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Sklárna  Moser nechala Karlovarské Radniční listy 
nahlédnout do seznamu nejprestižnější karlovarské 
V. I. P. společnosti. Našli jsme tam jména králů, 
tanečnic, fi lmových hvězd i velvyslanců.

Tváří z titulní strany je průvodčí lanovky na 
Dianu Věra Tondrová. Turisty a návštěvníky 
vozí na vrchol už šestým rokem. „Těším se, 
až oslavíme sto let lanovky,“ říká žena, která 
promlouvá k pasažérům pěti jazyky.

Ta, která spouští Ta, která spouští 
lanovku na Dianulanovku na Dianu

Nikita Michalkov, Jude Law, Agustí Vila, 
Miss World 2006 Taťána Kuchařová, Marie 
de Medeiros  a další hosté festivalu nešetřili 
slovy chvály o hostitelském městě. Líbila se 
jim hlavně atmosféra soutěže.

Celebrity 45. MFFCelebrity 45. MFF
chválily Karlovy Varychválily Karlovy Vary

Králové a herečkyKrálové a herečky
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V nejparnějším létě je nejlépe u vody. Hle-
dali jsme a počítali, kolik mají Karlovy Vary 
na promenádě, v ulicích i na sídlištích vodních 
fontán, vodotrysků  a fungujících pítek.22–2322–23
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Slovo primátora
Léto je v plném 
proudu, červenec 
přinesl tropické po-
časí, což bylo urči-
tým překvapením 
i pro Mezinárodní 
filmový festival, 
jehož poslední roč-

níky pamatují spíše deštivo a chladno 
– v takovém počasí nemusí obyvatelé 
centra města v noci větrat, aby vedra 
přežili, a návštěvníci festivalu se rádi 
schovají do nějakého uzavřeného pro-
storu, kde neprší a nefouká. Letos však 
naopak horka trvala i přes noc, a ačkoliv 
oficiální statistiky říkají, že diváků měl 
letošní ročník festivalu o maličko méně 
než loňský, ulice žily daleko více. To s se-
bou přineslo celou řadu stížností, ať už 
na rušení nočního klidu nebo na záplavu 
odpadků ve městě. Město se snažilo tyto 
nepříjemnosti řešit co nejrychleji, stráž-
níci a policisté se skutečně nezastavili, 
čile udělovali pokuty za rušení noční-
ho klidu, převáželi opilce na záchytnou 
stanici, řešili kapsáře i ztracené turisty. 
Stejně tak nezahálely ani úklidové čety 
nebo vozidla pro svoz odpadu, centrum 
obsluhovaly třikrát denně. Ale desetiti-
síce lidí, hostů i místních, kteří městem 
proudí dnem i nocí, prostě jsou během 
těch deseti červencových dní ve městě 
znát. Po několika letech jsme opět zažili 
tropický festival, dostali jsme celou řadu 
kritických ohlasů, mezi nimi na chronic-
ké porušování pořádku některými ne-
ukázněnými provozovateli, i navzdory 
sankcím. To vše musíme zohlednit při 
jednání o organizaci budoucího ročníku 
MFF. 
Léto v Karlových Varech ale festivalem 
nekončí. V srpnu vás můžeme pozvat 
třeba na koupaliště Rolava, kde neděl-
ní odpoledne budou patřit divadelním 
představením pro děti a pondělní večery 
letnímu kinu pro dospělé, vstup volný. 
Příznivci klasické hudby si přijdou na 
své nejen během Beethovenových dní, 
ale také při mnoha odpoledních kolonád-
ních koncertech nebo operních a operet-
ních představeních v Městském divadle. 
Centrum města po festivalu opět ožilo 
stavebním ruchem na Staré Louce a Tr-
žišti, do konce letošního roku bude pěší 
zóna konečně v novém. Na podzim také 
plánujeme zahájit rekonstrukci Vítězné 
ulice včetně navazujícího nábřeží v Dra-
hovicích a ulice Závodu Míru ve Staré 
Roli. 
Hezký srpen a na shledanou v září.

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

20–2120–21

stížnosti a podněty k distribuci: 

Anna Saricheva

tel.: 224 816 821

e-mail:

distribuce@ceskydomov.cz

inzertní oddělení: 

tel.: 776 431 879, 606 792 475

e-mail: 

karlovy.vary@ceskydomov.cz

stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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FotoaktualityFotoaktuality

Záchranáři ukázali, že jsou dobře připraveni
Ukázkami výcviku a zásahu všech jednotek Integrovaného záchranného systému se koncem června představili v areálu AC Start v Tuhnicích hasiči, 
záchranka, strážníci, policisté i psovodi z celého Karlovarského kraje. Den záchranářů organizovaly společně magistrát města, Krajský úřad a jed-
notlivé složky IZS. Největší úspěch měli tradičně psovodi a jejich čtyřnozí miláčkové.

Výstava Zmizelé Sudety se historikům povedla
Společnou putovní výstavou fotografi í s názvem Zmizelé Sudety se před-
stavila od 28. června do 5. července v KV Areně Městská galerie, ma-
gistrát města a občanské sdružení Antikomplex. Expozice se líbila his-
torikům i pamětníkům. „Nesoudila ani neprovokovala, snažila se bez 
předsudků, nestranně mapovat soužití Čechů a Němců v pohraničí,“ 
řekl kurátor výstavy historik Stanislav Burachovič (na snímku).

Cvičení zakončil pochod na kolonádě
Závěrečným defi lé na Mlýnské kolonádě, spojeným s předáváním me-
dailí, cen a diplomů, zakončili vojáci české, německé a americké armády 
společné cvičení Patrouille Euroregio Egrensis 2010. Šlo o již 11. ročník 
součinnostního cvičení příhraničních velitelství Bundeswehru a Kraj-
ských vojenských velitelství Armády ČR. Na závodišti pak vojáci před-
vedli vojenskou techniku a ukázky výcviku.

Spanilá jízda motorkářů městem trvala hodinu
Burácení legendárních strojů Harley Davidson, Suzuki Burgman, 
BMW, Yamaha Virago a dalších značek vyhnalo poslední červnovou 
sobotu do karlovarských ulic hlavně fanoušky motorek. Spanilá jízda 
na trase mezi Císařskými lázněmi, Vřídelní, Sokolovskou a Západní uli-
cí završila 14. tradiční sraz motorkářů  Dennis Hopper Party. V auto-
kempu Březová se ho zúčastnily dvě tisícovky motorkářů z celé Evropy.

Čertovský chléb prodává čertice Anežka
Po čertech dobrý chléb nabízejí od půl šesté ráno v karlovarské prodejně 
Pekosy Chodov na Sokolovské ulici. Na dračku jde zejména třicet druhů 
bochníků chleba, ale také selské pečivo a babiččiny koláče. A když si pro 
pobavení zákazníků prodavačka Anežka navlékne kostým čertice a za-
mává koštětem, je v pekárně čertovská nálada.

(Foto Pavel Vigh)
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 OSOBNOST MĚSTA 

K profesím, které proslavily naše město, 
patřili puškaři, špendlíkáři, cínaři, ke-

ramici, rytci a foukači skla, ale také houslaři. 
Posledním, který ve své dílně v Bohaticích 
v této tradici pokračuje, je mistr houslař Jo-
sef Pötzl. Housle „pötzlovky“ jsou už 80 let 
pojmem díky zakladateli rodinné tradice 
Josefu Pötzlovi, který měl ještě dílnu v Lu-
bech u Chebu. Jeho syn ji přestěhoval do 
Bohatic a dnes v tradici pokračuje také vnuk 
David. „Tátovi by dnes bylo 104 let. Než se 
vyučil houslařem, musel hrát povinně na tři 
nástroje, na hoboj, klarinet i housle. Dělal 
jsem s ním v dílně deset let až do roku 1973, 

kdy jsem se osamostatnil a začal sám stavět 
housle. Otec zažil dobu, kdy si houslař cho-
dil vybírat na Šumavu dřevo z rezonančních 
smrků. Sám kupoval od mistrů 70leté dřevo. 
Dnes kupujeme materiál od obchodníků z 
Bosny-Hercegoviny a Kanady, “ říká Jan 
Pötzl. Dokonale se potatil, na jeho housle 
hrají v Japonsku, USA, Francii, Anglii a Ně-
mecku. „Na tátovy housle hráli Hudeček i 
Svěcený. Táta stavěl housle od svých 16 let, 
byl zakladatelem Kruhu umělců houslařů, 
kde jsem od roku 1975 členem i já,“ dodává 
houslař.

(fi k)

LidéLidé
▼

Vladislav Jáchymovský, kronikář a vlastivědný badatel
Kroniku města Karlových Varů psal 

od  roku 1959 se dvěma pauzami neuvě-
řitelných 30 let. Tvořil ještě pár dnů před tím, 
než ho 18. září 2007 srazilo a zabilo auto. Ve 
svých nedožitých 84 letech byl velmi činoro-
dým člověkem, který se aktivně věnoval i vě-
cem veřejným. Byl po desetiletí všeobecně 
známou osobností kulturního života našeho 
města. Jako kronikář, urbanista, publicista, 
historik, muzikolog a teatrolog, rotarián, 
skvělý řečník, organizátor a ryzí idealista, 
který se nikdy neptal, co za to. Jeho vzorem 
byl energií sršící karlovarský vlastivědný ba-
datel Karel Nejdl.
Vladislav Jáchymovský se narodil 31. pro-
since 1923 v Klenčí pod Čerchovem. Do Kar-
lových Varů se přistěhoval 1. prosince 1945. 

Od té doby se pravověrný Chod „přetavil“ 
v plnokrevného Karlovaráka. Vřídelnímu 
městu zůstal věrný i přes četné lákavé pra-
covní nabídky z Prahy. Velkou část své pro-
fesní kariéry působil jako odborný pracovník 
Urbanistického střediska města. Psal přes 
60 let vlastivědné články do regionálních i 
celostátních periodik a sborníků. Napsal 
řadu knížek, např. o karlovarském pěveckém 
sboru a karlovarském divadle.
Za své dílo dostal několik cen města Karlovy 
Vary v roce 1965, 1968 a roku 1996 za celoži-
votní dílo. V letech 1957—1970 psal kroniku 
města. V letech normalizace mu to zakázali, 
ale od roku 1990 ji psal znovu. Díky němu 
byly během 50 let zdokumentovány a za-
chráněny stovky regionálních památek.   (sb) 

Devadesáté jubileum
Antonie Laciakové

Nádherné životní jubileum oslavila dne 
15. června paní Antonie Laciaková. Naro-

zeninová oslava se konala v rodinném kruhu, 
kde samozřejmě nesměl chybět syn Ondřej se 
svou rodinou. S kyticí a srdečným blahopřá-
ním přišla oslavenkyni osobně poblahopřát 
také náměstkyně primátora Jana Petříková. 
Paní Antonie zasvětila svůj život kantořině 
a svým žákům. Děti, učení a škola ji prová-
zely celým životem a byly takřka její každo-
denní rutinou, bez které si nedokázala život 
ani představit. Učila v několika školách v Kar-
lových Varech a kantorský post opustila až 
v úctyhodných třiaosmdesáti letech. To je vý-
kon hodný obdivu, který dokazuje, že práce 
učitele pro ni byla posláním.
V Karlových Varech žije od roku 1951, kdy se 
sem přestěhovala se svým manželem, který 
byl vojákem z povolání. Dodnes si ráda pře-
čte pěknou knihu. Pochlubit se také může 
bohatou sbírkou různých pohlednic, které 
občas poskytovala i zesnulému kronikáři Vla-
dislavu Jáchymovskému, který je používal ke 
své práci.

