy s poněkud 
popletenou princeznou Rozárkou, která nic neví ani 
neumí. Hrají a zpívají Petr Erlitz, Lenka Lavičková, 
Jan Bouše ad. Režie Jurij Galin a Lenka Lavičková.

25. 5. 19:30 
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ… – Komor-
ní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze 
slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 
O. Nedbala a dalších. Zpívají: Venuše Dvořáková – 
soprán, Roman Krebs - tenor, Petr Matuszek – bas.

29. 5.  19:30 
John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO – 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Příběh Roxie a Velmy, mazaného právníka Billy 
Flynna a celé hrstky dalších bizarních fi gurek z 
amerického podsvětí. Hrají: Michaela Badinková, 
Bronislav Kotiš ad. Režie: Roman Meluzín.

30. 5. 15:00 
DĚTSKÁ SHOW – Agentura Nordproduktion
Zábavné odpoledne plné soutěží, písniček a tanco-
vání. Účinkují:  DJ Pepino, Princezna Žofína, Šašek 
Miro, v programu dále vystoupí orientální břišní 
tanečnice Kačka a sportovní tanečnice Simona.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio 

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

4. 5.  19.30 
Jan Burian & Lenka Dusilová – Dvanáct druhů 
samoty
Na turné k novému albu Dvanáct druhů samoty 
vyráží se stejnojmenným pořadem populární dvojice 
osamělých písničkářů s kapelou Křehcí muži.

7. 5.  18.00 
Leon Havlíček – Pura Natura
Vernisáž výstavy fotografi í známého karlovarského 
výtvarníka a hudebníka, jehož neotřelý pohled nám 
ukáže přírodu v netušených souvislostech a krásách.

7. 5.  19.30 
Bernard Blues Band & Rezatý rakety 
Po famózním úspěchu na předvánoční bluesové 
přehlídce se vrací karlovarští bluesmani tentokrát s 
plzeňskými hosty Rezatý rakety. 

8. 5.  19.30 
Divadlo V patře – Drana
Strhující vyprávění staré romské ženy. Účinkují Lucie 
Domesová a Dana Jelínková. Režie Matěj Samec. 

10. 5.  19.30 
Maršo vorijla – Odpuštění se jen tak nerozdává
Svobodně pojď dál! Del maršal chujla. – Ať vás Bůh 
zachová svobodné. Představení Divadla Dagmar. 
Hrají Jana Franková a Hana Franková.

12. 5.  19.30 
Pavlína Jíšová a přátelé 
Populární písničkářka se svojí doprovodnou kapelou 
představí svoje nové album „Blázen tančí dál“. 

14. 5.  19.30 
Longton Unplugged Band & Brigáda bratří Pelců
Rock’n’rolloví a jazzoví veteráni. Páteční večer ve 
znamení hudby populárních karlovarských souborů. 

15. 5.  15.30 
Beseda o všem, co zajímá občany Karlovarska
Křesťanská akademie pořádá v rámci cyklu svých 
přednášek besedu s JUDr. Pavlem Svobodou, porad-
cem ministra zahraničních věcí a lídrem KDU-ČSL v 
tomto kraji.

18. 5.  19.30 
Ivo Jahelka
Mediálně známými právníky se to v Karlových Varech 
začíná hemžit. Tentokrát dorazí ten populárnější, 
který si s sebou přiveze kytaru a přízvisko „zpívající 
právník“. 

21. 5.  19.30 
Legenda Emöke – připravilo divadelní studio D3
Divadelní hra Miloše Horanského a Adély Kroupové 
podle stejnojmenné novely Josefa Škvoreckého. 
Scénické čtení v režii Františka Fausta a v podání 
Divadla bez zákulisí Sokolov.

25. 5.  19.30 
Vladimír Mišík & Etc…
Po bezmála třech letech se na scénu Klubu Pade-
rewski vrací legenda českého bigbítu a folkrocku, 
zpěvák Vladimír Mišík, tentokrát se svými rockovými 
spoluhráči Etc... 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

2. 5. 15:00
Kolonádní koncert v rámci zahájení lázeňské se-
zony. Mlýnská kolonáda Dirigent Miloš Formáček

14. 5. 19:30
Abonentní koncert - C 8, Lázně III
Carl Maria von Weber: Čarostřelec - předehra 
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 1 C 
dur, op. 15  
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll, op. 36
Karel Friesl – klavír  
Dirigenti Olivera Barac a Leo McFall 

21. 5. 19:30
Abonentní koncert - A 10, Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná fl étna - 
předehra
Max Bruch: Koncert pro housle g moll, op. 26  
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92
Vladislav Liněckij - housle
Dirigent Stanislav Vavřínek   

28. 5.  19:30 
Abonentní koncert - B 9, Lázně III
Jean Sibelius: Labuť tuonelská – legenda, op. 22/3
Edouard Lalo: Koncert pro violoncello D dur 
Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 
Dominika Hošková – violoncello 
Dirigent Martin Lebel  
Kolonádní koncerty budou probíhat od 25. května 
2010.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO 
Vestibul Lázně III v den koncertu 15.00–19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary 
Lázeňská ulice denně 10.00–16.00
tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary
Dolní nádraží Po–Pá 9.00–17.00, So–Ne 10.00–
16.00, tel: 353 232 838

Předprodejní místa Městského rezervačního systé-
mu – více na vstupenky.karlovy-vary.cz
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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 
– pokud není uvedeno jinak

7. 5. Tomáš Liška Trio
jedinečný projekt vynikajícího kontrabasisty T. Lišky, 
který mísí specifi cký zvuk akustické kytary 

14. 5.  Soul  Collection 
dynamické hudební seskupení v čele s charizmatic-
kým zpěvákem a saxofonistou V. Drtinou, hudba nabi-
tá salsou, sambou, bossa novou. Vstupné: 100 Kč.

28. 5. Petra Ernyei Quartet
objev na hudební scéně, talentovaná zpěvačka s 
kapelou výborných hudebníků. Vstupné: 100 Kč.

Živá hudba:
• Marakas Band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa 
• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení
Magic show, orientální tance či indické tance

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel: 353 224 387; www.galerievary.cz

VÝSTAVY:
13. 5.–27. 6.
Jiří Šik – obrazy / Linda Männel – obrazy, kresby
Konfrontace dvou pojetí fi gurálního žánru v podání 
jubilujícího karlovarského malíře a mladé německé 
autorky pořádané v rámci přeshraničního projektu 
„Prolínání - Verknüpfungen“ ve spolupráci s Kun-
stverein Selb. Vernisáž 13. 5. v 17 hodin.

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století.  

DALŠÍ AKCE:

2. 5.  19:00
Komentovaná prohlídka výstavy Odkaz Martina 
Salcmana v provedení Mgr. Tomáše Brabce

11. 5.  19:30 Dorota Barová & Tellemarkk 
Violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová (Tara Fuki, Ver-
tigo Quintet). Účinkují: Dorota Barová - violoncello, zpěv, 
Pavel Hrubý - saxofony, Tomáš Reindl - perkuse, tabla.

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charlie galery.cz 

VÝSTAVA:
8. 5.–6. 6. Kristina Folprechtová Obrazy z šaman-
ských cest; Jitka a Richard Kantovi Sochy a vitráže
 Vernisáž 8. 5. od 16.00.

BESEDA:
13. 5. Meda Mládková – Povídání o umění a životě

Hotel Richmond, velký sál od 16:00. 

GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel. 353 234 636,www.ateliermirka.cz

VÝSTAVA
Olejomalby výtvarníků Ateliéru Jany Hasmanové. 
Výstava potrvá do konce května. Otevřeno vždy po - 
čt 10–17 hod; pá 10–16 hod.

VÝTVARNÉ DÍLNY  
4. 5. 17:00 Šperky z polymerové (fi mo) hmoty  
25. 5.  17:00 Textilní tvoření - bylinkové panenky

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary

Tel:723 481 513, www.zsazus.cz

Výstava
28. 5.–24. 6. 
Práce výtvarných oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 

LITERÁRNÍ VEČER 
19. 5.  18:00
Dramatický obor ZUŠ A. Dvořáka - Dagmar Pušová

Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary

tel. 774 232 046; www.pro.tebe.cz

8. 4.–18. 6. Výstava: Porcelán – kde je problém?

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary,

tel.: 353 332 045, 608 335 902
www.galerie-husarikova.cz

GALERIE SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel: 739 154 389

http://snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlo-
varských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.

1.–2. 5. 14:00
Skřítek Rolli – Finsko, VB, 78 min.
 Vstupné: 90,- Kč.

1.–2. 5. 16:00 a 18:00; 3.–7. 5. 
16:00
10.–12. 5. 16:00
Souboj Titánů 3D – USA, 108 min. 
3D fi lm
 Vstupné: 130,- Kč.

1.–2. 5. 20:00; 3.–5. 5. 18:00
Iron Man II – USA, 115 min.
 Vstupné: 90,- Kč.

3.–5. 5. 20:00
Přestupný rok- USA, 99 min.
 Vstupné: 90,- Kč.

6.–9. 5. 18:00
Kouzelná chůva a Velký třesk – 
USA, 109 min. Vstupné: 90,- Kč.

6.–9. 5. 20:00
Ženy v pokušení – ČR, 118 min.
Komedie. Vstupné:90,- Kč.

6.–9. 5. 22:00
I love you P. Morris – USA, 98 min.
 Vstupné:90,- Kč.

8., 9., 15., 16., 22., 23. 5. 14:00
Toy Story: Příběh hraček 3D – USA, 
78 min. 3D fi lm Vstupné: 165,- Kč.

10.–12. 5. 18:00 a 20:00 
Babylon A. D. – USA, 97 min.
 Vstupné:90,- Kč.

13. 5.  10:00
Velké podmořské dobrodružství 3D 
– VB, 81 min; 3D fi lm–Představení 
pro seniory Vstupné:40,- Kč.

13.–14. 5.; 17.–21. 5.16:00
24.–26. 5.16:00
Garfi eld 3D – USA, 72 min.; Premi-
éra – 3D fi lm Vstupné: 130,- Kč.

13.–16. 5. 18:00 a 21:00
17.–19. 5. 18:00
Robin Hood – USA, 148 min.
 Vstupné: 90,- Kč.

17.–19. 5. 21:00 
Muži co zírají na kozy – USA, 94 
min. Vstupné: 90,- Kč.

20.–23. 5. 18:00
Kuky se vrací – ČR, 108 min.
 Vstupné:  90,- Kč.

20.–23. 5. 20:00 a 22:00
Doktor od jezera hrochů – ČR, 102 
min.  Vstupné: 90,- Kč.

27. 5. 10:00
Protektor – ČR, 100 min.–Předs-
tavení pro seniory Vstupné: 40,- Kč.

27.–31. 5. 16:00 a 20:00
StreetDance 3D – VB, 98 min.–P-
remiéra – 3D fi lm Vstupné: 130,- Kč.

27.–31. 5. 18:00 
Princ z Persie: písky času – USA, 
115 min. Vstupné: 110,- Kč.

28.–30. 5. 22:00
Cesta – USA, 113 min. 
 Vstupné: 90,- Kč.