Houslař z Bohatic učí dřevo zpívat

Tajemství, jak naučit vysokohorský smrk, javor, palisandr nebo eben zpívat, přenesl Jan Pötzl 
do Karlových Varů.

Paní Antonii Laciakové přejeme do dalších 
let hodně štěstí a zdraví!



Magistrát města upozorňuje prostřed-
nictvím KRL již podruhé držitele ři-

dičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000, že jsou povinni vyměnit 
tento doklad nejpozději do 31. prosince 2010. 
V době našeho prvního upozornění, v květnu 
letošního roku, zbývalo na obecním úřadu 
s rozšířenou působností Karlovy Vary k vý-
měně 9 114 řidičských průkazů, situace se 
od té doby příliš nezměnila. 

K 11. červenci 2010 zbývá v rámci 
ORP Karlovy Vary stále k výměně 

8 280 řidičských průkazů. 

Podle sdělení pracovnic odboru držitelé řidič-
ských průkazů, kterých se zákonná výměna 
týká, chodit se žádostmi na magistrát nezača-
li. „Lze konstatovat, že aktivní účast občanů 
je podprůměrná. Bez kolapsu na konci tohoto 
roku se to již asi neobejde. Je třeba si uvědo-
mit, že ve většině případů se jedná o aktivní ři-
diče. Například dnes, kdy informaci pro KRL 
podávám, si o zákonnou výměnu přišlo požá-
dat pouze 90 klientů,“ uvedla vedoucí odboru 
dopravy MM Lenka Kůsová.
V rámci celé České republiky evidovalo těch-
to dokladů ministerstvo dopravy v centrálním 

registru řidičů letos v květnu přes 774 tisíc! 
Uvedený počet odpovídal zhruba 12 procen-
tům všech registrovaných řidičů v České re-
publice a od té doby se příliš nezměnilo. Za-
rážející je, že více než třetina těchto řidičů je 
ve věku 30—40 let. Magistrát města Karlovy 
Vary stejně jako ministerstvo dopravy vyzý-
vají znovu veřejnost, aby zodpovědně přistou-
pila k aktuální etapě povinných výměn (viz § 
134 zákona č. 361/2000 Sb.). Právě nyní v létě 
je nejvyšší čas podat žádost o vydání (výmě-
nu) řidičského průkazu na příslušném obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působností. Na 
konci letošního roku hrozí kumulace výměny 
velké části řidičských průkazů a dlouhé fronty 
žadatelů, kteří budou o výměnu žádat.
Úřední dny na odboru dopravy – regist-
ru řidičů jsou v po. a st. 8:00—12:00 hod. 
a 13:00—17:00 hod., v pá. 8:00—12:00 hod.
Doporučujeme všem občanům, kterých se vý-
měna týká, využít nynější nejvhodnější doby 
a nenechávat návštěvu registru řidičů na zá-
věr letošního roku. Jde o řidičské průkazy 
vydané jak v letech 1994—1996, tak pozdější 
vydané v letech 1996—2000. U obou typů je 
povinná výměna do konce roku 2010. Rozho-
dující pro výměnu řidičského průkazu je da-
tum vydání, nikoli typ řidičského průkazu.

osm tisíc řidičských průkazů
Na výměnu stále čeká
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Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě
31. týden

2. 8. pondělí

Blokové čištění: U Imperiálu, Jarní, Balbí-

nova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín, 

Pražská

Noční mytí: I. P. Pavlova,  Karla IV., Zahrad-

ní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

3. 8. úterý

Blokové čištění: Hřbitovní, 5. května, Má-

chova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozar-

tova, Baarova, Mánesova

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

4. 8. středa

Blokové čištění: Nákladní, plato Horní ná-

draží, Ostrovský most, Jáchymovská

Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky 

s ul. Moskevská k horní fontáně na T. G. 

M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, 

hlavní přestupní stanice MHD

5. 8. čtvrtek

Blokové čištění: Celní, Majakovského, 

Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Svět-

lé, Dělnická

6. 8. pátek

Blokové čištění: Třeboňská, Českých 

bratří, Rosnická, Hraniční, Mlýnská, Mlá-

dežnická, U Koupaliště

Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 

Severní, Konečná

32. týden

9. 8. pondělí

Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbrad-

ská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Zahrad-

ní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

10. 8. úterý

Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr. 

Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 

nám. M. Horákové 

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

11. 8. středa

Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, 

Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní 

křižovatce u prodejny motocyklů)

Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky 

s ul. Moskevská k horní fontáně na T. G. 

M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, 

hlavní přestupní stanice MHD

12. 8. čtvrtek

Blokové čištění: nám. Emy Destinnové, 

nám. Václava Řezáče, Kvapilova, Ondříč-

kova, Prašná, Vítězná, Chodská, Mozarto-

va, Pod Tvrzí

13. 8. pátek

Blokové čištění: Žižkova, Husova, Nerudo-

va, Svobodova

33. týden

Dovolená fi rmy AVE

34. týden

23. 8. pondělí

Blokové čištění: Okružní, Tuhnická, Nové 

Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

Noční mytí: I. P. Pavlova,  Karla IV., Zahrad-

ní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

24. 8. úterý

Blokové čištění: Západní, Plzeňská

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

25. 8. středa

Blokové čištění: Čertův ostrov: nábř. Jana 

Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foerstero-

va, Jateční

Noční mytí: T. G. Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, Dr.D.Bechera (část od křižovatky 

s ul. Moskevská k horní fontáně na T. G. 

M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, 

hlavní přestupní stanice MHD

26. 8. čtvrtek

Blokové čištění: Libušina, Nebozízek, Ty-

lova, Škroupova, Divadelní, Moravská

27. 8. pátek

Blokové čištění: Smetanova, Školní, Hláv-

kova, Družstevní, Třešňová, Kladenská, 

Kryzánkova

 

35. týden 

30. 8. pondělí

Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbrad-

ská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Noční mytí: I. P. Pavlova,  Karla IV., Zahrad-

ní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

31. 8. úterý

Blokové čištění: Svahová, Moskevská, 

Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jalt-

ská, nám. M. Horákové 

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní

Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí účelové dotace z oblas-

ti sociální péče a zdravotnictví na rok 2011, 
aby své žádosti zasílali na odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí do 30. září 2010 prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Karlovy 
Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tis-
kopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky 
v přízemí budovy magistrátu (ul. Moskevská), 
u příslušné pracovnice odboru zdravotnictví 
a sociálních věcí (U Spořitelny 2, č. kanceláře 
204) nebo na internetových stránkách www.
mmkv.cz. Případné informace podá pracovni-
ce uvedeného odboru P. Prokešová, tel. 353 
118 556.

Komise protidrogové prevence a prevence 
kriminality upozorňuje žadatele o dota-

ce z rozpočtu města na termín pro podávání 
žádostí do 30. září 2010. Projekty musí být 
zaměřeny na potlačování kriminálních a nega-
tivních sociálně patologických jevů a prohlou-
bení pocitu bezpečí občanů na území města. 
Jde konkrétně o studie a výzkumné práce, 
sociální prevenci, situační prevenci a oblast 
protidrogové prevence. Žádosti o udělení 
dotace se podávají písemně na předepsaném 
formuláři v souladu s čl. III., odst. 3.2. Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Kar-
lovy Vary.
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Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu

Radní přehodnotili
seznam tržišť

Rada města Karlovy Vary schválila na 
svém jednání změnu nařízení města, kte-

rým se vydává tržní řád a mění seznam trž-
ních míst. Na základě kritiky obyvatel okolí 
bylo tímto usnesením zrušeno tržní místo u 
Stadionu AC Start, kde se dříve konala bur-
za. Novým místem pro konání burzy bylo od 
1. července  tržním řádem ustanoveno tržní 
místo v Rybářích v ulici Dolní Kamenná na 
místě bývalého autobazaru, nazvané Tržiště 
Dolní Kamenná II. Burza se koná opět každou 
do neděli od ranních hodin do 11:00, na místě 
bude vždy přítomen pracovník odboru finan-
cí a ekonomiky, který bude organizovat chod 
burzy a vybírat místní poplatek. Ten činí 400 
Kč za prodej ve stánku, dodávkovém vozidle 
nebo vozidle s přívěsem a 100 Kč za prodej 
z přenosného pultu, stolku, textilní podložky, 
apod. Okamžitě po skončení burzy je zajištěn 
celkový úklid prostranství.
Svým usnesením rada města také schválila 
nové tržní místo v Tuhnicích v areálu Dolního 
nádraží a zároveň zrušila místo pro tržiště 
v Krymské ulici také v Tuhnicích. Karlovy 
Vary tak mají v současné době na základě 
nového seznamu tržních míst celkem 7 tr-
žišť, a to na nábřeží Jana Palacha, dále u par-
koviště ve Varšavské ulici a na prostranství 
před hotelem Thermal. V části města Rybáře 
jsou tržní místa dvě, jedno je přímo u bývalé-
ho zimního stadionu a další je novým místem 
pro burzu na pozemku bývalého autobazaru 
v ulici Dolní Kamenná, tedy blíže k budově 
hypermarketu. Jediným tržištěm ve čtvrti 
Tuhnice je to v areálu Dolního nádraží, stejně 
je tomu i ve Staré Roli, kde mohou trhovci 
své zboží ve stáncích prodávat pouze pod 
Obchodním domem Central. 
Trhovcům a prodejcům doporučujeme, aby 
své zboží prodávali jen tam, kde mohou, tedy 
na místech stanovených nařízením města 
Karlovy Vary, a předešli tak zbytečným kom-
plikacím a případným sankcím za porušování 
nařízení města. 

Už ve čtyřech městských částech Karlo-
vých Varů — v Drahovicích, Olšových 

Vratech, Hůrkách a Rybářích — proběhla 
diskusní fóra Programu zapojení okrajových 
částí do řízení města Karlovy Vary. Město na 
tento program získalo dotaci z Revolvingo-
vého fondu Ministerstva životního prostředí 
ČR. Občané na nich diskutovali s komunál-
ními politiky o řešení problémů a dalším roz-
voji okrajových částí města.
Díky projektu mají obyvatelé možnost podí-
let se na rozvoji částí města, ve kterých žijí. 
Během diskusí se osobně setkají se zástupci 
města, a jejich podněty a připomínky se tak 
dostanou k těm, kteří mají mandát je řešit. 
Debata je zároveň zpětnou vazbou o tom, 
jak navržené způsoby řešení vyhovují lidem 
v místě. V květnu se mohli obyvatelé Rybář 
setkat v galerii Duhová paleta s primátorem 
města Wernerem Hauptmannem a jeho ná-
městkem Petrem Keřkou. V červnu dosta-
li možnost zúčastnit se diskuse obyvatelé 
městských částí Drahovic, Olšových Vrat 
a Hůrek. S náměstky primátora Tomášem 
Hybnerem a Petrem Keřkou se setkali v pro-
storách Základní školy J. A. Komenského. 
Zástupci města občanům ochotně zodpo-
věděli každý položený dotaz a poskytovali 
informace, týkající se investičních projektů 

a záměrů zaměřených na zkvalitnění života 
a rozvoj ve městě. 
Šanci vyjádřit své názory, připomínky a přá-
ní dostali také přítomní občané, a to během 
diskuse, z níž vzešel výčet problémů, které 
je nejvíce trápí. V Rybářích to například byl 
nedostatek laviček a hřišť nebo špatný stav 
chodníků a zeleně. V ostatních třech disku-
tovaných okrajových částech si lidé nejčastěji 
stěžovali na stav chodníků a silnic, nevyho-
vující osvětlení a nedostatečnou práci měst-
ské policie. Každé navržené problematické 
téma bylo zaneseno do hlasovacího archu a 
přítomní měli možnost pomocí barevných 
hlasovacích lístků vyjádřit své preference 
konkrétních problémů jejich městské části. 
Výstupem diskusního fóra bylo sestavení Top 
desítky problémů konkrétní městské části. 
Ty budou v konečné fázi projektu podkladem 
pro vytvoření komunitního Plánu zdraví 
a kvality života, který bude předložen radě 
města a zastupitelstvu ke schválení. 
Během prázdninových měsíců žádné další 
kontaktní akce probíhat nebudou. Série dis-
kusních fór v rámci projektu bude pokračo-
vat opět v měsíci září, kdy  přijdou na řadu 
Bohatice, Čankov, Rosnice a Sedlec, v říjnu 
Stará Role a Počerny a v listopadu Cihelny, 
Doubí, Tašovice a Dvory.

Město nezapomíná na své okrajové části

Úspěšný benefi ční koncert 5. července  
vydal svědectví o tom, že občanům ani 

politikům není lhostejný osud letního kina. 
Koncertu za účasti 800 platících diváků 
předcházela petice za záchranu přírodního 
amfi teátru, kterou podepsaly čtyři tisíce ob-
čanů města.  
Letní kino chátrá 11 let. Naposledy se tu 
promítalo v   červenci 1999. Pak areál muse-
li uzavřít kvůli narušené statice. Záchranu 
plánovali v roce 2004, kdy se v městském 

rozpočtu našly čtyři miliony korun na rekon-
strukci. Návrh ale nepřežil úsporné škrty. 
„Rada uložila odboru majetku vypracovat 
varianty na záchranu. Úpravy by provedla 
Správa lázeňských parků. Bude záležet na 
tom, kolik peněz zastupitelstvo schválí. Může 
tu vzniknout odpočinková zóna a území by 
navazovalo na park u Poštovního dvora,“ 
uvedl primátor Werner Hauptmann. Nadše-
ní dobrovolníci před koncertem vyvezli pět 
kontejnerů odpadků a křovin. 

Letní kino čeká revitalizace. Zastupitelstvo města schválilo v červnu dva miliony korun na zahá-
jení terénních úprav

Letní kino dostane znovu šanci
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Sledované stavbySledované stavby

Rolava: skutečnost překonala očekávání
Původní vize projektu Rolava Dnešní podoba areálu

Naše město má už dva měsíce novou 
promenádu. Je rychlejší než Masaryč-

ka, protože se po ní na kolečkových bruslích 
prohánějí rychlonozí bruslaři. Zrekonstru-
ovaná  Rolava slouží od 1. června veřejnosti 
a první ohlasy jsou vesměs pozitivní. In-line 
dráha, prodloužená na 1,6 kilometru, získa-
la na oblibě, stejně jako nové tenisové kurty, 
volejbalové hřiště a krytá plocha pro výuku 
bruslařů. Plavci si pochvalují čistou pláž, zá-
řící žlutým pískem, i nerez sprchy. Řidičům 
slouží nové  parkoviště pro 74 aut. Rolava se 
stává oblíbeným  sportovně-zábavním cent-
rem Karlových Varů.
 „Rolava se fakt povedla. Ještě vyřešit pro-
blém s kvalitou vody v koupališti a víc zá-
bavného programu,“ shodují se návštěvníci. 
Mezi zastupiteli města převládá názor, že 
75 milionů korun na omlazovací kúru are-

álu Rolava v Rybářích byla dobrá investice, 
kterou občané oceňují. Skutečná podoba  

Rolavy překonala původní představy a vize 
projektu.

Prodloužená a rozšířená in-line dráha kolem areálu slouží všem věkovým kategoriím

Po vypuštění nádrže byla první akcí betonáž patek na vodní skluzavku Konstrukce skluzavky dala novou tvář areálu
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Takhle vypadalo dno Rolavy před zahájením asanačních prací Na pláži s novým pískem schází už jen plavčík

Celý areál spojují cesty se zámkovou dlažbou a byla vysazena tráva Na děti čeká nové hřiště s houpačkami a prolézačkami

Pláž má poprvé nerezové sprchy a celý areál dostal kanalizaci Zbývá vyřešit problém s kvalitou a čistotou vody

Letní kino na Rolavě

2. 8. 21.00

Avatar (USA, 166‘)

Cesto do fantastického světa planety Pandora. 

Dětem přístupný. Český dabing.

9. 8. 21.00

Sherlock Holmes (USA, 139‘)

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla 

sira Arthura Conana Doyla. Pro děti do 12 let 

nevhodný. Český dabing.

16. 8. 21.00

Twilight: nový měsíc (USA, 130‘)

Druhé pokračování úspěšné upírské Twilight ságy, 

natočené podle bestsellerů Stephenie Meyerové. 

Pro děti do 12 let nevhodný. Český dabing.

23. 8. 21.00

2Bobule (ČR, 93‘)

Druhé pokračování české komedie. Dětem pří-

stupný.

30. 8. 21.00

Ženy v pokušení (ČR, 118‘)

Česká komedie. Dětem přístupný.

Vstupné je zdarma a kapacita hlediště je neo-

mezená, kromě židlí se mohou totiž diváci usa-

dit kamkoliv v celém areálu a sledovat fi lm.

Divadelní scéna na Rolavě

1. 8. 15.00

Babiččiny pohádky

Pohádka pro herce a loutky pro děti od 2 let.

8. 8. 15.00

Kašpárkův koníček

Maňásková pohádka pro děti od 2 let.

15. 8. 15.00

Pohádky ze zámku

Pohádka pro herce a loutky a děti od 2 let.

22. 8. 15.00

Čert a Káča

Velká činoherní pohádka pro děti od 3 let.

30. 8. 15.00

2. Habánkova pohádková in-line rallye

Dětské závody na kolečkových bruslích pro ty, 

kdo na nich umí, ale i pro ty, kteří se na nich 

teprve učí a vědí něco o pohádkách.

KULTURNÍ LÉTO NA ROLAVĚ
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Lanovky jsou třešničkou na dortu
Až do padesátých let 20. století byly v Karlových Varech v provozu  tři lanové dráhy. Plány však minulé radnice měly na víc 
lanovek. Z údolí lázní měly vést na pět z celkem šesti vrchů nad městem. Na nejvyšší Výšinu věčného života 675 m/m (kde už 
roku 1889 stála Štěpánčina rozhledna), dále na Výšinu přátelství (Diana 556 m/m), na Tři kříže (554 m/m), Vyhlídku Karla IV. 
(510m/m) a Aberg (Doubská hora 610 m/m). Ještě v roce 1909  hlasovali na radnici o návrhu staveb čtyř lanovek na nejvyšší 
vrchy kolem města. Koleje měly vést z Vřídelní ulice přes Panoramu na Tři kříže a dál na Goethovu vyhlídku a po hřebenech 
až nad Doubí. Místo na kopce postavili dvě lanovky k Imperiálu a třetí na Výšinu přátelství. Dnes zbyly dvě  — tunelová 
a na Dianu. Obě provozuje Dopravní podnik. O třetí lanovce na Tři kříže město znovu uvažuje.

TUNELOVÁ

Nejstarší tunelová lanovka vedla původ-
ně na holé návrší, kde stála jen výletní 

restaurace. Tu pojmenovala majitelka podle 
ruské velkokněžny Heleny Pavlovny na Hele-
nin dvůr. Dolní stanice (dnes na Divadelním 
náměstí) byla v domě Lord Westbury Hall 
(později U Tří motýlů). Tunel dlouhý 116 
metrů začali italští tuneláři razit 6. prosince 
1905 na svátek patrona sv. Nicolase. Ražba 
trvala 113 dní a podle projektu stavitele la-
novky na Vesuv Emila Struppa z Curychu 
ji fi nancovala švýcarská fi rma L. von Roll. 
Trať dlouhá 127 metrů byla zkolaudována 15. 
března 1907 a kromě cestujících po ní v le-
tech 1910–1912 dopravovali i dělníky a sta-
vební materiál na stavbu hotelu Imperial. Jíz-
da trvá 76 vteřin a je úctyhodné, že původní 
lanovka sloužila 75 let, až do roku 1981, kdy 
se dočkala nutné generálky. Lanovce se žer-
tem přezdívá karlovarské metro. 

IMPERIAL II
V listopadu roku 1911 se zároveň se stavbou 
hotelu Imperial zahájila i stavba druhé, ten-
tokrát povrchové lanovky. Vedla od Dorotina 
pavilonku po východním hřebenu Heleniny 
výšiny do pravého křídla Imperialu. Stavba 
126 metrů dlouhé dráhy, překonávající výš-
kový rozdíl 60 metrů, trvala pouhých sedm 
měsíců, aby se práce stihly před otevřením 
hotelu. Lanovka jezdila od 15. 6. 1912 až 
do roku 1959, kdy byla zrušena. Zbylo po ní 
jen kolejiště a dolní stanice, která stojí do-
dnes u mostu ke Galerii umění. 

DIANA
Třetí lanovou dráhu, vedoucí z Mariánské 
uličky u Puppu na Výšinu přátelství, začala 
švýcarská fi rma L. von Roll stavět na jaře 
roku 1912. Výběrové řízení  v létě 1911 ale 
vyhrála vídeňská společnost Leo Arnoldi. Ta 

pozvala švýcarské odborníky na lanovky, jen 
montáž kabelů zadala fi rmě Österreichische 
Siemens Schuckert Werke a drobné práce 
místním řemeslníkům. Již za pět měsíců, 
5. srpna 1912, lanovka vyjela. Stejně jako ta 
na protějším kopci jezdila nepřetržitě 51 let, 
než se v roce 1963 dočkala generální opra-
vy. Ta však trvala dva roky. Další rozsáhlou 
opravu provedli v letech 1980—1988 Poláci. 
Lanovka je 437 metrů dlouhá a překonává 

výškový rozdíl 166,5 metru. Rozchod kolejí 
je rovný metr. V nejstrmějším místě dosahu-
je stoupání až 43,2 stupně. Dolní stanice je 
v Mariánské uličce pár kroků od Puppu. Ve 
středu trati je mezistanice Myslivna-Jelení 
skok, horní stanice je na Výšině přátelství 
u 35 metrů vysoké rozhledny Diana. „La-
novka, která uveze najednou 49 cestujících 
a průvodčí, vyjede na vrcholek za 395 vteřin. 
Za hodinu může přepravit teoreticky až 365 
cestujících,“ uvádí vedoucí střediska Tomáš 
Gazárek. U lanovek pracuje už 18 let a zažil 
situaci, kdy jim v Imperialu vypnuli proud. 
Měli ve vagonu 30 pasažérů včetně vozíčká-
ře a cizince o berlích. Snášeli je hodinu a půl 
ručně po schodech.

TŘI KŘÍŽE
Čtvrtá, nedostavěná dráha měla vést od Vříd-
la směrem na Bukovou horu a končit na vrchu 
Tři kříže. Později naplánovali prodloužení 
trasy kolem Ottova vrchu až do výšky 637 me-
trů. Délkou přes tři kilometry by šlo o nejdelší 
karlovarskou dráhu. Dolní část byla řešena 
jako klasická lanovka, druhá část 1400 metrů 
jako ozubnicová dráha. Nakonec v roce 1911 
rozhodli radní o vybudování kratší půlkilo-
metrové trasy. Vedla z domu čp. 133 ve Vří-
delní ulici přes stanici Panorama na Vyhlídce 
až na náhorní plošinu Tři kříže. Práce začaly 
v roce 1913 a do jara 1914 stihli vybetonovat 
133 metrů dlouhé koryto, můstek u Lützo-
vy vily, prorazit 17metrový tunel pod ulicí 
Na Vyhlídce a postavit střední stanici zvanou 
Panorama (stojí dodnes). Pak stavbu přeru-
šila 1. světová válka. Po ní vybetonovali půl 
kilometru kolejiště a založili stavební jámu 
ve výšce 496 m/m na Třech křížích. Práce 
však zastavili v roce 1921, kdy radnici došly 
peníze. Kvůli hospodářské krizi 30. let a další 
válce museli stavbu zakonzervovat. Po roce 
1945 bylo několik pokusů o dokončení lanov-
ky, ale žádný nevyšel. Od roku 2007 plánuje 
město opět dokončení lanovky. Oslovilo čtyři 
projekční kanceláře a na zpracování projektu 
vyčlenilo 500 tisíc korun. První termín do-
končení byl rok 2013, což je už nereálné.