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

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
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1. 5.  16.00
2.– 5. 5.  17.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 
 Vstupné 80 Kč

1. 5.  18.45 
Met in HD, ARMIDA

2. 5.  15.00 pro nejmenší
KRAKONOŠ A PYTLÁK
 Vstupné 10 Kč

2.–3. 5.  19.30
PŘESTUPNÝ ROK 
 Vstupné 90 Kč

4.– 5. 5.  19.30 Bio Art
NEW YORKU, MILUJI TĚ
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

7.–8. 5. 19.30
O KAPITALISMU S LÁSKOU 
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

7.–9. 5.  17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
 Vstupné 80 Kč

9. 5.  15.00 pro nejmenší
ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ 
POHÁDKY.  Vstupné 10 Kč

9. 5.  19.30 Bio Art–dokument
OKO NAD PRAHOU

10.–11. 5. 17.30

ŽENY V POKUŠENÍ; ČR 2009/118‘ 
 Vstupné 100 Kč

10.–11. 5.  20.00  Bio Art
12. 5.   19.30
PEVNÉ POUTO 
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

12. 5.  17.00 pro seniory
TOBRUK; ČR, SR 2008
 Vstupné 25 Kč

14.–15. 5. 20.30
16. 5.  19.30
17.–19. 5. 17.30
NINE   Vstupné 90 Kč

14.–15. 5. 18.30 Bio Art
MILÝ JOHNE 
 Vstupné 90 Kč / 70 Kč

14.–15. 5. 16.30
16. 5.  17.00
CRAZY GANG V CIRKUSU 
 Vstupné 70 Kč

16. 5.  15.00 pro nejmenší
DO KINA ZA KRTKEM
 Vstupné 10 Kč

17.–19. 5. 20.00
ŽENY V POKUŠENÍ 
 Vstupné 100 Kč

21.–22. 5. 19.30
SVÍTÁNÍ Austrálie

 Vstupné 90 Kč

23. 5.  15.00 pro nejmenší
CIRKUS HURVÍNEK ČR 65 min
 Vstupné 10 Kč

23. 5.  19.30 
24. 5.   17.00
NEZAPOMEŇ NA MĚ 
 Vstupné 90 Kč

24.–26. 5. 19.00
SOUBOJ TITÁNŮ 
 Vstupné 90 Kč

26. 5.  16.30
NIKDE V AFRICE
 Vstupné 25 Kč

28.–30. 5. 17.00
PLANETA 51
 Vstupné 80 Kč

30. 5.  15.00 pro nejmenší
KAMARÁD KRTEČEK
 Vstupné 10 Kč

27. 5.  17.00  Bio Art
28.–30. 5.  19.30
MAMAS & PAPAS
 Vstupné 90 Kč / 80 Kč

31. 5.  19.30 Bio Art
HADEWIJCH–MEZI KRISTEM A 
ALLÁHEM 
 Vstupné 80 Kč / 60 Kč

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

Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

11. 5.  19.00 
Folková skupina Roháči (průřez nejznámějšími hity 
za období 35 let kariéry skupiny)

29. 5.  15.00  
Setkání sborů Karlovarského a Plzeňského kraje.(Pě-
vecký sbor Carmina Přeštice – sbormistr Mgr. Martin 
Laxa , Pěvecký sbor Prácheň Horažďovice - dirigent 
Jan Petrus). 
Výtěžek z 
koncertů bude 
použit na opravu 
kostela. Vstupné 
dobrovolné. 
Akce se koná za 
podpory města 
Karlovy Vary.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

Pro veřejnost
Počítačové kurzy pro začátečníky – informace na tel. 
353 221 365, linka 31 – Marek Dundovič
Na dětském oddělení dopoledne besedy pro školní 
třídy – kontaktní osoba Bc. Ludmila Křivancová, tel. 
353 221 365, linka 21 

13. 5.  Besedy pro školy s cestovatelem Davidem 
Švejnohou–v dopoledních hodinách 
26. 5.  Besedy s herečkou a spisovatelkou Markou 
Míkovou – v dopoledních hodinách 

Stálá výstava 
Mezi knihami aneb pořady pro dospělé a hry pro děti

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po–čt 10.00–12.00, 12.30–18.00; 

pá 12.00–16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346,
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844, 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747, 
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150, po: 13.00–18.00,
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).

STÁLÁ EXPOZICE: 
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Kar-
lovarska. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. 
století po dnešek. 
Vstupné stálá expozice / výstava: dospělí 30 / 20 Kč, 

děti 15 / 10 Kč.

6. 5. – 13. 6.  
Výstava Romantické cesty zanikající krajinou  
Výstava představuje měnící se podobu krajiny na So-
kolovsku. Vernisáž 5. 5. v 17:00.

19. 5.  17:00 
Přednáška Romantické cesty zanikající krajinou
Přednáška veřejnosti představí měnící se podobu 
krajiny na Sokolovsku, kde na místě vyuhlených lomů 
Medard a Libík vzniká budoucí jezero Medard. Přednáší 
Rudolf Tyller a Světlana Kuncová.  Vstupné 30 Kč.

29. 5.  17:00 
Muzejní noc Významní návštěvníci Karlových Varů 
v sobotu 
Literárně-dramatický večer připomene významné 
zahraniční návštěvníky našeho města z řad šlechty, 
státníků, umělců, spisovatelů. Večer bude doplněn 
mimo jiné výstavkou s autentickými sbírkovými před-
měty.  Vstup volný.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

tel. 353 226 252-3, www.kvmuz.cz

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

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

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

Pro veřejnost – Sál Dvory
 6. 5. 16:30 
„GALAPÁGY – peklo i ráj“ - přednáška

13. 5. 16:30 
„Osudy našich svěřenců“ - přednáška

19. 5. 17:00 
projekce fi lmu“MÁJ“ - 1. fi lmové představení s ko-
mentářem k MÁCHOVSKÉMU ROKU

Odd. pro handicapované
14. 5. 17:00 
„Trojhvězdí romantismu“ - 1. přednáška z cyklu 
k MÁCHOVSKÉMU ROKU 

A-klub Dvory:
21. 5.  17:00 
„Večer přiměřené deprese“ - autorské čtení poezie 
karlovarského autora Václava Edera 

Vzdělávací středisko Dvory:
4., 25. 5.  10:00 a  15:00 
 „Kurz orientace na webu KKKV“ 

VÝSTAVY
Kavárna Dvory:
3. 5.–27. 5. „OKNA“ – výstava fotografi í amatérské 
fotografky MUDr. Růženy Möstlové

Aklub Dvory:
3. 5.–28. 5. Výstava fotografi í studentky V. Prudíkové

Hala Dvory:
3. 5. – 28. 5. „OSUDY NAŠICH SVĚŘENCŮ“ 
Výstava fotografi í uspořádaná ve spolupráci s o.s. 
Ostrovský Macík

Půjčovna Dvory:
3. 5. – 30. 11. Výstava vzácných a pozoruhodných 
vydání díla K. H. Máchy

Studijní odd. Lidická
3. 5. – 28. 5.  „Tajemné megality“ - výstava fotografi í 
cestovatele a fotografa Bohdana Vaňka

HERNÍ KLUB A-KLUB DVORY:

22. 5.  11:00 Herní sobota

6., 13., 20., 27. 5. 15:00 
Herní klub – chytrá zábava pro každého od 15 let

Dětské oddělení Dvory:
5., 12., 19., 26. 5. 15:00 
Středa s pohádkou
7., 14., 21., 28. 5. 15:00 
Páteční pohádkové hrátky

PRO SENIORY

Studijní oddělení Lidická:
13., 27. 5.  10:00 Literární klub pro seniory 

Český červený kříž Karlovy Vary 
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 221 854, 722 788 014; www.cck-kv.blog.cz 

Výuka a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny 
věkové kategorie
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2. 5.  14:00–17:00 
JARNÍ KARLOVARSKÉ SLUNÍČKO
Odpolední pozorování Slunce v rámci dětského dne u 
Lázeňského hotelu Thermal.

12. 5. 17:00 
Stříbro mléčné dráhy
Společně se v areálu hvězdárny vydáme na cestu Mléč-
nou dráhou do středu naší galaxie a dál do nejvzdále-
nějších hlubin vesmíru.

21.–23. 5. 
Astronomický víkend
Rekreační a pobytová akce pro děti ve věku 8 -14 let se 
zájmem o noční pozorování hvězdné oblohy, smyslem 
pro hry, legraci a kamarádství. Odborní instruktoři, 
společné výlety a hry. Ubytování a strava je zajištěna. 

22. 5.  10:00–17:00  
BAMBIRIÁDA 2010
Areál zemské výstavy v Chebu: Hvězdárna dětem 
Karlovarského kraje. Návštěvníci budou moci sledovat 
dalekohledem Slunce a zúčastnit se řady zajímavých 
atrakcí.

Pozorování večerní oblohy 
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné ob-
lohy nastávají v polovině měsíce, nejhorší pozorovací 
podmínky nastanou na začátku a koncem měsíce ko-
lem měsíčního úplňku, ideální podmínky ke sledování 
Měsíce 21.–22. 5. Ideální podmínky ke sledování planet 
Mars a Saturn, končí období viditelnosti Večernice 
neboli planety Venuše, koncem měsíce uvidíme při 
pozorování také planetu Jupiter. 

Každý pátek a sobotu ve 20:30 hodin
Svět očima mravence a obra. Večerní pozorování pro 
děti 5-9 let s úvodním pořadem o světě planet, hvězd a 
galaxií na straně jedné a na straně druhé o světě atomů 
a elementárních částic.

Každý pátek a sobotu ve 22:00 hodin
Klenoty jarní oblohy. Večerní odbornější pozorování 
zimní večerní oblohy. Doporučený minimální věk 10 let. 

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpoled-
ní prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce 
či planet viditelných na odpolední obloze.

ARMÁDA SPÁSY ČR
Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary 

Jugoslávská 16, Tel.: 353 225 861
 www.armadaspasy.cz

4. 5. 13:00 Burza oděvů
11. 5.  15:00  Koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
15.–16. 5.   Cesta z města - víkend pro 

seniory s vnoučaty
22. 5.  Zájezd do Brna na Den rodin AS

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD
Otevřeno každou středu od 14 do 18.00 na adrese:

Varšavská 2, Karlovy Vary, prostory sekr. KDU-ČSL.

Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská 
akademie Karlovy Vary.

RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mlá-
dež se zaměřením na radiotechniku, základy elek-
trotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a 
sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se 
pravidelně účastní národních i mezinárodních radioa-
matérských závodů a soutěží.

Každé  po  16.00   Kroužek elektrotechniky – 
pro pokročilé

Každé  út  16.00  Klub pro dospělé
Každou  st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý  čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Východní 6, 360 20 K. Vary, Tel.: 353 230 847, 

606 581 369; www.materske-centrum.cz

21. 5.  „Montessori pedagogika“ 
beseda s Mgr. Michaelou Hrivňákovou 

22.–23. 5. Bambiriáda v Chebu

25. 5.  18:00–20:00  
„Táta v MC“ workshop s PhDr. Martinem Járou

MCKV čeká zřejmě další životní krok – stěhování. Uví-
táme jakoukoliv pomoc – fi nanční, materiální, fyzickou. 
Můžete-li nám jakkoliv pomoci, kontaktujte nás na telefo-
nu: 353 230 847, 606 581 369 nebo na e-mailu: mckv@
seznam.cz. Každá hodina dobrovolné práce, každá sto-
koruna, každé kilo písku nás posune dopředu. Zapojte 
se a pomozte dobré věci. Děláme to pro nás všechny, 
i právě pro vás. Nabídka služeb MCKV se stále rozšiřuje 
a nikdy nevíte, kdy i vy některou z nich využijete. 

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH 
OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary

Tel.: 353 565 065, 728 617 629

12. 5.  Výlet vlakem do Mariánských Lázní s paní 
Marií Konečnou
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14. 5. 20:30 Živá hudba – hraje P. Škulavík

HOTEL PRIMA, Studentská 83, Karlovy Vary 
Tel.: 353 332 121, www.hotelprima.cz

MODRÁ GALERIE A Mezinárodní pěvecké 
centrum Antonína Dvořáka

12. 5.  19:00  
Večer vzpomínek na Antonína Dvořáka (Ateliér V. Lok-
vence, Prašná ulice 10, Drahovice). Poslech Milostných 
písní, Cikánských melodií a Moravských dvojzpěvů. 
Hosté večera Antonín Dvořák III., vnuk skladatele, a di-
rigent František Drs. Účinkují Hana Friedová - soprán, 
Lucia Duchoňová - mezzosoprán, Maroš Klátik – klavír. 
Vstupné 100 Kč. Nutná rezervace na tel 602 416 183.