GOETHOVA
Pátá lanovka měla být nejsmělejší a vést 
na vrch zvaný Výšina věčného života ve výšce 
675 m/m. Tady už od roku 1889 stála Stepha-
niewarte, Štěpánčina rozhledna (později pře-
jmenovaná na Stalinovu vyhlídku a dnes Go-
ethova vyhlídka ). Trasa měla přetnout Starou 
pražskou silnici a vést od dnešního hotelu 
Švýcarský dvůr na vrchol. Také o tuto stavbu 
se zajímala švýcarská fi rma Emila Struppa. 
Plány však zůstaly jen na papírech.
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DopravaDoprava

naší městské dopravy
Třešničkou na dortu městské dopravy 

v Karlových Varech jsou samozřejmě 
naše lanovky. Jsme v nich velmocí. Praha má 
jednu na Petřín, my hned dvě a pracujeme 
na tom, aby přibyla třetí. Hlavním posláním 
je samozřejmě městská doprava, zájezdy, 
vyhlídkové linky,“ říká v úvodu představení 
Dopravního podniku Karlovy Vary ředitel 
ing. Pavel Bohánek. 
Jako akciová společnost, kde je město jediným 
akcionářem, funguje DP sedmnáct let. Před 
tím byl 18 roků součástí ČSAD. Za předmět 
podnikání má osmadvacet činností — od zá-
mečnictví, provozu, údržby a oprav motoro-
vých vozidel přes prodej a skladování PHM, 
hostinskou činnost až po grafi cké a kreslíř-
ské práce, provozování tržiště a vyhlídkové 
věže Diana.
„Provozujeme městskou dopravu na osm-
nácti denních, dvou nočních a jedné historic-
ké lince, dále dvě lanové dráhy, osm linek pří-

městské a dálkové autobusové dopravy a také 
zájezdovou dopravu. Náš vozový park tvoří 
zhruba 60 městských autobusů a více než 20 
vozidel pro linkovou a regionální dopravu.
Jsme jedním z největších dopravců v Karlo-
varském kraji, máme více než padesátiletou 
tradici a naším krédem je kvalita, pohodlí 
a ekologie v dopravě,“ dodává ředitel.

Původní DP byl založen 1. října 1954 z auto-
busových provozů ČSD a ČSAD a historic-
kých lanových drah. Tehdy jezdily ve měs-
tě jen čtyři linky. Když přebírali inventář 
od ČSAD, dostali 10 autobusů ve špatném 
stavu. Do roku 1964 se počet zvýšil na 40 
autobusů, přeprava osob se zvedla 3,5krát. 
V roce 1963 najelo devět linek 2,1 milionu 
kilometrů a odvezly 13 a čtvrt milionu osob. 
V roce 1964 už bylo od půl páté ráno v pro-
vozu denně 31 autobusů na deseti linkách. 
To ještě jezdily na linkách č. 1 a 3 průvodčí. 
V roce 1975 byl kvůli novému areálu v Dra-
hovicích DP sloučen s ČSAD Plzeň. V roce 
1993 však došlo opět k osamostatnění provo-
zu MHD. Nejprve pod názvem ČSAD MHD 
a v roce 2001 přejmenované na dnešní Do-
pravní podnik Karlovy Vary, a. s.

MĚSTSKÁ DOPRAVA

Na 21 linkách městské hromadné do-
pravy se denně pohybuje více než 50 

autobusů. Linky zajišťují jak dopravu do cen-
tra města, na sídliště i do obcí Hory, Jenišov, 
Otovice, Dalovice a Březová. V turistické 
sezoně jsou v provozu i rekreační linky ko-
lem města a do Lokte, kde jezdí Karosa ŠL 
11 z roku 1974, od letošního července pak 
i vyhlídkové jízdy autovlakem. Páteřní linka 
č. 15 spojující Starou Roli s Drahovicemi je 
v přepravních špičkách zajišťována výhradně 
kloubovými autobusy, linka č. 4 pak moder-
ním minibusem. Průměrné stáří nasazova-
ných autobusů na linky MHD je 7 let, což je 
vysoko pod běžným průměrem stáří vozové-
ho parku v republice. Již 41 z celkového počtu 
60 autobusů je nízkopodlažních, a tímto po-
dílem je DP KV na třetím místě v ČR. 
Cena základní jízdenky je 18 korun, denně je  
přepraveno 50 tisíc osob. 

LANOVÉ DRÁHY
DP provozuje dvě  lanové dráhy. První z nich 
v trase Divadelní náměstí—Imperiál nava-
zuje na autobus MHD linky číslo 13. Druhá 
lanová dráha vede od Puppu na Dianu a pla-
tí na ní zakoupené 24hodinové a týdenní 
jízdenky MHD. Lanovku na Dianu zajišťuje 
pět průvodčích, jezdí každý 15 minut nebo 
podle počtu pasažérů. Ročně přepraví jen 
lanovka na Dianu 150 tisíc pasažérů.  

PŘÍMĚSTSKÁ A DÁLKOVÁ DOPRAVA
V příměstské dopravě je DP výhradním do-
pravcem na lince Karlovy Vary—Ostrov—
Jáchymov a dále zabezpečuje spojení do nej-
vyšších lokalit Krušných hor, na Boží Dar, 
Mariánskou, Abertamy, Potůčky, Pernink 
a Horní Blatnou. Průměrné stáří autobusů 
v tomto sektoru je 7 let a specialitou je na-
sazení šesti velkokapacitních 15metrových 
autobusů Ares, které jezdí mezi Karlovými 

Vary, Ostrovem a Jáchymovem. K nabídce 
patří i pravidelné autobusové spojení mezi 
Jáchymovem a Prahou a Ostrovem a Plzní.

EKOLOGIE
Lázeňský charakter našeho města nezbyt-
ně vyžaduje minimalizaci škodlivých vlivů 
znečišťujících a zatěžujících životní prostře-
dí města. DP udělal významný krok vpřed 
zavedením provozu autobusů na CNG. 
Po dodání čtyř autobusů v roce 2011 bu-
dou plynové autobusy tvořit již téměř čtvr-
tinu našeho vozového parku. Letos byl DP 
vybrán pro účast v projektu GUTS (Green 
Urban Transport Systems), fi nancovaném 
EU, který si klade za cíl nalézt nová řešení 
ve využívání alternativních zdrojů energie 
ve veřejné dopravě středně velkých středo-
evropských měst. Součástí programu bude 
i studie realizovatelnosti vodíkového poho-
nu pro autobusy MHD.

„

Autobusy DP jezdí denně za každého počasí

Od května roku 2007 má DP v provozu prv-
ní čtyři nízkopodlažní autobusy  s pohonem 
na stlačený zemní plyn (CNG). V současné 
době je již v provozu 12 těchto autobusů a další 
4 vozy budou dodány v roce 2011.

Vlajkovou lodí Dopravního podniku Karlovy 
Vary se stal roku 2008 luxusní zájezdový au-
tobus Irisbus Domino pro 50 cestujících. Je 
nejmodernějším autobusem ve své třídě, nabízí 
komfort cestujícím a splňuje nejpřísnější ekolo-
gické normy. Byl zakoupen zejména pro potřeby 
města a jeho institucí, např. na koncerty Karlo-
varského symfonického orchestru.
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Ozvěny 45. MFFOzvěny 45. MFF

Festival skončil, město se vrátilo do normálu
Ofi ciální závěrečná zpráva: 45. ročník MFF trval devět dní. V jeho průběhu se 
uskutečnilo 413 fi lmových představení, která zhlédlo 126 808  diváků.  Uvede-
no bylo 207 fi lmů, z toho 173 hraných a 34 dokumentárních. Rozdalo se 25 cen. 
Na festivalu mělo 15 fi lmů světovou, 29 fi lmů mezinárodní a deset fi lmů evrop-
skou premiéru. Z celkové návštěvy  11 105 akreditovaných diváků a hostů mělo 
9 424 zakoupené Festival Pasy. Přijelo 315 fi lmových tvůrců a 767 fi lmových 
profesionálů. Na festivalu se akreditovalo 599 novinářů. Rozpočet festivalu byl 
138 mil. Kč. 
(Pro srovnání: loňský 44. ročník zaznamenal rekordní návštěvu 131 293 diváků. Uskutečni-
lo se 464 projekcí celkem 232 fi lmů. Akreditovalo se 342 fi lmových tvůrců a 628 novinářů.)

„Tohle lázeňské město je malebné a okouz-
lující. Večerní uličky jsou útulné a sklenič-
ka s Jiřím Bartoškou byla moc fajn. Máte 
tu skvělou atmosféru. Ta mne dostala, jak 
celé město dýchá festivalem. Hodně jsem o 
něm slyšel, ale nečekal jsem, že bude tak 
otevřený a mladistvý. Vidět tolik nadše-
ných mladých fanoušků na vlastní oči, to 
je nádhera. Líbí se mi, že festival nefungu-
je jen pro obchodní účely, ale že je do něj 
úžasně zapojená veřejnost a festival slou-
ží  divákovi. Díky, že jste mě pozvali a dali 
takové ocenění. Určitě chci přijet zase za 
rok. Stoprocentně!“

CO ŘEKLI O KARLOVÝCH VARECH VÍTĚZOVÉ 45. MFF
„Děkuji tomuto skvělému festivalu, že si vybral náš fi lm, děkuji jeho 
porotě a především fanouškům, kteří sem přijíždějí, aby tu chodili 
na fi lmy. Jste nejlepší festivalové publikum na světě. Lepší, než na 
kterémkoliv festivalu, kde jsem byl. Život je fantastický… Žít v tak 
báječném městě, jako jsou Karlovy Vary, musí být pohádka. Byl jsem 
u vás poprvé před jedenácti lety a už tehdy se mi tu moc líbilo.“

Vítěz soutěže 45. MFF španělský režisér Agustí Vila. Velkou cenu 
Křišťálový glóbus a 30 tisíc dolarů si odvezl za nejlepší celovečerní 
fi lm Moskytiéra.

„Vašemu městu chybí k absolutní dokonalosti snad už jen námořní 
přístav. Jinak všechno má… Jezdím sem rád a moc si vážím toho, že 
v roce 1999, kdy jsem tu uváděl Lazebníka sibiřského, jsem dostal 
Cenu města Karlovy Vary. Mám ji doma vedle Oscara za jedničku 
Unaveni sluncem a řádu Čestné legie. Karlovarský vzduch i vaše 
voda mi dělá moc dobře.“

Ruský herec, režisér a scenárista Nikita Michalkov, označovaný fi lmo-
vými tvůrci za inventář karlovarského MFF. Křišťálový glóbus získal 
jako Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografi i.

Britský fi lmový a divadelní herec Jude Law. 
Z Karlových Varů, kde ho na každém kroku 
pronásledovaly jeho fanynky, si britský švi-
hák a hlavní ozdoba 45. MFF odvezl Křišťá-
lový glóbus – jako Cenu prezidenta MFF.
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Ozvěny 45. MFFOzvěny 45. MFF

„Užívám si tady prostoru kolem sebe. Na rozdíl od Paříže nebo 
New Yorku žádné přecpané bulváry a tlačenice davu na chodníku. 
Pořád se tu něco děje a člověk neustále potkává tváře známé ze 
showbyznysu.“

Taťána Kuchařová, Miss World 2006, kterou do Thermalu doprová-
zel nový přítel Lane Carlson.

„Bylo pro mne poctou, že tenhle festival zahajovala projekce mého 
fi lmu Crazy Heart. Považuji účast na této fi lmové přehlídce za pří-
ležitost, jak představit náš fi lm  fi lmovým fanouškům a nadšencům. 
Navíc v tomhle krásném a známém lázeňském městě."

Americký režisér Scott Cooper, jehož režijní debut fi lm Crazy Heart  
získal dva Oscary.

„Jsem opravdu moc ráda, že jsem konečně v Karlových Varech. Dlou-
há léta jsem o zdejším festivalu slýchala, už jsem měla málem mind-
rák, že každý byl v Karlových Varech, jen já ne. Hlavně angličtí režiséři 
Vary zbožňují. Jsem portugalská holka, která vyrostla ve Vídni, chodila 
do francouzských škol. Miluji prostředí s cizími jazyky.Mluvím portugal-
sky, německy, francouzsky, anglicky, španělsky, naučila bych se i česky.“

Herečka Marie de Medeiros (kterou proslavil fi lm režiséra Quentina 
Tarantina Pulp Fiction, s nímž vyhrál v Cannes). Na 45. MFF přijela 
s koprodukčním francouzsko-italsko-belgickým fi lmem Hitler v Hol-
lywoodu, který měl zde světovou premiéru a získal Cenu fi lmové kritiky.

„Vzpomněl jsem si tady na dědečka, který se původně jmenoval 
Imre, pocházel z uherské části Rakouska-Uherska a v roce 1919 při-
šel do Československa, kde studoval na pražské univerzitě. Na svých 
cestách byl děda i tady v Karlových Varech. Trvalo mi to pár let, než 
jsem ho následoval. Ale už mám v diáři, že váš příští festival tady 
začíná 1. července 2011.“

Skotský režisér Kevin Macdonald, držitel Oscara za dokumentární 
fi lm One Day in September a vnuk scenáristy maďarského původu 
Emerica Pressburgera. 

Foto: autor a Film Servis Festival Karlovy Vary

A CO ŘEKLI O NAŠEM MĚSTĚ HOSTÉ 45. MFF
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PrázdninyPrázdniny

Velké putování velryby Varyby — již potřetí
I v letošním roce pro děti z karlovarských 

základních škol připravila ZŠ Konečná 
zábavnou soutěž o ceny Velké putování vel-
ryby Varyby, tentokrát z kopce na kopec, 
aneb od Karla ke Karlovi. Trasa vede od 
„kočky“ vily hraběte Lützowa na Panora-
mě dolů k Vřídlu a potom přes kamzíka na 
Petrovu výšinu. Zpáteční trasa povede přes 
hřiště u Myslivny — to aby se po namáha-
vém výstupu děti trošku vyřádily — a cílem 
je Městská knihovna  I. P. Pavlova. 
Putování bude probíhat od 14. června až do 
30. září 2010. Skládačky se zábavnými úko-

ly pro děti jsou k dispozici učitelům 1. stup-
ně ZŠ. Pro zdárné ukončení je potřeba projít 
celou trasu až do městské knihovny, aby děti 
mohly do varybí schránky vhodit ústřižek se 
svým jménem a názvem školy a zúčastnit 
se tak závěrečného losování o knížky, které 
do soutěže věnuje právě Městská knihovna 
Karlovy Vary. 
Jak se Varyba má a co právě dělá nebo kam 
se chystá, se dozvíte na webových stránkách 
www.varyba.cz.

Slavnostní  obřad vítání občánků v Ob-
řadní síni Magistrátu města Karlovy Vary 
v ulici Krále Jiřího 1285/22 byl pro děti 
narozené v měsíci květnu 2010 z technic-

kých důvodů přesunut z 29. července na 
pátek 27. srpna 2010.
Čtenářskou soutěž Městské knihovny vy-
hrála s velkou převahou ZŠ Konečná. Její 

učitelky Jana Potužáková, Hana Študen-
tová a Marcela Kafková nasbíraly spolu se 
svými žáky-čtenáři 861 bodů. Soutěže se 
zúčastnilo 47 učitelů z osmi škol.

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.
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL 

ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)

tel.: 732 385 700
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Kulturní servisKulturní servis

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

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

5. 8.  19:30 

GALA VERDI 

Nejslavnější árie z oper La Traviata, Nabucco, 

Rigoletto, Don Carlos, Maškarní ples, Simone 

Boccanegra a Otello.

Účinkují: zpěv: Anna Kubištová, Petr Dolejší, Jozef 

Brinzák a Komorní orchestr Prague Opera Collegium. 

Dirigent: Martin Peschík

15. 8.  19:30  

MOZART A STRAUSS 

Koncert v dobových kostýmech s baletním párem. 

Průřez Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety 

z oper, operet a známé melodie. Účinkují: zpěv: Anna 

Kubištová, Petr Dolejší; balet: Ida Richterová, Ondřej 

Novotný a Komorní orchestr Prague Opera Collegium. 

Dirigent: Martin Peschík

22. 8.  19:30  

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ… 

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny 

ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 

O. Nedbala a dalších. Účinkují: Komorní orchestr 

Nálady se sólisty; Štěpánka Heřmánková - soprán, 

Milan Vlček - tenor, Petr Matuszek – bas.

29. 8.  19:30  

Z OPERETY DO OPERETY 

Koncert orchestru Coburg „Die fl otten Geister“. 

Obvykle šestnáctičlenné těleso, jehož základem 

jsou členové operního orchestru bavorského města 

Coburgu s koncertním mistrem a uměleckým 

vedoucím v jedné osobě, panem Jiřím Preisingerem. 

Účinkují: Johann Strauss orchestr; Adrian Kokoš 

– dirigent; Andrea Priechodská - soprán  (Národní 

divadlo Brno); Jiří Preisinger - housle  (Coburg).

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

5. 8. 19:30 

Lázně III

Beethovenovy dny 

Ludwig van Beethoven: Egmont - předehra  

Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 5 Es dur, 

op. 73 „Císařský“ 

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur, op. 21

Jan Šimandl - klavír 

Dirigent Jiří Stárek

13. 8. 19:30 

Husitský kostel sv. Petra a Pavla  

Symfonický koncert 

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro fagot B dur

Joseph Haydn: Symfonie č. 101 D dur „Hodiny“

Marek Rothbauer - fagot 

Dirigent Alexander Apolín 

20. 8. 19:30 

Husitský kostel sv. Petra a Pavla  

Symfonický koncert

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll

Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle č. 2

Vladislav Linetskiy - housle

Dirigent Miloš Formáček

27. 8. 16:00 

Kostel Sv. Máří Magdalény 

Koncert smyčcového orchestru

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob - Léto, Podzim

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur 

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur

Divertimento - smyčcový orchestr KSO

Umělecký vedoucí a houslové sólo Vladislav Liněckij

Navštívit můžete také pravidelné Kolonádní 

koncerty v Mlýnské kolonádě vždy od 16:30.

Více informací na webových stránkách.

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 systému 

- více na vstupenky.karlovy-vary.cz

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

Výstavy:

Otto Herbert Hajek – Ukazatelé cest / Wegezeichen

Průřez tvorbou významného německého sochaře, malíře, 

grafi ka a neúnavného propagátora myšlenky spolupráce 

mezi Čechy a Němci. 

Výstava potrvá do 19. 9.

František Skála & spol. - Saigon Team

Výstava pořádaná v rámci 45. ročníku Mezinárodního 

fi lmového festivalu představí originální kolekci sochař-

ských objektů-modelů vozů, které se staly jednou z in-

spirací k fi lmu Jana Svěráka Kuky se vrací. 

Výstava potrvá do 12. 9.

Stálá expozice:

České umění 20. století 

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 

fondy českého umění 20. století. 

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády

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

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

Výstava

2. 8. – 31. 8.  Lupodav-Taktní akty (Tactful nudes)

Výstava fotografi í Davida Lupoměského. 

Vernisáž 2. 8. od 16:00 hod.

 GALERIE ATELIÉR MIRKA

Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel.: 353 234 636,www.ateliermirka.cz

Výstava

13. 8. - 30. 9.

Michal Špora  OBRAZY A KERAMIKA

Otevřeno po-pá  10-16 hod.

Výtvarné dílny se o prázdninách nekonají.

Galerie SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Výstava

„Král petek“ - PETMAN - Jan Čapek 

Projekt je dalším z cyklu výstav, jejichž cílem je pre-

zentovat, co je to ve skutečnosti design. Pojem design 

v sobě slučuje estetiku, funkčnost a zodpovědnost. 

Výstava potrvá do 8. 10.

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.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary,

tel.: 353 332 045, 608 335 902

www.galerie-husarikova.cz

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE 

Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině 

v zasedačce Vodáren a kanalizací,

Doubí – konečná stanice autobusu č 6.

Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika 
fotografií, příprava výstav a soutěží.
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CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 

– pokud není uvedeno jinak

6. 8. Leona Milla Band

Osobitá zpěvačka, přední pražští instrumentalisté, 

melodické jazzové a latinskoamerické skladby.

 Vstupné: 100 Kč

13. 8. No Borders Trio

Akustické trio v čele s excelentním slovenským pianis-

tou Matejem Benkem, dynamický styl, jazz, latina,  

swing 

20. 8. Jazz KVÉ  & Petra Brabencová (vocal) 

Karlovarská jazzová formace frontmana Ivana Pelce 

s talentovanou zpěvačkou nastupující muzikantské 

generace.

27. 8.   K R I O

Seskupení vynikajících hudebníků - profesionálů, 

interpretace jazzových standardů v zajímavých 

úpravách; 

F.Krtička-piano, O.Štajnochr-kontrabas, T. Vybíral-bicí.