Pedagogické a vzdělávací centrum KV kraje, o. p. s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

1. 5.  11:00-17:00  Kurz publicistiky
seminář se bude podrobně zabývat psaním se zamě-
řením na publicistické formy

12. 5.    9:30–12:45   Šikovné ruce
 – malované hedvábí 

14. 5.  Studium pro asistenty pedagogů

25. 5.  11:00–17:00  Kouzlo batiky
batikovaná přáníčka – různé druhy batikování

27.–28. 5.  9:00-18:00 Asertivita
představení hlavních zásad a technik asertivity

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO, 
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

Nabídka masérských kursů 

Přednáška   24. 5. 18,00  
ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE – du-
chovní cesta ve starověkém Egyptě a vláda Světla.
Přednáší Miloš Matula.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY

Svaz pořádá dne 16. 6. zájezd do města Bamberg 
v Německu. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout 
v klubovně  SDČR Úvalská 36 každé úterý 9.00–10.45 
hod, a to do 1. 6. 2010.  Na programu je prohlídka 
města a místního domu s pečovatelskou službou. 
Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE 
Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. 

hodině v zasedačce Vodáren a kanalizací,
Doubí – konečná stanice autobusu č 6.

zve zájemce o konzultace nad svými fotografi emi, 
diskuze o technice fotografování, digitálním zpraco-
vání, a ke spolupráci s klubem na výstavách k ná-
vštěvě. 

15. května bude vernisáž naší klubové výstavy 
„KARLOVARSKÉ MOTIVY“ v knihovně švédského 
města Katrineholm. Je to desátá klubová výstava 
a někteří z členů KPF měli i samostatné výstavy. 

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Okresní výbor Karlovy Vary. 

Každou středu 9:00–12:00, Tel.: 722 224 704

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

Sdružení pořádá v měsíci květnu zájezd do Plzně a 
v červnu do Litoměřic. Veškeré informace o pořáda-
ných a jiných akcích naleznete ve vývěsních skříňkách 
SD u pošty a na náměstí Milady Horákové nebo osob-
ně vždy ve středu mezi 9:00–11:00 hod.

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnoča-

sové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30 
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně 
výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00–12.30 
Pracovně výtvarná terapie v DDM
 15.00–16.30
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
 14.00–16.00
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM, turistika, sport. hry ap.
Pátek 10.00–12.30
Společenské akce, pracovně výtvarná terapie, DDM
24. 4. 14.30
Kytičkový bál, restaurace U kaštanu, Rosnice
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ŠkolyŠkoly

T�etí pátek m�síce kv�tna se studenti kar-
lovarských st�edních škol  spolu s dalšími        

st�edoškoláky ze Slovinska, Chorvatska, 
Srbska, �erné Hory, Ma�arska, Rakouska, 
Slovenska a dalších zemí spojí do jedine�né 
„open air“ akce. Dostala název EUROPEAN 
QUADRILLE DANCE FESTIVAL a bude to 
pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekord� 
jako nejv�tší synchronní tanec. Tane�níci se 
shromáždí 21. kv�tna 2010 ve 12 hodin na 
korzu p�ed hotelem Thermal. P�esn� v pravé 
poledne zatan�í spole�n� nacvi�enou chore-
ogra� i �tverylky a pokusí se o zápis do Guin-
nessovy knihy rekord�.
P�ij�te podpo�it karlovarskou mládež v jejím 
pokusu o p�ekonání rekordu!
Lo�ský rekordní výsledek bylo 27 380 tan-
�ících ze sedmapadesáti m�st 9 zemí Evropy.  

Studenti karlovarských škol se pokusí o rekord

Nabízíme místo ve sportovní třídě s 5 ho-
dinami tělesné výchovy všem zájemcům 

o sport  bez rozdílu druhu sportu. Kdo chce 
mít více sportu ve škole, má dveře otevřené. 
Sázíme na všestrannost!
Místo konání: Školní hřiště ZŠ Růžový Vrch
Začátek v 15.30 hodin. Sportovní oblečení 
s sebou.
Nábor do sportovní třídy určen žákům 5. tříd.
Přijďte i s rodiči!
Možnost kontaktu na tel.: 353 437 111; 
e-mail: skola@zsruzovyvrch.cz
Informace o škole na www.zsruzovyvrch.cz

Již pátý ro�ník Velikono�ní výstavy d�tí z 1. 
mate�ské školy Karlovy Vary, Komenské-

ho 7, prob�hl v Krajské knihovn�. Letos d�ti 
vyrobily velikono�ní strome�ky. Na slavnost-
ní vernisáži se sešli malí výtvarníci ze všech 
osmi mate�ských škol. Vzájemn� si nadšen� 
ukazovali, kterého zají�ka, perní�ek nebo va-
jí�ko vyzdobili. Krom� toho si také spole�n� 

zazpívali píse� Žežuli�ka a každá skupinka 
d�tí p�idala krátké jarní vystoupení. Za to si 
všichni malí um�lci vysloužili sladkého �o-
koládového zají�ka. Po slavnostním zaháje-
ní výstavy si d�ti prohlédly celou knihovnu. 
Pracovnice knihovny jim ukázaly  d�tské 
odd�lení, odd�lení pro nevidomé a hudební 
klub.   OP MŠ Východní - Sluní�ko.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 6. května 2010 proběhne na naší 
škole Den otevřených dveří. A dveře pro 

vás budou otevřeny už od samého rána. Dva-
krát do roka probíhá na naší škole tzv. velký 
netradiční den. Jsme ve škole, učíme se, ale 
tak trochu jinak... 
Chcete se podívat, jak nám to jde? Chcete si s 
námi vyzkoušet, jaké to je, procestovat svět za 80 
minut, zažít prapodivné věci kolem tajemného 
hradu v Karpatech či prožít dva roky prázdnin 
na tajuplném ostrově?... Že vám to připomíná 
fantazie Julesa Verna? To je v pořádku. 
Přijďte a vydejte se s námi na dobrodružné vý-
pravy do světa snění. Můžete hned ráno. Naše 
posádka vás provede celým dnem a společně 
s kapitánem můžete v podvečer zhodnotit, jak 
se nám to povedlo! 
Podrobný program najdete na webových 
stránkách školy zskonecna.webnode.cz.
Nahlédněte i vy pod pokličku jednoho neoby-
čejného dne na ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, 
a to v době od 8.00 do 12.00 h a od 14.00 do 
18.00 h. Těšíme se na vás! 

Už pátý ro�ník Karnevalu masek na ledové 
ploše uspo�ádala v KV Aren� 1. mate�ská 

škola Karlovy Vary. Byla to záv�re�ná krásná 
te�ka za p�lro�ním brusla�ským výcvikem 
t�ch nejmenších. Ledová plocha byla zapln�-
na desítkami d�tí v r�zných maskách. Na led� 
se vznášeli pestrobarevní motýlci, poletovali 
brou�ci a berušky, své tane�ní kreace p�edvá-
d�la i r�zná zví�átka. K vid�ní byly i n�které 
nadp�irozené bytosti. Ani paní u�itelky se ne-
nechaly zahanbit a prohán�ly se po ledové plo-
še coby berušky, muchom�rky nebo klauni.
Na tribun� p�ihlíželi rodi�e, babi�ky a d�de�-
kové, právem hrdí na um�ní svých potomk�. 
Panovala dobrá nálada, hudba vyhrávala, d�-
tem radostí zá�ila o�ka. A práv� to nás utvr-

dilo v tom, že každá pohybová sportovní ak-
tivita je pro naše nejmenší sv��ence velkým 
p�ínosem. 

(Za 1. MŠ B. Vojtová, P. Tvrzová a J. �anakyová)

Malí tanečníci – velký úspěch

Jako každoro�n� se d�ti ze 2. mate�ské školy 
Paprsek Mládežnická zú�astnily p�ehlídky 

škol Karlovarského kraje v Toužimi.  Diváci moh-
li zhlédnout 10 vystoupení v podání šikovných 
mr�ous�. Všechna vystoupení m�la vysokou 
úrove� a d�ti pot�šilo, že vystoupením Latina s 
Dádou op�t postoupily do celostátní p�ehlídky 
mate�ských škol v Nymburku, které se koná 8. 
5. 2010. Toto vystoupení p�ipravily paní u�itelky 
Alena Kroupová a Jana Zimmelová. 

Nábor do sportovní třídy

Nejlepší výtvarníky odměnili čokoládou

Karneval masek se dětem povedl

Pozvání pro rodiče

Základní škola pro žáky se speci� ckými 
poruchami u�ení zve zájemce na Den 

otev�ených dve�í. Koná se 20. 5. 2010 od 8 
do 18 hod. P�ij�te se k nám podívat. V klid-
ném prost�edí rodinné vilky pomáhají spe-
ciální pedagogové d�tem p�ekonávat úskalí, 
plynoucí z toho, že každé dít� je jiné ale po-
žadavky škol jsou stejné. ZŠ, Mozartova 7, 
Karlovy Vary tel. 353224241, 605941809

Více informací na: www.zsdys.cz
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Palmy a vavříny jsou    
Byly odedávna tradiční ozdobou kolonád i přímořských letovisek, lemovaly vchody nejlepších hote-
lů a lázeňských domů. V Karlových Varech zdobily a zdobí tradičně promenádu stejně jako Vřídelní 
halu, Tržiště nebo okolí pramenů. Palmy a vavříny k našemu městu patří a jsme na ně pyšní.

Jaké druhy palem jsou v našem 
městě nejpočetnější

Chamaerops humilis, to je domácí evropská palma, 
která roste na skalnatých pob�ežích západního St�e-

dozemí a také severní Afriky. Má nízký vzr�st a tuhé v�jí-
�ovité listy ke�ovitého habitu. U starších rostlin se vytvá�í 
tenký kmínek vysoký jeden metr. Kultivar Arborescens 
dor�stá do výšky p�ti metr� a kmen je pokrytý tuhými 
vlákny. Tyto druhy palem jsou nenáro�né a starší exem-
plá�e snesou i krátkodobý pokles teplot pod bod mrazu.
Trachycarpus fortunei pochází z Japonska a severní 
�íny. Je to statná v�jí�ovitá palma s tuhými, leskle ze-
lenými listy, která dor�stá až do výšky patnácti metr�. 
Kmen je porostlý tuhými hn�dými vlákny, podobnými 
ko�ským žíním. �adí se mezi nejotužilejší palmy, sne-
se i teploty minus 10 ºC. V n�kterých �ástech Anglie se 
p�stuje celoro�n� venku. V našich podmínkách dob�e 
p�ezimuje v nevytáp�ném skleníku.
Phoenix canariensis je v Karlových Varech nejrozší�e-
n�jší palmou, pochází z Kanárských ostrov�. Je typická 
tlustým, d�evnatým, n�kdy rozší�eným kmenem, kte-
rý m�že v dosp�losti dosáhnout pr�m�ru 80 až 90 cm 
a výšky dvaceti metr�. Její dekora�ní hodnota spo�ívá 
v hustém olist�ní, délka listu m�že dosáhnout až šesti 
metr�. Jde o velice otužilou a nenáro�nou palmu.
Washingtonia robusta je palma, p�vodn� dovezená z ji-
hozápadních stát� USA a ze severního Mexika. Veliké 
dlanité listy o pr�m�ru dvou metr� dodávají této palm� 
majestátnost. Ve své domovin� dor�stá do výšky t�iceti 
metr�. Je to mén� náro�ná palma, která se dá p�stovat 
i v jižn�jších polohách St�edozemí.
Laurus nobilis neboli vav�ín vznešený je stále zelený 
ke�, který má krátce �apíkaté, kožovité listy, které krás-
n� voní. Je známý jako ko�ení pod názvem bobkový list. 
Dob�e snáší �ez a rychle obr�stá. Toho se i v našem m�s-
t� využívá p�i tvarování ke�� do r�zných forem jako jeh-
lan� i ovál�. Rostlina není náro�ná na p�stování. P�ezi-
muje v chladných, ale mrazuvzdorných prostorách.
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Není to žádné tajemství. V palmách jsme 
jako m�sto skute�nou velmocí! Máme 

jich evidovaných nejvíce ze všech m�st v celé 
republice. Dívala jsem se do evidence a k dneš-
ku máme p�esn� 353 palem. V�tšinu jsme si 
sami vyp�stovali a vypiplali, �ást jsme koupi-
li z Pražského hradu nebo zámku v Lánech. 
Palmy a vav�íny jsou sou�ástí mobilní zelen� 
a je to naše chlouba,“ �íká �editelka Správy 
láze�ských park� Zuzana Macešková. Podle 
ní podtrhují palmy i vav�íny romantiku lázní 
a jsou tradi�ní okrasou m�sta.
T�m nejstarším palmám, které mají v evi-
denci Správy láze�ských park�, je 80 let. 