 Vstupné: 100 Kč

Živá hudba:

• Maracas band – pondělí

• Gipsy Hery Band – středa 

• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení

Magic show, orientální tance či indické tance

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary

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

1. 8.  15.00

Bijásek pro nejmenší

KRTEK A OSLAVA ČR 61 min

Vstupné 10 Kč

1. 8.  17.00 

JAK VYCVIČIT DRAKA - USA 2010/97` 

rodinný, animovaný, dabing

Vstupné 80 Kč

1. 8.  19.30

ŠPATNEJ POLDA - USA 2009/122‘ 

krimi, od 15 let, titulky

Vstupné 90 Kč

2. - 3. 8. 17.30

ŽENY V POKUŠENÍ - ČR 2009/118‘ 

komedie, od 12 let

Vstupné 90 Kč

2. - 3. 8.  20.00

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU - USA 

2009/132` od 12 let, české titulky

4. 8.  17.00

Představení pro seniory

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE - USA 

2009/120` romantická komedie, DVD 

projekce, český dabing

Vstupné 25 Kč

4. - 5. 8.  19.30

6. - 7. 8.  20.00

8. 8.  19.30

SEX VE MĚSTĚ 2 - USA 2010/146‘ 

komedie, od 15 let, titulky

Vstupné 100 Kč

6. - 7. 8. 16.00

8. 8.  17.00

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK - 

VB, Francie, USA 2010/109‘ fantasy, 

rodinný, dabing

Vstupné 80 Kč 

6. - 7. 8.  18.00

BEZ SOUCITU - Francie 2010/93` 

krimi, od 15 let, české titulky

8. 8.  15.00 

Bijásek pro nejmenší

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-

NÁCH 3 ČR 67 min

Vstupné 10 Kč

9. - 10. 8.  19.30

ZELENÁ ZÓNA - Francie, USA, VB 

2010/115` válečný thriller, od 15 let

10. - 12. 8.  17.00

13. 8.  15.00

SHREK: ZVONEC A KONEC - USA 

2010/93` český dabing

11. 8.  19.30 

Bio Art - dokument

ČESKÝ MÍR - ČR 2010/103` 

12. - 15. 8.  19.30 Bio Art

MUŽ VE STÍNU - Francie, SRN, VB 

2010/128` mysteriózní, od 15 let, 

české titulky

14. - 15. 8.  17.00

CHLUPATÁ ODPLATA - USA, SAE 

2010/92‘ rodinná komedie, dabing

Vstupné 80 Kč

15. 8.   15.00 

Bijásek pro nejmenší

KÁŤA A ŠKUBÁNEK ČR 67 min

Vstupné 10 Kč 

16. - 18. 8.  19.30

SOLOMON KANE - Francie, ČR, VB 

2009/104` dobrodružný, od 15 let

18. 8.  14.30 a 17.00 

Představení pro seniory

JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE - Pol-

sko, SR, ČR 2009/140` český dabing

Vstupné 25 Kč

19. - 22. 8.  19.30

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY - 

Švédsko, Dánsko, Norsko 2009/180` 

thriller, od 15 let, české titulky

21. - 25. 8.  17.00

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK - USA 

2010/103‘ rodinný, 2D, dabing

Vstupné 90 Kč

22. 8.  15.00 

Bijásek pro nejmenší

KRTEK A WEEKEND ČR 61 min

Vstupné 10 Kč

23. - 25. 8.  19.30

POČÁTEK - USA, VB 2010/142` sci-fi , 

od 12 let, české titulky

26. - 28. 8.  17.00

KUKY SE VRACÍ - ČR 2010/95` 

rodinná komedie

Vstupné 90 Kč

26. - 27. 8.  19.30 Bio Art

ÚTĚK - Francie 2009/88` drama, od 

16 let, české titulky

28. - 29. 8.  19.30 Bio Art 

- nestihli jste na MFF?

PAN NIKDO - Kanada, Belgie, Francie 

2009/155` fantasy, české titulky

29. 8.  15.00 

Bijásek pro nejmenší

MACH A ŠEBESTOVÁ, K TABULI! 

ČR 70‘

29. 8. - 1. 9.  17.00

TWILIGHT SAGA: ZATMĚNÍ - USA 

2010/124` od 12 let, české titulky

Vstupné 90 Kč

30. 8. - 1. 9.  19.30

KÁJÍNEK - ČR 2010/100` thriller, 

od 15 let

Vstupné 90 Kč

1. - 11. 8. 17:00

1., 7., 8. 8. 15:00 a 17:00 

Shrek: konec a zvonec 3D – USA, 

92‘, animovaný, dabing. 

Vstupné: 130 Kč.

1. 8. 19:00

Solomon Kane – FR, ČR,VB, 104‘, 

akční, dobrodružný, fantasy, české 

titulky.

Vstupné: 90 Kč.

1. 8. 21:00

Záložní plán – USA, 106‘, komedie, 

české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

2. - 4. 8. 19:00 a 21:00

Ženy v pokušení – ČR, 118‘, komedie.

Vstupné: 90 Kč.

5. - 8. 8. 19:00 a 21:00

9. - 11. 8. 21:00

Kájínek – ČR, 107‘, akční, thriller.

Vstupné: 90 Kč.

Představení nejen pro seniory

10. 8. 10:00

Bobule – ČR, 90‘, komedie.

Vstupné: 40 Kč.

9. - 11. 8. 19:00

Vrahouni – USA, 100‘, akční, kome-

die, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

12. - 18. 8. 17:00 

14., 15. 8. 15:00 a 17:00

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané 

Kitty 3D – USA, 92‘, animovaný, 

komedie, dabing. 

Vstupné: 130 Kč.

12. – 15. 8. 19:00 a 21:00

Zatím spolu, zatím živí – USA, 115‘, 

akční komedie, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

16. - 18. 8. 19:00

Dostaň ho tam – USA, 109‘, komedie, 

české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

16. - 18. 8. 21:00

Počátek – USA, VB, 148‘, mysterióz-

ní, sci-Fi, thriller, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

19. - 31. 17:00

21., 22., 28., 29. 8.

 15:00 a 17:00

Poslední vládce větru 3D – USA, 

100‘, fantasy, dobrodružný, dabing. 

Vstupné: 130 Kč.

19. - 22. 8. 19:00

Čarodějův učeň – USA, 109‘, dobro-

družný, fantasy, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

19. - 22. 8. 21:30

Sex ve městě II – USA, 146‘, kome-

die, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

Představení nejen pro seniory

24. 8. 10:00

2Bobule – ČR, 93‘, komedie.

Vstupné: 40 Kč.

23. - 25. 8. 19:00 a 21:30

Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, 

Dánsko, Německo, 152‘, akční 

komedie, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

26. - 29. 8. 19:00

Agora – USA, Španělsko, 127‘, dob-

rodružný, Historický, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

26. - 29. 8. 21:00

Sexy 40 – USA, 95‘, komedie, české 

titulky.

Vstupné: 90 Kč.

30. - 31. 8. 19:00

Machři – USA, 102‘, komedie, české 

titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

30. - 31. 8. 21:00 

A-team – USA, 119‘, akční, komedie, 

české titulky.

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
RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 

se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechni-

ky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vy-

sílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 

účastní národních i mezinárodních radioamatérských 

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

DVEŘE DOKOŘÁN

U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence, volnočaso-

vé 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-vý-

tvarná terapie DDM Čankovská)

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO, 

Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

STÁLÁ NABÍDKA 

- poradna Energy – diagnostika

- výuka masérských kurzů (rekvalifi kační MZČR, MŠMT, 

odborné masáže thajské, anticelulitidní, horkými ka-

meny, čokoládové, ajurvédské masáže, aj.)

- zpracování individuálního programu HUBNUTÍ FORM-

BODY na základě bio-impedanční analýzy In body 

23. 8.  

ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM 

Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí - nut-

no objednat!

PORADNY V KE

Úterý: 10. a 16. 8. od 14,00 hod.

- poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů 

– M. Hrnková 

Otevíráme školu TRADIČNÍ ČÍNSKÉ KOSMOLOGIE – 

FENG –SHUI - přednáší Eva JOACHIMOVÁ

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 775 947 793  

DOVOLENÁ:  26. 7. – 6. 8. 

Úterý 10.00 - 12.30

Pracovně-výtvarná terapie v DDM

Úterý 15.00 - 16.30 

Pohybová terapie, Sportstudio Prima

Středa 10.00 - 12.30 

Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)

Středa 14.00 – 16.00 

Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)

Čtvrtek 10.00 - 12.30 

Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry 

apod.

Pátek 10.00 - 12.30 

Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM
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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 

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 h.

Stará Role - Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

V letním období budou pobočky městské knihovny 

uzavřeny v těchto termínech:

Čankovská 6. – 13. 9. 

Drahovice 2. – 13. 8. 

Růžový vrch 26. 7. – 7. 8. 

Stará Role 2. – 13. 8.

Tuhnice 5. – 9. 7.; 9. – 20. 8.

Vyhlídka 1. – 16. 7.

V době uzavření knihoven mohou čtenáři navštívit jiné 

pobočky nebo hlavní budovu knihovny v ulici I. P. Pav-

lova 7, která bude o prázdninách v provozu každý den 

kromě sobot. Čtenářský průkaz platí do všech poboček 

a oddělení městské knihovny.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

Pro děti

1. 7. – 31. 8. 

LESY KOLEM NÁS - 1. ročník výtvarné soutěže pro děti 

z MŠ a ZŠ

Výstavy v knihovnách karlovarského kraje 

Studijní oddělení Lidická

1. 7. – 30. 9.  HLEDÁ SE KNIHOVNICKÉ STRAŠIDLO

Výtvarná prázdninová soutěž pro děti. Do soutěže se 

přijímají fi gurky do výšky 50 cm z papíru, textilu, drá-

tů, přírodnin a dalších materiálů. Vyhodnocení nejlepší 

prací proběhne v říjnu 2010.

Výstavy

Kavárna Dvory:

Katrineholmské motivy

Fotografi e švédského novináře a fotografa Thomase 

Nilssona. Krajina kolem města Katrineholmu v pro-

měnách ročních období, koláže Lidé, Kultura, Sport. 

Výstava potrvá do 27. 8.

Studijní odd. Lidická:

KYTIČKOVÁ

Výstava fotografi í 13leté Báry Burianové. 

Výstava potrvá do 10. 9.

A-klub Dvory:

3. 8. – 30. 8.  

Příroda a krajina Doupovských hor

Výstava fotografi í – pořádáno ve spolupráci s Agentu-

rou ochrany přírody a krajiny ČR.

Půjčovna Dvory:

3. 5. – 30. 11. 

Výstava vzácných a pozoruhodných vydání díla K. 

H. Máchy k letošnímu 200. výročí od jeho narození. 

Vystaveny jsou bibliofi lie a starší vydání Máchova 

díla (Máj, román Cikáni…). Vystavené publikace byly 

zapůjčeny ze soukromých sbírek.

Herní klub

A-klub Dvory:

5., 12., 19., 26. 8. 15:00 

Herní klub 

Pro zájemce o hraní strategických, logických a 

společenských deskových her. 

Otevírací doba Krajské knihovny Karlovy Vary v době 

letních školních prázdnin:

Budova Dvory

pondělí – pátek 10:00 – 19:00

tel. 353 502 888

Studijní oddělení Lidická

pondělí – 12:00 - 18:00

úterý – 12:00 - 18:00

středa – zavřeno

čtvrtek – 12:00 - 18:00

pátek – 10:00 - 15:00

tel. 353 224 034

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

Varšavská 2, Karlovy Vary, 

prostory sekr. KDU-ČSL.

Otevřeno každou středu od 14:00 do 18:00 hod.

Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská 

akademie Karlovy Vary.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, Karlovy Vary

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

Stálá expozice: 

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda 

Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po 

dnešek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. 

Vstupné stálá expozice/výstava: 

dospělí 30/20 Kč, děti 15/10 Kč.

24. 6. – 26. 9.  Příběh Grandhotelu Pupp 

Výstava v hlavních rysech mapuje postupné a mnohdy 

složité budování hotelu od baroka až po dnešek a při-

pomene osudy rodiny Puppů, zejména otce zakladatele 

Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků. 

Návštěvník uvidí 150 fotografi í dokumentujících 

stavební vývoj a proměny podoby Saského a Českého 

sálu v dnešním GH Pupp či originální projektovou do-

kumentaci zásadní přestavby hotelu do dnešní podoby 

v letech 1892 – 1893.

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

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy 

nastávají začátkem měsíce, nejhorší pozorovací pod-

mínky nastanou 22. – 27. 8. kolem měsíčního úplňku, 

ideální podmínky ke sledování Měsíce 16. - 21. 8. Ideální 

podmínky ke sledování planety Jupiter a stále ještě 

Večernice neboli planety Venuše, končí dobrá viditelnost 

planet Mars a Saturn, kolem 13. 8. možnost sledování 

setkání tří planet a Měsíce nad západním obzorem.

Na křídlech Labutě a Orla

Každé pondělí, středu, pátek a sobotu ve 22:00 hodin

Večerní odborné pozorování jarně-letní večerní 

oblohy. Pozorování je určeno především pro zájemce 

dovršeného minimálního věku 9 let, je nutno počítat, 

že pod oblohu se lze v tomto období dostat až kolem 

23.hodiny. Proto je návštěvníkům hvězdárny v době před 

úplným setměním nabízen pořad Souhvězdí a prohlídka 

astronomické expozice.