Te� na ja�e, jakmile to po�así dovolí, je roz-
vážejí z palmových skleník� po kolonádách 
a do ulic. Karlovarské palmy a vav�íny hrály 
už v desítkách � lm� jako t�eba v bondovce 
Casino Royale, Poslední prázdniny, Prsten 
i v komediích Vlasty Buriana. Správa je pro-
najímá � lma��m i místním hotel�m. „Stará-
me se, aby nám ve sklenících neklesla teplota 
ani v nejv�tších mrazech pod sedm stup�� 
Celsia. Od poloviny �íjny máme všechny 
teplomilné palmy ve sklenících a koncem 
dubna je postupn� rozvezeme a vystavíme 
na promenádách a v parcích,“ dodává �edi-
telka. Rozvážení vzrostlých palem a umis-


ování na Mlýnské kolonád� nebo v parcích 
je událost, kterou pozorují a zaznamenávají 
staromilci i fotografové. 
Již v minulosti se majitelé a provozovatelé lá-
ze�ských dom� a hotel� snažili vytvo�it co nej-
p�íjemn�jší prost�edí pro své hosty. Budovali 
jim lesní cesty, odpo�ívadla a platili za rozši-
�ování park�. Pro výsadbu dováželi mén� zná-
mé cizokrajné d�eviny a nechyb�ly ani palmy, 
vav�íny i banánovníky, které se staly okrasou 
kolonád a promenád. Ty nejstarší exemplá�e 
palem dovezli ješt� ze zahradnictví místního 
kapucínského �ádu a sbírka se každoro�n� 
rozr�stá o nové výp�stky ze skleník�.

„
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  chloubou našeho města
„Palmy vyžadují pé�i po celý rok. Za�átkem m�síce 
kv�tna je p�evážíme ze zimoviš
 ve sklenících na ven-
kovní plochu zahradnictví. P�i d�kladné kontrole je-
jich zdravotního stavu jsou zaschlé a poškozené listy 
od�ezány, a jakmile teplota vystoupí nad 15 stup�� 
Celsia, provádíme chemickou kúru post�ikem Mos-
pilan proti p�ípadným šk�dc�m, jako jsou puklice, 
t�ásn�nky a svilušky. Také je p�esazujeme do v�tších 
kv�tiná�� a u nejv�tších palem, co mají hmotnost až 
1,5 tuny, se nádoby zpev�ují kovovými rámy a dubo-
vými deskami. Maximální velikost kontejner� je 120 
x 120 centimetr� a p�esazovanou palmu musí zvedat 
je�áb,“ dopl�uje zástupce �editelky Správy láze�-
ských park� Miroslav Ku�era.
U t�ch nejv�tších palem se musí ko�eny osekat se-
kerou a po p�esazení d�kladn� obsypat p�dním 
substrátem ze sm�si zetlelé listovky a �í�ního písku. 
V p�lce kv�tna jsou už v�tšinou palmy na letních 
stanovištích, kde je pravideln� z pojízdných cisteren 
zavlažují a b�hem léta také hnojí. Na podzim koloto� 
kolem palem ustává. Nejv�tším svážou korunu a od-
vezou je do skleník�. Pé�e nekon�í ani v zim�, kdy se 
kv�li nedostatku slune�ního zá�ení udržují ve vege-
ta�ním klidu. Toho se dosáhne regulací teploty mezi 
5 a 10 stupni Celsia. „Zimu p�e�kávají naše palmy 
v nov� vybudovaném skleníku nizozemské výroby. 
P�dní substrát jim udržujeme jen mírn� vlhký, hno-
jení se v zim� ned�lá a na ja�e se op�t celý p�stební 
cyklus opakuje,“ up�esnil Ku�era.
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V Karlových Varech je pravideln� nejvíce 
palem na Mlýnské kolonád�, kde lemují 

novorenesan�ní sloupoví. Vypl�ují otev�ené 
prostranství Mlýnského náb�eží i okolí V�íd-
la. Kulovité tvary vav�ínu na kmínku mohou 
láze�ští hosté obdivovat �adu let u Tržní kolo-
nády a pavilonu Svobodova pramene. Palmy 
zkrášlují divadlo, Císa�ské lázn�, Sadovou 
kolonádu i Alžb�tiny lázn�. Krásou palem 

a vav�ín� se mohou hosté kochat na korzu 
u Puppu, p�ed Richmondem, u Thermalu, 
na Zámeckém vrchu i v zahradních restau-
racích. Všude tam, kde byly podle starých 
pohlednic i v minulých dvou stoletích. T�eba 
roku 1879 byla V�ídelní i Mlýnská kolonáda 
po celé své délce lemována datlovníky kanár-
skými (Phoenix canariensis), které nazval 
švédský botanik a p�írodov�dec Carl Linné 

knížaty mezi rostlinami. Vznešené rozložité 
palmy i majestátní vav�íny budou dodávat 
Karlovým Var�m i v letošní sezon� noblesu 
a neopakovatelnou atmosféru. A i když je 
pé�e o tuto mobilní zele� � nan�n� a �asov� 
náro�ná, hodlá magistrát a jeho Správa lá-
ze�ských park� v mnohaleté tradici m�sta 
s nejv�tším po�tem palem a vav�ín� pokra-
�ovat.   (� k)
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Městská policieMěstská policie

M�stská policie Karlovy Vary p�evzala patronát nad t�ídou II.A základní školy, jejíž �innost 
vykonává Základní škola, mate�ská škola a praktická škola Karlovy Vary ul. Van�urova. 

D�ti si od velitele m�stské policie p�evzaly certi� kát, sladkou odm�nu ve form� dvou dort� 
a vstupenku na ve�ejnosti nep�ístupnou akci. Zde jim bude p�edvedena technika, se kterou 
m�stští strážníci pracují, a bude jim p�edstaven záchranný integrovaný systém. Patronát nad 
touto t�ídou strážníci p�evzali jako symbol dlouholeté a velice dobré spolupráce se Základní 
školou, mate�skou školou a praktickou školou Karlovy Vary.

Cyklohlídky m�stské policie projížd�jí uli-
cemi našeho m�sta již t�ináct let. Jako 

formu p�ímého výkonu služby prost�ednic-
tvím upravených jízdních kol  je zavedl v roce 
1997 tehdejší velitel strážník� Miroslav Pu-
brdle. Kontrolu na kolech dnes provád�jí 
hlídky sestavené do služby z p�ti strážník�.
Jejich hlavním teritoriem jsou okrajové �ás-
ti m�sta, kde mají p�id�lené úseky. Ob�ané 
a návšt�vníci m�sta se s nimi mohou potkat 
i v centru lázní, a to p�edevším v dob� konání 
významných akcí.

Základními p�edpoklady pro výkon této služ-
by je zkušenost, samostatnost, dobrá fyzi�ka 
a chu
 jezdit na kole. Na jízdních kolech se za 
dobu existence cyklohlídek vyst�ídalo více 
než deset strážník�, což vzhledem k délce tr-
vání této služby zase není p�íliš velký po�et. 
Zpo�átku strážníky zastavovali na ulici ná-
všt�vníci a nechávali se s nimi fotit. Mnohdy 
pak fotky s pod�kováním zasílali na m�st-
skou policii. Dnes je cyklohlídka považována 
za standardní a na ulici našeho m�sta  mnoho 
lidí již nep�ekvapí.

Zadrželi opilého řidiče

Případů, kdy motorizovaná hlídka karlovarské 
městské policie zadrží při kontrole ulic opilé-

ho řidiče, neubývá. „Většinou řidič, který usedl 
za volant s alkoholem v krvi, na sebe upozorní 
sám,“ hodnotí desítky případů velitel městské 
policie Marcel Vlasák. Jedna z akcí se odehrála 
po třetí hodině ranní při průjezdu hlídky Vítěznou 
ulicí. Strážníci si všimli vozidla, jehož řidič nej-
prve najel na chodník, aby vzápětí srovnal jízdu 
přejezdem do protisměru. Více již uniformovaní 
strážci pořádku nepotřebovali vědět. První sna-
ha o zastavení řidiče se minula účinkem, neboť 
opilec hlídku objel a snažil se z místa zmizet. 
Druhý pokus však již byl úspěšný a podnapilý 
muž putoval do rukou přivolané policejní hlídky.

Měď lákala zloděje

To, že se karlovarská nemocnice potýká s fi -
nančními problémy, evidentně nevadilo dvojici 

mužů, která nad ránem kradla měděné plechy 
ze střechy jedné z jejích budov. Strážníky krátce 
před sedmou hodinou ranní vyburcovala ochran-
ka, která si všimla na střeše muže s nářadím, jenž 
na řemeslníka rozhodně nevypadal. Motorizovaná 
hlídka ihned po příjezdu vyzvala muže, aby proti-
právního jednání zanechal a slezl ze střechy. Ten 
však místo toho okamžitě utekl. Podle vyjádření 
ochranky se na místě činu měly nacházet další 
dvě osoby. Hlídka si proto na pomoc přivolala 
psovoda a další hlídku, aby společně zajistili okolí 
budovy a zamezili útěku pachatelů. Teprve pak 
strážníci vstoupili do objektu, kde v posledním 
nadzemním podlaží nalezli oba krčící se muže. Byli 
si vědomi své bezvýchodné situace, a tak strážní-
kům nekladli odpor. Oba dopadení záhy putovali 
do rukou přivolané policejní hlídky. Během několi-
ka málo hodin tak strážníci předali svým kolegům 
tři osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. 
Byl to úspěšný  začátek denní služby.

Děti na koloběžkách 

Sponzorský dar od akciové společnosti Karel 
Holoubek Trade  Group dostaly na jaře děti z 1. 

mateřské školy v Karlových Varech, Krymské ulici 
č. 10. Firma jim nakoupila patnáct dětských kolo-
běžek v hodnotě 15 tisíc korun. Dar byl poskytnut 
na žádost Městské policie Karlovy Vary, která 
každým rokem v měsíci červnu pořádá týdenní 
praktickou výuku na dětském dopravním hřišti 
ve Staré Roli pro děti ze všech mateřských škol 
ve městě. Výuka je prováděna zábavnou interak-
tivní formou, děti jezdí na dětských koloběžkách, 
prakticky nacvičují různé situace a dále si osvojují 
základní vědomosti pravidel silničního provozu 
v praxi. Koloběžky jsou každoročně zapůjčovány 
právě od 1. MŠ v Krymské ulici. V průběhu něko-
lika let, kdy je akce pořádána, se koloběžky po-
stupně vyřazovaly kvůli opotřebení. Na letošní rok 
by už stávající počet koloběžek nestačil, a tak hro-
zilo, že tato osvědčená forma výuky skončí. Díky 
sponzorskému daru je opět na několik let zajištěna 
praktická výuka na dětském dopravním hřišti. Dě-
kujeme za poskytnutí sponzorského daru majiteli 
fi rmy Karlu Holoubkovi.

Velitel strážníků přivezl školákům dva dorty
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Patří k nejcennějším a nejvíce obdi-
vovaným součástem výzdoby diva-
delní budovy. Opona Karlovarského 
městského divadla je sešita ze šesti 
kusů hrubého plátna a malba na ní je 
provedena v bohatých odlišeních od 
lazurní malby až po pastózní nánosy. 
Plocha opony je úctyhodných 94 metrů 
čtverečních, je široká 10,8 metru a 
vysoká 8,7 metru. Samotné plátno má 
hmotnost  230 kilogramů a břevna 
rovný metrák. Jeden z autorů opony, 
Gustav Klimt, patří dodnes k nejslavněj-
ším secesním malířům Evropy. Za jeho 
obrazy se platí astronomické částky.      

Hlavním motivem opony je alegorie na-
zvaná Apoteóza básnického um�ní. 

Úst�edními postavami jsou sedící básník, t�i 
mladíci a dev�t sli�ných Múz, p�edstavujících 
hlavní zdroj inspirace um�lc�. Za básníkem 
stojí Múza Thaleia (patronka komedie), za 
zády básníka sedí, s rukou op�enou o píš
a-
ly dud, Euterpé (Múza hudby) s tamburínou 
v ruce, v pr�svitné �íze stojí zády do hledišt�  
Terpsichoré (patronka tance). Ležící mla-
dá dívka s amoretem ve st�ední �ásti opony 
p�edstavuje Erató (patronku milostné poe-
zie). �eln� stojící žena s dýkou v levé ruce je 
Melpomené (ochránkyn� tragédie), napravo  
od ní sedí plavovlasá Polyhymnia (patronka 
hymnických zp�v�). Nejvíce v pozadí je bo�-
n� stojící Kleió (patronka d�jepisectví), z vel-
ké �ásti kryje postava patronky eposu, Múza 
Kalliopé, vyobrazená v kostýmu Amazon-
ky. Na post� vpravo pak sedí Múza Úránia 

Po úsp�šné a mezi návšt�vníky oblíbené zimní akci p�ipravily Alžb�tiny lázn� od 1. dub-
na 2010 další speciální nabídku P�edpla
te si svoje lázn� – sleva až 15 % na oblíbené 

procedury. Nabízíme novinky jako �okomasáž, masku Šampa�, nebo konopnou koupel. 
A pozor! SENIO�I mohou využít plavání po dobu 90 min. ve vyhrazených hodinách za zvý-
hodn�nou cenu, a to pouze za 60,- K�.

Více informací na www.spa5.cz, tel.: 353 304 211, 353 222 536-7

Představujeme skvosty našeho města:

Opona Karlovarského městského divadla

Restaurovaná opona byla zkolaudována 14. listopadu 1995 a v roce 1996 vystavena v pražském Rudol� nu v rámci projektu Pocta Gustavu Klimtovi. 
Do divadla v Karlových Varech se vrátila v �ervnu 1999. Foto: Ji�í Hubatka

Alžbětiny lázně připravily speciální nabídku 

(hv�zdá�ství). Rajskou idylu dopl�uje n�ko-
lik baculatých and�lí�k�, jaké známe t�eba ze 
sloupo�adí Slavnostního sálu hotelu Pupp. 
Celá opona p�ipomíná svým barevným lad�-
ním starou bankovku. Proto její  zatím po-
slední restaurování  v letech 1993–1999 bylo 
nesmírn� náro�né. Naši p�edkové totiž v roce 
1886 p�i instalaci opony v divadle ani p�i jeho 
pozd�jší modernizaci nepo�ítali s demontáží 
opony. Byla ne�ekan� komplikovaná. V okolí 
Karlových Var� nenašli restauráto�i objekt, 

kde by opona mohla být zav�šena. Až díky 
pochopení AB Barrandov byl  pronajat je-
den z � lmových ateliér� v Praze-Hostiva�i. 
Pro p�epravu musel restaurátor Karel Holub 
vyrobit dvanáctimetrový válec z hliníkového 
plechu na podvozku o hmotnosti osm metrá-
k�. Díky speciální �ty�podlažní mobilní v�ži 
upevnili restauráto�i oponu ve výšce 10 me-
tr�. Oponu nejprve vy�istili, pak odstranili 
�etné p�emalby a retuše a opravili protržená 
místa.  (Zdroj: www.karlovarskedivadlo.cz)
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�tvrtek 27. kv�tna 2010 Kdy ?

Kde ? Galerie Duhová paleta

P�IJ�TE NÁM SD�LIT VAŠE NÁZORY A
P�IPOMÍNKY K ROZVOJI VAŠÍ M�STSKÉ �ÁSTI!

od 14:00 hodin

CHCETE ZNÁT VÝSLEDKY PR�ZKUMU
VE�EJNÉHO MÍN�NÍ OBYVATEL VAŠÍ

M�STSKÉ �ÁSTI? 

STA�TE SE SOU�ÁSTÍ
„PROGRAMU ZAPOJENÍ OKRAJOVÝCH �ÁSTÍ

DO �ÍZENÍ M�STA KARLOVY VARY“
A POMOZTE NÁM NAPLNIT ZÁM�R NAŠEHO

M�STA BÝT ROZVÍJENO A SPRAVOVÁNO JAKO
ZDRAVÉ M�STO. 

inzerce
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Pro potřeby 45. ročníku Mezinárodního fi lmového festivalu Karlovy Vary 
se hledají zájemci na několik posledních neobsazených pozic. 

Přihlášky je nutno podat na níže uvedené kontakty do 10. května. 

1)  Brigádníci – zajišťuje agentura AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o., základní předpoklady: 
věk minimálně 18, let, trvalé bydliště v Karlových Varech nebo okolí (resp. zajištěné ubytová-
ní v Karlových Varech, agentura ubytování nezajišťuje). kontakt: jana.plachtova@axial.cz 

2)  Pokladní – zajišťuje společnost Vivalogic s.r.o., základní předpoklady: věk minimálně 
18 let, aktivní znalost anglického jazyka, trvalé bydliště v Karlových Varech nebo okolí 
(resp. zajištěné ubytování v Karlových Varech, společnost ubytování nezajišťuje). kon-
takt: brigada@vivalogic.cz 

3)  Hostesky – zajišťuje agentura Addwiser s.r.o., základní předpoklady a požadavky: věk 
od 18 let - do okamžiku, kdy může zájemce prokázat status studenta (je studentem 
VŠ nebo má maturitu), aktivní znalost anglického jazyka, další světový jazyk výhodou, 
zaslání strukturovaného životopisu s aktuální fotografi í, zkušenost z oboru výhodou, 
emailová adresa a vlastní mobilní telefon, potvrzení o studiu, trvalé bydliště v Karlových 
Varech nebo okolí (resp. zajištěné ubytování v Karlových Varech, agentura ubytování 
nezajišťuje). kontakt: ivana@fanonline.cz

ODS: Miloš Patera (Karlovy Vary), Lubomír Suk (Chodov), Tomáš Linda (Cheb)

ČSSD: Jaroslav Fiala (Karlovy Vary), Jakub Pánik (Cheb), Tomáš Svoboda (Kynšperk)

TOP 09: Josef Malý (Karlovy Vary), Petr Zahradníček (Loket), Rudolf Chlad (Boží Dar)

Strana zelených: Tomáš Kubát (Cheb), Milan Gebovský (Loket), Štěpánka Bergerová (Karlovy Vary)

KDU-ČSL: Pavel Svoboda (Praha), Marek Poledníček (Ostrov), Olga Haláková (Bečov)

KSČM: Pavel Hojda (Cheb), Jaroslav Businský (Teplá), Jiří Holan (Rotava)

Občané CZ: František Šnajdauf (Františkovy Lázně), Olga Zámostná (Nová Role), Jiří Kotek (Karlovy Vary)

Věci veřejné: Dalibor Sadovský (Praha), Tibor Minsa (Karlovy Vary), František Weiss (Sokolov)

Česká pirátská strana: Petr Třešňák (Mariánské Lázně), Patrik Timura (Chodov), Stanislav Rezek (Mariánské Lázně)

SSO Svobodní: Václav Jakl (Cheb), Gabriela Licková (Cheb), Václav Špryňar (Kynžvart)

Zemanovci: Vladislav Kučík (Praha), Josef Kvasnička (Plesná), Aleš Kastl (Nový Kostel)

DSSS: Martin Zbela (Jihlava), Jiří Froněk (Karlovy Vary), Dana Žáčková (Cheb)

STOP: Pavel Mach (Dolní Dunajovice), Václav Suchopár (Hazlov), Jiří Kadlčík (Nedakovice)

Volba pravý blok: Miroslav Černota (Ostrov), Jindřich Kubeš (Karlovy Vary), Lukáš Adam (Cheb)

Konzervativní strana: Pavol Krištof (Velké Meziříčí)

Suverenita: Věra Procházková (Karlovy Vary), Jitka Horová (Hájek), Pavel Wolf (Karlovy Vary)

Kandidátky stran do Poslanecké sněmovny ČR jsou uzavřeny
„Můžete pro orientaci nás voličů – čtenářů KRL uveřejnit aktuální kandidátní listinu stran, které byly zaregistrovány pro letoš-
ní parlamentní volby? Děkuji.“ Čtenářka z Drahovic.

Do parlamentních voleb kandiduje v našem m�st� a celém Karlovar-
ském kraji šestnáct politických stran a hnutí. Všechny odevzdaly 

k registraci své kandidátky na Krajský ú�ad a po 6. dubnu už nemohou 
m�nit sestavu ani po�adí kandidát�. O hlasy voli�� se bude letos v kra-

ji ucházet 193 kandidát�. To znamená, že tém�� všechny strany využily 
možnosti zapsat na svou kandidátku maximální po�et, tedy 14 uchaze��. 
Pouze Konzervativní strana má na kandidátce jednoho �lena. Uvádíme 
pro orientaci jméno lídra každé strany a dalších dvou  kandidujících:

v
o

l
b

y
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL 
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž 
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

VLADISLAV PILNÝ 1.máje 43, 360 06 K. Vary-Dvory, 
tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919

inzerce

AUTOŠKOLA  HEJHAL s.r.o.  
Řidičská a  profesní oprávnění všech skupin.
Autobusová a nákladní doprava
RYCHLE A KVALITNĚ
www.ashejhal.cz   

sídlo fi rmy: Havlíčkova 5 360 01 Karlovy VARY
pobočky: Nejdek, Nová Role, Dochov, Toužim

tel.: +420 732 421 329, +420 353 227 119 S
C
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rodinný dům  HÁJEK  1 680 000,- Kč
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BETA–DELTA–INTERNACIONAL, s.r.o. 
Jáchymovská 27, Karlovy Vary 

tel.: 777 002 692, 777 002 696 

rodinný dům  ROSNICE 3 990 000,- Kč
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BETA–DELTA–INTERNACIONAL, s.r.o. 
Jáchymovská 27, Karlovy Vary 

tel.: 777 002 692, 777 002 696 

�������	
��� � �	��� ���� ������������ ���������� ����
�������	
 ����� �������� ����
���	������ �	�����
������ ��������	������	
 �� ��	! �����"
������������ �������# �����"

�������	
 $��%� ��	������� ����
����� � 	%�!� �	��&	
�� ����� 	��� �����
���� � ���������� ��	�����


��������
'( 	%����� �))�)

'����������� *+*,-.
/0+ +1 (����� 2��

����� � !" #$! !%& &!% '(����� ��)�*������	�+����

���������	
�����

))) �%�� 	%���� �� ���	!	
 2�3��� �&%	
)

245������������	��� � ��	������

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij STORČÁK

Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza
Bezručova 10 -1098, 360 01  Karovy  Vary

Tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
1.  AFEKTIVNÍ  NEUROTICKÉ 

A PSYCHOTICKÉ STAVY.
2. NARKOMANIE, ALKOHOLISMUS.
3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU.
4.  CHRONICKÉ RESISTENTNÍ 

NEVYSVĚTLITELNÉ PORUCHY SPEKTRA.