Na večerní pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a 

není-li silný vítr. Jen tehdy probíhá pozorování oblohy. 

Vstup do objektu hvězdárny provozovatelem umožněn 

vždy 30 minut před uvedeným začátkem programu. 

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout stálou expozici 

hvězdárny. 

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin

Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední 

prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce 

či planet viditelných na odpolední obloze. Na místě si 

lze vybrat z široké nabídky našich vlastních odborných 

astronomických pořadů či astronomických pohádek, 

koupit astronomické publikace, pohlednice a suvenýry, 

Turistickou známku číslo 1531 a také stylové kapesní 

Sluneční hodiny.

ASTRO-WEBCAST.EU

NON-STOP internetová pozorování. On-line pozorování 

oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme non-stop 

dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-

line astronomických kamer na našem ojedinělém webu.

Pro děti a mládež 8 – 15 let

LETNÍ ASTRONOMICKÉ TÁBORY

V roce 2010 připravila hvězdárna pro děti 8 – 15 let 

tři tábory se zaměřením na přírodní vědy. Tyto tábory 

nejsou určeny jen dětem se znalostmi z oboru astro-

nomie, ale i dětem, které tento obor zajímá a nevědí o 

něm zhola nic. Pro tábory platí slevy v případě účasti 

sourozenců. V případě zájmu o účast nás kontaktujte na 

telefonním čísle 777 95 34 21 nebo e-mailem hvezdar-

na.kv@seznam.cz.

1. - 14. 8.  1. běh s názvem LOVCEM PERSEID 

19. - 28. 8.  2. běh s názvem LES MYTÁG

16. - 27. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s názvem

TAJEMNÁ PŘÍRODA

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 

606 581 369; www.materske-centrum.cz

9. 8. - 13. 8.  

IV. turnus Příměstského tábora 

16. 8. - 20. 8.

V. turnus Příměstského tábora 

Táborová základna je v ZŠ Mozartova ulice č. 7 Karlovy 

Vary. Bližší informace podá hlavní vedoucí tábora Mgr. 

Tereza Jirků (776 330 293).

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

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

19. 8. 

Zájezd do Kadaně

Zájezd je možné zaplatit každou středu od 9 do 11 hod 

v klubovně na Náměstí M. Horákové. 

Další informace naleznou zájemci ve vývěsních skříň-

kách u hlavní pošty a u klubovny.

Pedagogické a vzdělávací centrum KV kraje, o. p. s.

Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, 

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

3. - 24. 8. 9:00-18:00  Lessons Learned Teaching; 

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Komunikativní kurz zaměřený na metodologii výuky AJ. 

Lektorem je Stephen Mullen, M.Ed. 

27. - 28. 8.  8:30-15:30 Workshop pro sociální pra-

covníky T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Nabídka seminářů: Fundraising, Komunikace jako pra-

covní nástroj, Základy koučingu a Standardy kvality 

sociálních služeb.
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V minulých Toulkách jsme prošli parky 
ve městě až k Císařským lázním. K po-

sledním dvěma parkům dojdeme územím 
Dorothiných niv, které je známé jako Goe-
thova stezka. Spojuje  Pupp  s  Poštovním 
dvorem a  vede po pravém břehu Teplé podél 
okraje lesa. Na deskách ve skále čteme ver-
še návštěvníků opěvující krásu těchto míst 
i léčivou sílu karlovarských pramenů. Stez-
ka nese název po  J. W. Goethovi, na jehož 
bustu a vzkaz v německém jazyce při cestě 
narazíme.  Dál dojdeme až k soše Bedřicha 
Smetany (na snímku), která odděluje Goe-
thovu stezku od sadů u Poštovního dvora. 
Letní kino za ním obklopuje bujná příroda, 
která volně navazuje na les. Toto příjemné 
místo vzniklo ve 40. letech minulého století. 
Poštovní dvůr jako zelení oplývající lokalita 
vznikl roku 1791, kdy zde  karlovarský pošt-
mistr Josef Korb postavil dvorec a stáje pro 36 
párů poštovních spřežení. Dvorec byl pozdě-

ji známý jako Poštovní dvůr. V lázeňské se-
zoně v roce 1810 zde byla otevřena oblíbená 
výletní kavárna, která se postupně rozrostla 
o zahradní restauraci s tanečním sálem. Vý-
znamný přelom nastal v roce 1827, kdy byla 
zelinářská zahrada přeměněna na zahradu 
okrasnou a byly zde vysázeny různé druhy 
topolů a ovocných i okrasných stromů. Za-
hrada se rozrostla a byly vystavěny pergoly 
a útulné altánky, kde vyhrávali hudebníci. 
Poštovní dvůr se stal slavným při koncer-
tech orchestru Josefa Labitzkého a dalších 
věhlasných muzikantů. Zde si například 
J. W. Goethe v roce 1818 poslechl slavnou 
zpěvačku Angeliku Catalani. V tomtéž roce 
byl nad Poštovním dvorem zřízen pomník 
Karla Schwarzenberga, ke kterému návštěv-
níky přiváděla krásná alej. Svou evropskou 
premiéru zde měla Dvořákova Novosvětská 
v roce 1894. K další rozsáhlé změně došlo 
až začátkem 20. století, kdy byly zalesněny 

svahy nad Poštovním dvorem a založeny 
nové parky. V roce 1909 byl odhalen pomník 
věnovaný romantickému básníkovi Fridri-
chu Schillerovi se sloupovou architekturou 
a portrétním reliéfem. V okolí pomníku vzni-
kl Schillerův park, ve kterém bylo vysázeno 
množství exotických dřevin. Další zásadní 
změna potkala park v roce 1910, kdy sem 
byl  umístěn monumentální devítimetrový 
pomník císaře Františka Josefa II. Po vzniku 
Československa byla tato socha odstraněna 
a nahradila ji socha Ludwiga van Beethove-
na. Park byl přejmenován na Beethovenův 
park. Roku 1928 změnila park úprava vjez-
du k Richmondu, který byl ozdoben sochami 
(na snímku). Poslední, která byla do parku 
umístěna, je bronzová socha  Bedřicha Sme-
tany z roku 1949. K vidění je v parku dodnes. 
Tímto naše Toulky končí. 
(Studentky 3. ročníku OA v Bezručově ulici 
Petra Mandelíčková a Martina Macková)

Toulky lázeňskými parky — Goethova stezka a Poštovní dvůr
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Řidičská a profesní oprávnění všech skupin

Autobusová a nákladní doprava

sídlo firmy:

pobočky:

tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary

Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim

+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč

 C – 11 900,- Kč

 D – 12 900,- Kč

S
C

-3
0

0
7

0
4

/3
S

C
-3

0
0

7
6

3
/3

Sanatorium St. Marttel 
(bývalý hotel Slavie)

Lidická 12
Karlovy Vary - Horní Drahovice
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- sauny
- vířivky
- masáže
- perličkové koupele
- podvodní masáže
- lymfodrenáž
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VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV-Stará Role
Tel.: 608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

AKCE - Zhubněte do plavek 
Novinka v KV-COLÁRIUM

řeší: vrásky, akné, lupenku, 
strie, suchou pokožku aj.

www.solariumrole.cz

VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV-Stará Role
Tel.: 608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

AKCE - Zhubněte do plavek 
Novinka v KV-COLÁRIUM

řeší: vrásky, akné, lupenku, 
strie, suchou pokožku aj.

www.solariumrole.cz
SC-300934/2

PRODEJ ŠTÍPANÉHO 
A ŠPALKOVANÉHO DŘEVA

*prostorový metr sypaný (dřevo nasypané do krychle 1m * 1m * 1m)

Kontakt: 608 465 382

Štípané:
Smrk . . . 790 Kč/prms*
Bříza . . . 890 Kč/prms*
Buk   . . . 990 Kč/prms*

Špalky:
Smrk . . . 640 Kč/prms*
Bříza . . . 740 Kč/prms*

Už žádná dřina v lese, starosti s dopravou a nepořádek 
na Vašich zahradách. Dřevo prodáváme v délce 33 cm 
a 50 cm (po dohodě i 25 cm), štípané o hraně cca 16 cm.

Platba před složením.

DOPRAVA ZDARMA - Karlovy Vary a okolí
Mimo Karlovy Vary - doprava levně (dohodou)
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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
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Akce měsíceAkce měsíce

SC-300848/2 
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Cenová akce
červenec a
srpen 2010

Stará cena
3 300 Kč

Nyní pouzeNyní pouze
1 980 Kč1 980 Kč Karlovy Vary

Fričova 411/4
Tel.: 353 333 611
Sokolov
Chebská ulice
Tel.: 352 627 562-3
Mariánské lázně
Plzeňská 130
Tel.: 354 602 155www.vodocentrum.cz

Ideal Sirius WC
včetne sedátka a šroubů
horizontální odpad
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SUPERIOR SPA 
& WELLNESS HOTEL
ROYAL REGENT****

LÉKAŘ
∙ pozitivní přístup ke klientům

∙ znalost ruského jazyka

Nabízíme:
∙ nadstandardní platové podmínky

∙ zajímavé bonusy

Kontakt: 
tel.: 777 674 026 

e-mail: hr@royalregent.cz

SC-301015/1 SC-301023/1
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Tradiční CITY TRIATHLON Karlovy 
Vary 2010 se pojede, poběží a poplave 

v Karlových Varech 21. a 22. srpna 2010. 
„Závody mají již 15letou tradici a jsou sou-
částí  ITU European Cupu. První den bude 
patřit amatérskému sportování a druhý den 
přijdou ke slovu profesionální triatlonisté,“ 
řekl k akci Vladimír Malý, ředitel závodu. 
V sobotu 21. 8. od 10 hodin si děti od 3 do 14 
let mohou na koupališti Rolava vyzkoušet 
v rámci WITTE Automotive BABY Duathlo-
nu dvě ze tří triatlonových disciplín. V 18 ho-
din odstartuje závod pro sportující veřejnost, 
který se pojede na tratích 600 m plavání, 20 
km cyklistiky a 5 km běhu. Závod určí ama-
térského mistra ČR a mistra Karlovarského 
kraje pro letošní rok. 
Neděle 22. 8. bude patřit nejlepším profesi-

onálním triatlonistům z celého světa, kteří 
budou bojovat o body v Evropském poháru, 
a Mistrovství ČR. Závod žen začne v 10 ho-
din a hlavní závod mužů odstartuje v 15 ho-
din. Závodníky čeká 1,5 km plavání, 40 km 
cyklistiky a 10 km běhu. Start a plavecká část 
všech závodů proběhne na koupališti Rolava, 
odkud se závodníci přesunou do lázní, kde 
je čeká zejména stoupák na Zámecký vrch. 
U Thermalu pak vymění kolo za běžecké boty 
a vydají se do poslední disciplíny. 