Jde skute�n� o zakladatele tradice zna�-
ky minerální vody Mattoni. Prvorozený 

syn cína�e, zdatný obchodník a pozd�jší cí-
sa�ský rada Heinrich Kaspar von Mattoni 
dostal jako c.k. dvorní dodavatel minerálky 
pro víde�ský dv�r za své bublinky i hrab�cí 
titul. Jeho životním krédem bylo: Když beru 
n�co z této zem�, musím do ní zp�t také n�co 
dávat. 
Starý karlovarský rod Mattoni� pocházel 
z italského m�sta Tremezzina u Bellagia, 
kde je v listinách doložen od 14. století. Jako 
první p�išel do Karlových Var� roku 1693 
obchodník s citrony Ottavio Mattoni. Oženil 
se zde s dcerou m�stského radního Julianou 
Veronikou Breitelderovou a za�ídil obchod 
se smíšeným zbožím. Jeho potomci byli cí-
na�i a tkalci. Jednomu z nich, Karlovi Mat-
tonimu, se 11. srpna 1830 narodil syn He-

inrich. Do školy chodil v Karlových Varech 
a dv� t�ídy v Lokti. Cht�l být obchodníkem, 
a proto byl 12 let jako obchodní cestující na 
praxi v Praze, Vídni a Hamburku. Roku 1857 
si jako 27letý pronajal nerentabilní � rmu na 
export v�ídelní soli a za deset let ho ztroj-
násobil. Roku 1867 si od hrab�te �ernína 
pronajal a po šesti letech za 405 tisíc zlatých 
koupil Kyselku i s prameny a lesy. Sta�ily mu 
�ty�i roky, aby se stal výhradním c.k. dvor-
ním dodavatelem minerálky pro víde�ský 
dv�r. M�l � liálky v celé Evrop� i v Americe. 
Za podnikatelský úsp�ch ho 27. �íjna 1889 
povýšil císa� František Josef I. do d�di�ného 
šlechtického stavu. 
Když 14. kv�tna 1910 Heinrich von Mattoni 
umíral, odkázal d�dic�m sv�toznámou zna�-
ku minerální vody Mattoni, která se pije do-
dnes.   (� k)

Nejslavnější Mattoni zemřel před sto lety
„Při návštěvě karlovarského hřbitova v Drahovicích  jsem si všiml na náhrobku 
hřbitovní kaple, že jeden z nejslavnějších podnikatelů, který proslavil karlovarský 
region, Heinrich Mattoni, zemřel před sto lety 14. května 1910. Nestálo by za to 
tuto historickou osobnost v KRL připomenout?“ Váš čtenář 

Heinrich Kaspar von Mattoni, zakladatel tra-
dice nejznám�jší karlovarské minerálky
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Na základ� zjišt�ných informací jsem infor-
moval vedení a radu m�sta o tom, že v tuto 

chvíli je návrh na zápis Západo�eského láze�-
ského trojúhelníku podán tak, jak jej u�inil Kar-
lovarský kraj, a technicky není možné tento ná-
vrh n�jak v pr�b�hu posuzování zm�nit. V další 
fázi se bude moci jednat pouze o rozsahu dot�e-
ného území,“ uvedl k tématu UNESCO primá-
tor Karlových Var� Werner Hauptmann. 
Karlovarské zastupitelstvo návrh zápisu nej-
prve 12. února roku 2008 v bod� 16 bez vý-
hrad schválilo. Podle odborník� by na sezna-
mu nem�lo chyb�t V�ídlo, tunelová lanovka 
na Imperial (podle projektu Emila Struppa, 
autora lanovky na Vesuv), Mlýnská koloná-
da a v�tšina z 21 staveb zlatého v�ku secese 
(o které se zasloužili v letech 1879–1912 ví-
denští architekti Ferdinand Fellner a Herman 
Helmer). Jde o Pupp, Císa�ské lázn�, Tržní  
a Sadovou kolonádu, M�stské divadlo, Národ-
ní d�m a další památky. Pozd�ji za�ali zastupi-
telé m�sta a také památká�i zvažoval možnost 
nezapsat na seznam UNESCO celé území láz-
ní, ale pouze kolonády, M�stské divadlo a Cí-
sa�ské lázn�. Podle názoru architekt�  je celé 
láze�ské území p�íliš rozsáhlé a p�ijetí tak vel-
kého chrán�ného pásma by mohlo znamenat 
omezení m�stských a podnikatelských aktivit. 
Tím za�aly diskuze.
„Od zá�í lo�ského roku se vedení m�sta sna-
žilo získat podrobné informace o navrženém 

zápisu. Hlavn� jak nominace, posouzení a zá-
pis technicky probíhají, co je p�edm�tem zá-
pisu, jaké jsou p�ínosy a povinnosti zapsaných 
subjekt�. Informace jsme sbírali, kde se dalo, 
z dokument� UNESCO i p�ímým dotazem 
u administrátora nominace, tedy od Karlo-
varského kraje. Mnohé vyjasnila až odpov�� 
hejtmana na mnou vznesené dotazy,“ �íká 
primátor. Podle n�ho je v tuto chvíli bezp�ed-
m�tné vést dál diskuzi o n�jakých formálních 
zm�nách návrhu na zápis. Na primátorovo 
doporu�ení revokovala rada m�sta své usne-
sení ze 6. �íjna lo�ského roku, ve kterém žádá 
ur�ité technické zm�ny v nominaci. Ty nejsou 
v tuto chvíli možné.
„M�sto po celou dobu zápis na seznam 
UNESCO podporovalo, výhrady m�lo pouze 
k technickým detail�m. Jsme rádi, že se díky 
tomu rozpoutala diskuze o smyslu zápisu na 

seznam UNESCO, že se o jeho d�sledky za�ali 
zajímat  obyvatelé Karlových Var�, podnikatelé 
v cestovním ruchu a láze�ství a nakonec i politi-
ci,“ vyhlásili nyní radní m�sta. Od zápisu si m�s-
to slibuje zvýšení prestiže a další p�íliv turist�. 
„Ano, láze�ský trojúhelník je veden na o� -
ciálním seznamu. S uvedenými m�sty po�í-
táme pro nominaci do soupisu UNESCO,“ 
potvrdila Viktorie Plívová z Ministerstva kul-
tury �R. Osobn� p�edpokládá, že na základ� 
výsledk� mezinárodní srovnávací studie, 
kterou p�ipravuje Národní památkový ústav 
�R a expertní skupiny posuzovatel� EU, po-
stoupí Západo�eský láze�ský trojúhelník do 
širší nominace evropských láze�ských m�st. 
Je však jisté, že posuzování nominace a ze-
jména její schvalování není otázkou m�síc�, 
ale spíše n�kolika let.  (� k)

Návrh zápisu na seznam UNESCO platí
Řadu měsíců se vede v našem městě diskuze o zápisu Karlových Varů jako součásti Západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Jak se ukázalo, vzrušená debata byla téměř zbytečná. Návrh na zápis byl podán a nelze ho v sou-
časné době měnit. Karlovarské Radniční listy získaly kopii dokumentu s názvem The West Bohemian Spa Triangle č. 5378, podle něhož 
se na zápisu shodli radní, zastupitelé i památkáři Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní.

„

Srdce Karlových Var�, to je pov�stný slet dort�

Perla m�sta Císa�ské lázn�.  (Foto Pavel Vigh)

Kostel sv. Ma�í Magdaleny

S
C

-3
00

59
9/

1

společnost provozující síť 
maloobchodních prodejen s květinami přijme:

PRODAVAČKU/ČE  FLORISTKU/TU 

do své provozovny květinářství Flamengo v Chebu a Ostrově nad Ohří 

Požadujeme:
• vyučení v oboru zahradnice • praxe nutná

Nabízíme:
• zajímavé finanční ohodnocení • zázemí stabilní společnosti

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace na tel.: 725 824 732 p. Trapl nebo e-mail: trapl@karafa.cz

Společnost Karafa, spol. s r.o. 

inzerce

Zatím fi guruje na seznamu UNESCO 
788 kulturních památek. 

Z našich jsou tam 
mj. historická jádra Prahy, 

Českého Krumlova a Telče (1992), 
poutní kostel na Zelené hoře (1993), 

Kutná Hora (1995), 
Lednicko-valtický areál (1996), 

zámek v Litomyšli (1999), 
vila Tugendhat v Brně (2001) 

nebo židovské město a bazilika 
v Třebíči (2003). Ke stávajícím 
celkem dvanácti památkám 

navrhla ČR v roce 2006 zapsat 
na seznam Národní hřebčín 

v Kladrubech nad Labem, 
pevnost v Terezíně 

a Západočeský lázeňský trojúhelník. 
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OdpočinekOdpočinek

M�sto Karlovy Vary vybudovalo na po-
zemcích za farou u kostela v Rybá�ích 

odpo�inkový park, kterému bude vévodit  
socha rybá�e – patrona této m�stské �ásti. 
Bronzová socha rybá�e je v sou�asnosti již vy-
robena. Jejím autorem sochy je socha� Arkad 
Kliment z Velké Hle�sebe a její  po�izovací 
náklady v celkové výši asi 750.000 K� budou 
hrazeny z ve�ejné sbírky, která je organizo-
vána ob�anským sdružením MALÝ PARK 
RYBÁ�E. Toto sdružení bylo založeno z ini-
ciativy místních ob�an� a zakládajícími �le-
ny jsou manželé Leitgebovi, p. Vopatová, p. 
N�mcová a pan Ciglanský. „Otev�ení parku  
ve �tvrti Rybá�e plánujeme na konec kv�tna. 
V�tšina prací už je hotová, d�ležité te� je, aby 
se zazelenala vysázená vegetace, a park tak 
dostal svoji kone�nou podobu,“ uvedl k této 
akci nám�stek primátora Petr Ke�ka.   
  Výstavbou parku došlo ke zrušení zahrádek 
a provedení terénních úprav. Bylo vystav�-
no nové oplocení, uli�ní pohledová �ást je 
kovaná na kamenné podezdívce. Provedla 
se elektrická p�ípojka s osv�tlením sochy ry-
bá�e. Dále se vybudovaly komunika�ní cesty 
a podstavec, na který se osadí socha rybá�e. 
Byla také vybudována vodovodní p�ípojka 
pro novou automatickou závlahu parku. Park 
je vybaven velkým množstvím ke��, kv�tino-
vých rostlin a v rámci sadových úprav bude 
také osazen parkový mobiliá� – lavi�ky, od-
padkové koše apod.

Park bude možno v budoucnu postupn� roz-
ší�it, a to na pozemcích u sousedního okres-
ního archivu.
 Ob�ané svými sponzorskými dary mohou p�i-
sp�t na založení parku i po�ízení sochy patro-

na �tvrti Rybá�e. Své sponzorské dary mohou 
zasílat na ú�et vedený u Komer�ní banky �íslo:  
43-6990820207 / 0100.
 Více informací o sdružení lze získat na interne-
tové adrese magistrátu m�sta: www.mmkv.cz. 

Dílo poskytuje informace o padesáti 
osobnostech nejr�zn�jších profesí. Je 

orientováno p�evážn� na ty, jež zanechaly 
výraznou tv�r�í stopu v d�jinách, vlastiv�-
d�, medicín�, hudb�, literatu�e a v kultur-
ním život� Karlových Var� a okolí. Vybrány 
jsou pouze osobnosti nežijící,  n�které dnes 
i zcela zapomenuté. Najdeme zde biogra-
� i nap�íklad dr. Davida Bechera, Jeana de 
Carro, Vladislava Jáchymovského, Augusta 
von Lützow, Heinricha Mattoniho, Ludwi-
ga Mosera, Karla Nejdla �i rodinné dynastie 
Pupp�.
Knihu dopl�ují fotogra� e z archivu autora 
a Muzea Karlovy Vary. Publikaci jist� uvítají 
jak milovníci karlovarské historie, tak u�ite-
lé, studenti a badatelé – ostatn� každý obyva-
tel karlovarského regionu.
Lexikon je jakýmsi dopl�kem a prot�jškem 
publikace Slavní návšt�vníci Karlových Var� 
z roku 2007. Vydalo jej Krajské muzeum 
Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary 
ve spolupráci s Vydavatelstvím Promenáda. 
Podobná souhrnná publikace doposud na 
Karlovarsku chyb�la.
Publikace je v prodeji i na pokladnách v mu-
zeích v Jáchymov�, Nejdku a Horní Blatné.

red

Čtvrť Rybáře dostala další odpočinkový park

 
Investo-• 
rem stavby je 
město Karlovy Vary 
Projektantem stavby je fi rma • 
ing. Jiří Leitgeb, Majakovského 29 
Karlovy Vary-Rybáře
Zhotovitelem stavby byla fi rma Toužimská sta-• 
vební společnost, s.r.o., se sídlem v Karlových Varech 
Celkové náklady stavby jsou 3,8 mil. Kč bez DPH• 

Slavní Karlovaráci mají svůj lexikon
Na pulty knihkupectví v kar-
lovarském regionu se v minu-
lých dnech dostala nová kniha 
karlovarského historika PhDr. 
Stanislava Burachoviče Lexikon 
osobností Karlovarska.

21. Jáchymovské peklo
Konfederace politických v�z�� v �echách 
po�ádá tradi�ní vzpomínkovou akci k uct�-
ní památky politických v�z��. Pietního 
aktu se zú�astní p�edstavitelé Vlády �R a 
zástupci kraje, m�st a obcí. Zváni jsou pa-
m�tníci i široká ve�ejnost.

28. 5. 
Horní Slavkov – položení v�nc� a pro-• 
jevy u památníku na místním h�bitov� 
Ostrov–Dolní Ž�ár – V�ž smrti – polo-• 
žení v�nc� a projevy
Vernisáž výstavy Tvá�e uranu v ostrov-• 
ském klášte�e

Trasa autobusu: 13:45 – KV odjezd DM, Li-
dická ul., Tržnice, H. Slavkov, Ostrov

29. 5.
9:00  Mše svatá v kostele sv. Jáchyma v 

Jáchymov�
10:00  Pietní akt u Památníku brány ke 

svobod� v Jáchymov�
Prohlídka štoly �. 1 Barbora a h�bitova.
Trasa autobusu: 8:00 – KV odjezd Ubytov-
ny, Tržnice, Jáchymov.

red



SportSport

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

 603 209 270, www.turiste.webpark.cz;

1. 5.  Okolím Chodova a Slavkovským lesem na hrad 
Loket.

8. 5. Procházka Sliveneckým údolím v Praze.
15. 5. Z Nové Role přes Tatrovice do Chodova.
15. 5. Do Prčice ze Střezimíře (26 km).
16. 5.  Turistika v Dolním Posázaví (Konopiště, Týnec 

n. S., Jílové).
22. 5. Kolem Žlutic přes Nevděk.
29. 5. Z Toužimi po modré do Karlových Varů.

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

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
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý   17:30 
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí  

Úterý  19:00 
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí  
Středa  18:00 
ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 
Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokro-
čilí a pokročilí

ŠACHY

KŠ Tietz, www.tietz.cz
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary  

Ladislav Hajšman 602 716 568

23. 5. 15:00–19:00
Odvetný přátelský zápas s hráči z německého města Ba-
den-Baden, partnerského města Karlových Varů. Hotel 
Thermal – skleněný salonek.

SNOOKER

SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel.: 739 154 389; 

http://snooker–galerie–koule.snadno.eu/

Snooker – náročný sport i zábavná hra.
Možnost hry snookeru na turnajovém stole, instruktáž 
pro úplné začátečníky. Vítáme nové hráče, akční nabídka 
– první hodina zdarma, pro registrované hráče výhody. 

FOTBAL

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
1. 5. 10:15
 1. FC K. Vary  – FC Písek 
12. 5. 17:00
 1. FC K. Vary  – FK Slavoj Vyšehrad
15. 5. 10:15
 1. FC K. Vary  – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
29. 5. 10:15
 1. FC K. Vary  – Loko Vltavín
 

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
2. 5. 16:00 1. FC K. Vary  – Sokol Stará Lysá 
16. 5. 16:00 1. FC K. Vary  – FC Slovan Liberec
30. 5. 16:00 1. FC K. Vary  – TJ Holoubkov
 

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
2. 5. 10:00/12:15 
 1. FC K. Vary – FK Meteor Praha VIII B
15. 5. 13:30/15:45 
 1. FC K. Vary – FK Baník Sokolov
30. 5. 10:00/12:15 
 1. FC K. Vary – Junior Praha
 

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
8. 5. 10:00  1. FC K. Vary B – Spartak Chodov
23. 5. 10:00 1. FC K. Vary B – SK Toužim
 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
8. 5. 12:15 1. FC K. Vary C – SEF Slavoj Kynšperk
 

LIGOVÝ POHÁR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
1. 5. 10:00/11:45 
1. FC K. Vary – FC Františkovy Lázně
8. 5. 10:00/11:45 
1. FC K. Vary – FC Viktoria M. Lázně
22. 5. 10:00/11:45 
1. FC K. Vary – Spartak Chodov
 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
8. 5. 13:30 1. FC K. Vary B – Sokol Štědrá 
15. 5. 13:30 1. FC K. Vary B – Olympie Hroznětín
30. 5. 13:30 1. FC K. Vary B – TJ Vojkovice
 

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
16. 5. 10:00 Turnaj 
30. 5. 10:00 Turnaj 

 KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
16. 5. 10:00 Turnaj 
30. 5. 10:00 Turnaj 

NOHEJBAL

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
U Brodu 47, Karlovy Vary

tel.: 606 748 494; www.nohejbal–kv.cz

1. 5.  14.00 
Witte Automotive Extraliga, 5. kolo
SK Nohejbal Žatec – SK LIAPOR WITTE

2. 5.  12.00 
Botas dorostenecká liga, 6. kolo
TJ Sokol I Prostějov – SK LIAPOR WITTE

8. 5.  14.00
Witte Automotive Extraliga, 6. kolo
SK LIAPOR WITTE – NK Děčín

9. 5. 12.00
Botas dorostenecká liga, 7. kolo
SK LIAPOR WITTE – UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

15. 5.  14.00 
Witte Automotive Extraliga, 7. kolo
SK LIAPOR WITTE – TJ Spartak Čelákovice

16. 5. 12.00 
Botas dorostenecká liga, 8. kolo
SK LIAPOR WITTE – TJ Dynamo České Budějovice

22. 5. 14.00
Witte Automotive Extraliga, 8. kolo
SK VHS Šacung Benešov – SK LIAPOR WITTE 

23. 5. 14.00 
Witte Automotive Extraliga, 9. kolo
SK LIAPOR WITTE – TJ Sokol Břve

23. 5. 12.00 
Botas dorostenecká liga, 9. kolo
TJ Solidarita Praha – SK LIAPOR WITTE

29. 5. 14.00 
Witte Automotive Extraliga, 10. kolo
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice – SK LIAPOR WITTE

30. 5. 12.00
Botas dorostenecká liga, 10. kolo
SK LIAPOR WITTE – NK ELNA

TENISOVÁ ŠKOLIČKA

Areál TK Lokomotiva Karlovy Vary-Tuhnice
Předseda Jiří Havel, tel. 737 269 209

e-mail: havel.ou@epl.cz, tenis.loko@seznam.cz

Jarní školička  26. 4.–25. 6. 2010
Podzimní školička 1. 9.–30. 9. 

Děti budou rozděleny kvalifi kovanými trenéry do skupin dle 
věku, výkonnosti a obratnosti. K přijetí do tenisové školy 
budou upřednostňovány děti ve věku 6 až 9 let. Zájemcům 
bude možné zapůjčit tenisové rakety. Tenisovou školičku 
pro nejmenší organizujeme za podpory magistrátu města.
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KV ArenaKV Arena

Změny v programové skladbě i v dílčích specifi kacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím 
najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

1.5. 
SLAVNOSTNÍ VEČER K ZAHÁJENÍ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY – GALAPROGRAM 
S KONCERTEM SKUPINY KRYŠTOF 

Slavnostní večer s udílením tradičních cen 
a s koncertem skupiny Kryštof. Dále účinkují: 
Dalibor Janda, Vašo Patejdl, Emily, Pěvecká 
třída Štěpánky Steinové, DJ Harvy

8.5. FMX GAMES – FREESTYLE MOTOCROSS Neopakovatelná show se souboji o krále 
freestyle motokrosu ČR

21.-23.5. KVALIFIKACE NA ME VE VOLEJBALE ŽEN Mezinárodní kvalifi kační turnaj na ME 
ve volejbale žen

29.-30.5. JEDETO2010 Regionální výstava s programem pro celou 
rodinu

29.-30.5. KV ARENA DĚTEM Zábavný program k MDD 
(souběžně s JEDETO2010)

3.-5.6. FOR ARCH KARLOVY VARY 2010 19. ročník největší tradiční kontraktační 
a prodejní výstavy v regionu

Pestrá májová nabídka akcí a programů v KV Areně
V utkání legend světového hokeje 
Česko–Rusko jsme viděli pravé 
hokejové gentlemanství 

P�es 1800 fanoušk� hokeje, pam�tník� 
a dalších zájemc� p�išlo v sobotu 27. b�ez-

na 2010 povzbudit národní týmy veterán� p�i 
jedine�ném exhibi�ním duelu �esko–Rusko, 
v n�mž proti sob� nastoupili tradi�ní hokejoví 
rivalové. Slavní hrá�i �eskoslovenské hokejo-
vé éry v n�m po n�jaké dob� op�t zm��ili síly 
s výb�rem bývalé sov�tské sborné a p�ipomn�li 
nadšen� aplaudujícímu publiku v navýsost gen-
tlemansky vedeném a na šance vyrovnaném 
zápasu n�kdejší velkolepé hokejové bitvy z p�e-
lomu 70. a 80. let. I když na konci t�etí t�etiny 
naše reprezentace srdnat� bránila jednogólový 
náskok, ruským veterán�m se p�eci jenom po-
vedlo skóre upravit na kone�ných 7:7.
V sestav� �eských hokejových legend byli avi-
zovaní hrá�i B�íza, Pejchar, �ezní�ek, Setikov-
ský, F. Ku�era, Hrdina, Richter, Válek, Nový, 
Šejba, Ebermann a další. Na soupisce hostu-
jícího ruského týmu nechyb�li hrá�i skute�n� 
zvu�ných jmen: Myškin, Kasatonov, Fetisov, 
Bjakin, Larionov, Makarov a další.

První sezona veřejného bruslení v KV Areně je za námi 

Těšíme se společně na novou!

Vstupenky na 16. MS basketbalistek 2010, 
nejvýznamn�jší mezinárodní sportovní 

akci v roce 2010 v �R, která vyvrcholí v nové 
moderní karlovarské KV Aren� (28. 9.–3. 10. 
2010) zápasy o kone�ná umíst�ní reprezen-
ta�ních celk� a celou záv�re�nou fází MS v�et-
n� � nále, jsou již od 1. dubna v p�edprodeji.
V p�lro�ním p�edstihu p�ed šampionátem, 
který se po úvodních skupinách rozehraných 
v Brn� a Ostrav� kompletn� p�est�huje do 
Karlových Var�, si tak ve�ejnost a zejména 
basketbaloví fanoušci mohou v�as zajistit líst-
ky na jednotlivá utkání, a to prost�ednictvím 
všech 531 tuzemských pobo�ek sít� Ticket-
portal.cz.

Lístky se dají obstarat samoz�ejm� také on-
line prost�ednictvím internetu, prodejní sys-
tém p�itom navíc umož�uje jednotlivé vstu-
penky si i p�ímo vytisknout (HOME Ticket).

Hlasovat můžete hned ve třech 
nově otevřených anketách
na webu www.kvarena.cz 

Spole�nost KV Arena uvedla na své webové 
stránky hned t�i zcela nové ankety. V úvod-
ním bloku, umíst�ném p�ímo na domovské 
stránce webu pod p�ehledem Aktuality 
nebo pod oknem Akce a programy, je po-
ložen dotaz: „Je KV Arena p�ínosem pro 
zpest�ení nabídky akcí a program� v Karlo-
vých Varech a Karlovarském kraji?“  se dv�-
ma alternativami odpov�dí. V následujících 
dvou anketních šet�eních: „Byl(a) jste již 
v KV Aren� na n�jakém programu, p�ípad-
n� se ji p�i n�které vhodné p�íležitosti tepr-
ve navštívit chystáte?“ a „Jaké akce nebo 
programy v KV Aren� jsou nebo by podle 
vás byly nejvíce atraktivní?“ pak m�žete 
vybírat hned z n�kolika variant odpov�dí.

Všem ú�astník�m p�edchozích i sou�as-
ných anket d�kujeme za jejich hlasování.

Záběry z akce najdete v rubrice Fotogalerie na 
webu www.kvarena.cz, videoreportáž v rubri-
ce Multimedia (na virtuálním dálkovém ovla-
dači po kliknutí na tlačítko 2 - Hokej).

Sezona ve�ejného bruslení v KV Aren� 
2009/2010, zahájená 13. zá�í 2009 na 

tréninkové hale, skon�ila 2. dubna 2010 
bruslením v arén�. Stihli jsme tak vlastn� 
probruslit hned všechna �ty�i ro�ní období 
– od léta 2009 po jaro 2010. T�ší nás p�itom, 
že velká �ást zájemc� chodila vícemén� pra-

videln�. Prob�hlo na 63 ve�ejných bruslení – 
s celkovou návšt�vností 8288 osob.

Snímky z některých bruslení najdete ve Fo-
togalerii na webu www.kvarena.cz. Těšíme 
se na shledanou při znovuotevření ledů pro 
veřejnost v sezoně 2010/2011!

Vstupenky na MS basketbalistek 2010 v předprodeji už od 1. dubna!

Výchozí informace k této významné akci zís-
káte v rubrice Akce a programy na webu www.
kvarena.cz, novinky k MS stejně jako k ostat-
ním akcím a pořadům v KV Areně průběžně 
publikujeme v rubrice Aktuality. 

K bezplatnému odběru aktualit zařazovaných 
na web společnosti KV Arena se můžete při-
hlásit prostřednictvím modulu Odběr novi-
nek.
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O památce, 
kterou už nelze zachránit

Jako rodilého Karlovaráka ze �tvrti Rybá�e m� 
trápí p�íb�h památky, kolem které chodí v�t-

šina lidí bez povšimnutí. Jde o kostelík svatého 
Urbana na návrší (d�íve Kappelenberg) nad bý-
valým zimním stadionem. Jako kluci jsme mu �í-
kali Kostelí�ek. Jde o t�etí nejstarší církevní stav-
bu na území m�sta (starší byl jen p�vodní kostel 
u V�ídla z roku 1485 a kostele sv. Ond�eje v Ol-
šových Vratech). Kostelík nechal na základech 
staršího kostela (snad románského slohu ze 7. 
století) postavit v letech 1493–1500 loketský ko-
morník Št�pán z Brandenu. Stav�l ho neznámý 
stavitel v gotickém stylu. M�l �ty�i pilí�e a pozd-
n� gotickou v�ži�ku. V kostele sloužili jako fará�i 
a kaplani duchovní �ádu k�ižovník� s �ervenou 
hv�zdou. Kostel m�l hlavní oltá� ze sliveneckého 
mramoru, ve sk�í�ce nad ním byla románská 
relikvie vysoké hodnoty, v interiéru gotické d�e-
v�né plastiky a socha sv. Urbana I. Kostelík si 
zachoval p�vodní podobu do roku 1820, kdy mu 
vich�ice zni�ila v�ž a �ást st�echy. Do roku 1827 
to byla ruina, kterou ale v letech 1832–33 p�e-
stav�li v empírovém slohu. Areál rozší�ili o h�bi-
tov, který sloužil až do vybudování farního kos-
tela sv. K�íže pro Rybá�e, Tuhnice a Dvory. Od 
roku 1907 pat�il kostelík m�stu Rybá�e, v roce 
1924 dostal zvon a byl znovu opraven. V letech 
1938–39 ud�lali z n�ho památník padlým z 1. 
sv�tové války, na konci další války smíchali do 
spole�ného hrobu kosti N�mc� a Rus�. Posled-
ní pr�zkum byl roku 1988. Od té doby kostelík 
chátrá a co nevid�t bude návrší holé, s poslední-
mi zbytky této zajímavé zapomenuté památky.

Ob�an Karlových Var�

Strážníci 
nám ztěžují podnikání

Jako podnikatelé a provozovatelé n�kolika 
obchod� v centru Karlových Var� chceme 

reagovat na �lánek v KRL �. 4 o tom, jak snad-
no se vybírají pokuty m�stským strážník�m, 
zejména za špatné parkování. Magistrát m�sta 
vydá každoro�n� x povolení k parkování v cen-
tru Karlových Var�, p�estože kapacita t�chto 
míst je hodn� omezená. Jelikož bydlíme na 
okraji Karlových Var� a obchody si zásobuje-
me sami, každodenn� �ešíme problém s par-
kováním. Co nás ale nejvíce roz�iluje, je to, že 
v dob�, kdy je v t�chto ulicích (Horova, Bulhar-
ská, Jugoslávská, Varšavská) blokové �išt�ní, 
vyrazí od brzkého rána parta m�stských stráž-
ník� vybírat pokuty, protože moc dob�e v�dí, že 
zoufalí majitelé povolenek, a	 už obyvatelé nebo 
obchodníci, nemají kde zaparkovat. To se jim to 
vybírá, mají to hodn� jednoduché. Magistrát 
problém parkování v centru m�sta ne�eší.

Navíc tady nejde jenom o zaplacení pokuty 
za špatné parkování, ale p�icházíme tímto 
i o zákazníky, kte�í si st�žují, že nemají kde 
zaparkovat, tak jedou do obchodních center 
za m�stem a my p�icházíme o tržby. Z �eho 
pak máme platit ty vysoké nájmy za luxus, 
že m�žeme podnikat v centru m�sta? A když 
už zaplatíme pokuty a p�emršt�né nájemné, 
um�le zvednuté ruskými majiteli dom� a viet-
namskými obchodníky, bojujeme s parti�kami 
zlod�j� a sledujeme p�es výlohy bující obchod 
s narkotiky a prodej alkoholu a cigaret nezle-
tilým ve vietnamských ve�erkách. A to se sama 

�Napsali jste nám

Fotohádanka

Nad kterou z karlovarských 
�ek vede Most arcivévody 

Karla, nazývaný také karlovar-
ský Karl�v most? Uve�te mís-
to, kde most z roku 1912 stojí.
Odpov�di zasílejte do 15. 5. 
2010 na adresu: soutez.vary@
ceskydomov.cz nebo poštou na 
adresu: Magistrát m�sta Kar-
lovy Vary, tiskové odd., 36001, 
Moskevská 21. Na výherce �e-
kají �ty�i vstupenky na výstavu 
Jedeto 2010.

sebe ptám: Kde je ta naše m�stská policie? 
No p�ece vybírá pokuty za špatné parkování. 
P�ejeme karlovarským strážník�m, aby i letos 
vybrali p�es 4 miliony na pokutách za špatné 
parkování. Jednou t�eba z t�chto pen�z nechá 
m�sto v centru postavit pro své obyvatele i hos-
ty vytoužený parkovací d�m. 

Zuzana Fikrtová

Odpov�� velitele m�stské policie: 
�lánek o pokutách byl ryze statistický. Je 
zvláštní, že �tená�ka nereaguje na p�edcho-
zí �lánky, které vycházely z výro�ní zprávy 
m�stské policie a popisovaly �ešení problé-
mu vrak�, divokých skládek, nebezpe�ného 
odpadu, alkoholu za volantem apod. Mimo-
chodem, ví �tená�ka, že nap�íklad zm�na le-
gislativy znemož�uje strážník�m postihovat 
v blokovém �ízení prodej tabákových výrob-
k�? Problém není podle mého ve strážnících, 
ale v zákonodárcích. Co se blokového �išt�ní 
týká, strážníci na žádost magistrátu skute�-
n� vždy ráno p�ed mytím ulic �eší p�estupce, 
protože ti nerespektováním dopravního zna-
�ení, umíst�ného týden dop�edu, blokují �iš-
t�ní komunikace. V minulosti vyšlo mnoho 
�lánk� s žádostí na akceptování této �innosti. 
Pokud blokové �išt�ní prob�hne hladce bez 
odtah� na�izovaných správcem komunikace 
a blokových pokut strážník�, zna�ky se o to 
rychleji odstraní a lidé zde mohou op�t par-
kovat. N�kterým lidem to prost� nevysv�tlíte. 
Bohužel, myslí jen na sebe. Také bych rad�ji 
posílal strážníky na jinou, d�ležit�jší �innost. 
Pro zajímavost ješt� dodávám, že 90 procent 
všech stížností adresovaných na m�stskou 
policii od ob�an� m�sta se týká  parkování 
vozidel. To je myslím vypovídající údaj.    

               Marcel Vlasák, velitel m�stské policie

Autovrakoviště obec zatrhla

Reaguji tímto na �lánek v Karlovarských 
radni�ních listech �. 4 Kam s autovraky? 

Do sb�rny v Dalovicích. Zám�r z�ídit autovra-
kovišt� ve stávající sb�rn� kovového odpadu 
v Dalovicích jsme skute�n� cht�li realizovat 
jako pot�ebnou službu jak pro ob�any, tak pro 
obce, které mají s likvidací autovrak�  nemálo 
starostí. Dobrá snaha však byla hned zpo�át-
ku potrestána, a to negativním p�ístupem obce 
Dalovice, která i p�es ujišt�ní, že �innost auto-
vrakovišt�  podléhá p�ísným opat�ením v oblas-
ti ochrany životního prost�edí, vydala k naše-
mu zám�ru nesouhlasné stanovisko. Rozhodli 
jsme se proto, že se pokusíme zám�r realizovat 
v naší sb�rn� kovového odpadu v Chodov�, 
Hrn�í�ské ulici. Vše bude samoz�ejm� záležet 
na schválení projektu.  Pokud  se nám poda�í 
autovrakovišt� otev�ít, budeme ve�ejnost pro-
st�ednictvím vaší redakce  informovat.

V�ra Haladiová, 
jednatelka spole�nosti NOVOSCHROTT



31

Křížovka/KontaktyKřížovka/Kontakty

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

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

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

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

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

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

Odbor kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

Odbor lázeňství a cestovního ruchu
Marie Kubátová
353 118 271, Moskevská 21 
m.kubatova@mmkv.cz

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

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová, LL.M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
zastupuje Alena Žáčíková
353 118 121, Moskevská 21
a.zacikova@mmkv.cz

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

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

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

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

Odbor rozvoje a urbanismu, úřad 
územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

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

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

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Květnová tajenka je: název známé pizzerie v centru Karlových Varů

Odpov�di zašlete do 10. 5. 2010 mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát m�sta Karlovy Vary, 360 01, 
Moskevská 21, tiskové odd. – SOUT
Ž KRL. Na výherce �ekají dv� vstupenky na p�edstavení Karlovarského m�stského divadla.
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V Karlových Varech jsme v letech 
2005 – 2008 realizovali 130 – 180 
obchodních případů ročně. Z toho
byty tvoří až 70 % podíl.

Ceny bytů obecně rostly o cca 5 – 7 % 
ročně, až se „svezly“ na „vlně cenové 
bubliny“ předznamenávající budou-
cí krizi, tj. vzrostly cca o dalších 30 %, 

i více!!! Tento nárůst cen nikdy nesouvi-
sel nikterak ani s kvalitou (lepší poloha, 
plošný standard, materiály, technolo-
gie, vybavení) ani s poptávkou! Ten-
to fakt je právě velmi typický pro růst 
cen před krizí.

Důležité pro prodávající i kupující 
je vědět, že ceny nemovitostí se na 
úroveň cen let 2007 – 2008 nikdy 
nevrátí. Musí nejdříve klesnout až 
na úroveň cen let 2005 - 2006 a po 
té mohou zase stoupat o průměrných 
5 % ročně. Musí se zkrátka jen 
eliminovat „cenová bublina“ - to je 
všechno. Předpoklad, že si prodá-
vající „počká“ - až „po krizi“ je zcela 
mylný, naopak, cena jeho nemovi-
tosti může být ještě nižší, znehodno-

cena špatným jménem („tam nikdo 
nekupuje, je to drahé“), zchátráním 
nemovitosti vlivem neužívání, či vel-
kou nabídkou na trhu – která stále 
stoupá!!!

Realitní kancelář Loyd-reality nyní 
otevírá pro trh s byty novou cestu. 
Prodej nových bytů za cenu již od 
19.900,– Kč/m2, tj. právě na úrovni 
cen roku 2005. Teprve po prodeji 
cca 40 % bytů můžeme (budeme) 
prodávané byty zdražovat.

Viz. http://dubova.loyd.cz/cz/

Ing. Martin Lojda
Loyd - reality, spol. s r. o.

Realitní kancelář 
Loyd - reality, spol. s r.o. 
jako významný prodejce 
nemovitostí (bytů zejména)
v karlovarském kraji sděluje:
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