Hlavním partnerem je město Karlovy Vary 
a záštitu převzal primátor. 
Závody si vyžádají i dopravní omezení 
v centru města a omezení MHD.  Informace 
na www.citytriathlon.cz

Nejtěžším úsekem pro cyklisty bude stoupání 
na Zámecký vrch

Závodníky uvítá zrekonstruovaný areál 
na Rolavě

Lázně a Rolavu čeká tradiční triatlon

Železniční 1006/5, 360 05 Karlovy Vary (Čankovská – MHD č. 12 - zastávka konečná)Železniční 1006/5, 360 05 Karlovy Vary (Čankovská – MHD č. 12 - zastávka konečná)

Těšíme se splnit všechna Vaše přání Těšíme se splnit všechna Vaše přání 
(oslav narozenin, křtin, svatebních (oslav narozenin, křtin, svatebních 
hostin, abiturientních setkání aj.).hostin, abiturientních setkání aj.).

www.novissimo.czwww.novissimo.cz
tel. 728 280 891tel. 728 280 891

provozní doba: 10.30 – 23.00 hodinprovozní doba: 10.30 – 23.00 hodin

NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE NOVISSIMO NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE NOVISSIMO 
S MENU SPECIALIT JIŽNÍHO TYROLSKA S MENU SPECIALIT JIŽNÍHO TYROLSKA 

a lahodné italské kávy CAROMO a lahodné italské kávy CAROMO 
• polední menu 79,- Kč vč. nápoje •• polední menu 79,- Kč vč. nápoje •

• příjemné posezení na slunné zahrádce •• příjemné posezení na slunné zahrádce •

NOVISSIMO NOVISSIMO 
cafe-bar-restaurantcafe-bar-restaurant
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CEREMONIÁL PŘIJETÍ JE PŘÍSNÝ

Hlavními relikviemi klubu je sada šesti 
číší, z nichž si V. I. P. člen vybere jednu 

podle své postavy i povahy. Musí při tom vy-
konat vstupní ceremonii. Ta spočívá v roztan-
čení číše na ploše stolu, nalití becherovky do 
rotující sklenice, uchopení v dolní části štýl-
ku a přiťuknutí s patronem křtin. Sklenice při 
ťuknutí vydávají různé tóny. Vše je zpečetěno 
zápisem do Privilege klubu Moser. „Optimis-
ta si vybírá číši Měsíční tvář, pesimista Dlou-
hou tvář, o dva obézní tvary Tlouštíka a Tlus-
tou Bertu stojí málokdo, zato Štíhlá dáma i 
Vysoký chlapík jdou na dračku,“ říká ředitel 
sklárny Antonín Vlk.

ČÍŠE BYLY DÁREČKEM

Duchovním otcem obřích číší byl roku 1957 
designér a vedoucí pražské vzorkovny Černá 
růže František Chocholatý. Byl to jeho dárek 
ke sto letům od založení sklárny Moser. In-
spiroval se šesti fyziologickými typy lidí. Tak 
se zrodily Dlouhán a Měsíční tvář, Tlouštík, 
Dlouhá tvář, Štíhlá dáma a Tlustá Berta. Myš-
lenka se okamžitě ujala. Ačkoliv do roku 1960 
nebyla ochranná známka jistá, přijímaly se 
do klubu světové celebrity a rok poté, co se obří 
číše začaly foukat, dostaly na Světové výstavě 
EXPO v Bruselu dvě zlaté medaile i nejvyšší 
ocenění — cenu Grand Prix. Hned první rok 
1958 se stal členem Louis Armstrong a v Mon-
te Carlu také Louis de Funès a Jean Effel.

DÁMY SI VĚTŠINOU UBÍRAJÍ

Za padesát let přijímání do klubu došlo 
k nejrůznějším kuriózním situacím. „Dámy, 
zejména fi lmové hvězdy, si často míry upra-
vují a vybírají číši, které zrovna není jejich 
fi gurou,“ tvrdí pracovnice protokolu. Mladé 
a štíhlé herečky Claudia Cardinalová (1957) 
i Sophia Lorenová (1960) si vybraly Tlustou 
Bertu, zatímco Whoopi Goldbergová (1996) 
se řídila vzorem Giny Lollobrigidy (1995) 
a prohlásila, že je štíhlá jako tužka a vybrala 
si Štíhlou dámu. Tlustou Bertu naopak chtěl 
místo Tlouštíka viceprezident Peru Raúl 
Diez Canseco Terry (2001) a také předseda 
srbského parlamentu Dragoljub Mičunovič 
(2001). Zatímco americký velvyslanec Craig 
Roberts Stapleton (2002) i Robert Redford 

Nejprestižnější karlovarská V. I. P. společnost

Klub přátel obřích číší
Už jedno a půl století se karlovarská sklárna Moser pyšní přívlastkem „sklo králů 
a král mezi skly“. Manufaktura, založená roku 1857, byla dvorním dodavatelem 
vídeňského dvora Františka Josefa I., anglického krále Edwarda VII., italského 
krále Viktora Emanuela III. nebo perského šáha Musaff ereddina. Křišťál Moser 
dostaly svatebním darem královna Alžběta II. i herečka Sophia Lorenová. Vý-
robky Moser zdobí Bílý dům, sbírky mahárádži z Tripuru, krále Saúdské Arábie 
Faisala, marockého krále Mohammeda V. i japonského císaře. Český křišťál měla 
v salonu tanečnice Josephina Bakerová, etiopský císař Haile Selassie, jordánský 
král Husein, thajský král Rama IX., vlastní ho španělský Juan Carlos I. a je i ve vý-
bavě Pražského hradu. 
Raritou sklárny, která je dnes ryze českou akciovkou s 370 zaměstnanci, je Klub 
Moser, navazující na tradici Klubu přátel obřích číší. Jeho členy jsou králové, 
fi lmové hvězdy, premiéři a nejrůznější celebrity. 

Mezi celebritami, které bravurně zvládly přijí-
mací ceremoniál, byla 5. října 1996 japonská 
princezna Sayako. Roztančila číši Měsíční tvář

Členkou Klubu obřích číší se mezi prvními sta-
la roku 1957 italská hvězda Claudia Cardina-
lová. Vybrala si Tlustou Bertu

Také mladičkou Sophii Lorenovou nejvíce 
okouzlila roku 1960 Tlustá Berta, ačkoliv jí 
vybrali Štíhlou lady

Karlovarské obří číše. Zleva: Vysoký chlapík, 
Tlouštík, Dlouhá tvář, Štíhlá dáma, Tlustá 
Berta a Měsíční tvář 
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(Foto: autor a archiv Moser)

(2005) zvolili číši optimistů Měsíční tvář, 
stejně jako před nimi v roce 1996 japonská 
princezna Sayako, ruský velvyslanec Igor 
Sergejevič Savolskij si vybral Dlouhou tvář 
pesimisty, stejně jako v roce 2003 spisovatel 
Erich von Däniken. 

(fi k)

Kouzlu obřích číší neodolal roku 1960 Louis 
Armstrong. Do klubu vstoupil i s manželkou

Španělský král Juan Carlos I. si 9. července 
1987 vybral jako svou číši Měsíční tvář, ačkoliv 
mu hostitelé nabízeli Dlouhána

Herečka Whoopi Goldbergová si 5. červen-
ce 1996 vybrala Štíhlou dámu a prohlásila 
o sobě, že je štíhlá jako tahle tužka

Ředitel sklárny Moser Antonín Vlk tvrdí, že 
jeho obří číší je určitě Měsíční tvář
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• zpěvák a trumpetista Louis Armstrong 
s chotí (1960)

• bavorská princezna Isabel von Bayern 
(1969)

• italská herečka Giulietta Masina Fellini 
(1986)

• španělský král Juan Carlos I. (1987)
• indický prezident Ramaswamy Venkatara-

man (1988)
• portugalský prezident Mário Soares (1994)
• prezidentka Islandu Vigdíz Finnbogadóttir 

(1994)
• fi nský premiér Esko Aho (1994)

• velkovévoda Lucemburska Jean a choť 
Josephina Charlotta (1994)

• turecký prezident Ahmed Necdet Sezer
• norský král Harald V. a královna Sonja 

(1997)
• americký herec Rutger Hauer (1999)
• Václav Klaus (1996), Livia Klausová 

(2003)

• thajská princezna Chulabhorn Mahidol 
(2000)

• hokejový trenér Ivan Hlinka (2000)
• houslista Jaroslav Svěcený (2001)

• prezident Albánie Rexhep Mejdanu (2001)
• velvyslanec USA Craig Roberts Stapleton 

(2002)
• prezident Moldávie Vladimír Nikolajevič 

Voronin (2002)
• předseda senátu Kanady Daniel Hays 

(2002)
• spisovatel Erich von Däniken (2003)

• velvyslanec Ruska Igor Sergejevič Savolskij 
(2003)

• bývalý ministr USA Henry Kissinger 
(2003)

• velvyslanec Japonska v ČR Koichi Takaha-
shi (2003)

• místopředseda senátu Malajsie Gapar bin 
Gurrohu (2003)

• cestovatelka Jane Goodall (2004)

NĚKTEŘÍ DALŠÍ ČLENOVÉ KLUBU OBŘÍCH ČÍŠÍ:
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Životní prostředíŽivotní prostředí

Vodní fontány a pítka v našem městě
Vítané ochlazení v nejparnějším létě i oživení parků a promenád přinášejí v na-
šem městě vodní fontány, vodotrysky, kašny a pítka. Podle turistického průvod-
ce z roku 1936 jich mívaly Karlovy Vary dokonce čtyřiačtyřicet. Do dnešní doby 
přežila sotva třetina, avšak přibyly k nim nové. Spočítali jsme, že jich dnes má 
město dvaadvacet. Nejvíce jich tryská a zurčí v trojúhelníku Hlavní pošta — pěší 
zóna TGM — Alžbětiny lázně. Podle znalců je nejkrásnější fontána na schodech 
Zámecké kolonády a pak ta ve Staré Roli z barevné keramiky, dílo Vlastimila Kvě-
tenského. Zato většina pítek má dnes zátku nebo je už vandalové v okolí Hlavní 
pošty zničili. Dvě z mála funkčních pítek na pitnou vodu jsou před hotelem 
Patria a na rohu Becherovy a Jaltské ulice. „Kde jsou ty časy, kdy voda stávala 
20 haléřů. Na provoz fontán a pítek nám moc peněz nezbývá. Přesto se jim vě-
nujeme a pečujeme o ně jako o tradiční ozdobu města,“ říká Zuzana Macešková, 
ředitelka Správy lázeňských parků, kde se o vodní fontány a vodotrysky starají. 
Co nevidět se jejich počet zaokrouhlí na rovných třicet. To až spustí v Teplé vedle 
korza Stará louka osm vodotrysků, které budou součástí revitalizace nejstarší 
promenády ve městě.

Nejmladší vodní fontána byla spuštěna v dubnu 2005 u Hlavní pošty Nejvíce využívaná soustava vodotrysků na Masarykově pěší zóně

Na turisty obdivovanou fontánu a sousoší dívky se džbánem u Alžběti-
ných lázní navazují dvě aleje ze Smetanových sadů

Fontána dala nové jméno nejstaršímu obchodnímu centru Tesco na zá-
padním okraji Karlových Varů
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Funkční vodní fontánou se může pochlubit are-
ál krajského úřadu ve Dvorech

Zato historicky nejznámější pítko u Hochber-
govy lávky ve Dvořákových sadech je bez vody. 
Město hledá možnost, jak by poslední histo-
rické pítko zprovoznilo alespoň pro osvěžení 
vodou z řeky Teplé

Nejkrásnější minifontánou a minikašnou v našem městě se může pochlubit terasa schodiště u Zá-
meckých lázní. Tento luxusní balneoprovoz s reliéfem pověstného Ducha –ochránce pramenů byl 
dokončen v roce 2001

Rovněž vodní fontána na konci korza před 
hotelem Thermal je bez vody. Zbylo z ní jen 
betonové monstrum, sloužící místo chybějících 
laviček

V posledních letech stoupá obliba vodních 
gejzírů, kde se kolemjdoucí mohou osvěžit. 
Na promenádě mezi Tržištěm a Puppem 
bude vedle vodotrysků i zvonkohra

Fungující moderní pítko, nabízející pitnou 
vodu, najdou turisté před hotelem Patria na-
proti Lázním III. Přežilo útoky vandalů jen 
díky tomu, že je téměř nezničitelné

U tohoto pítka je zmenšenina plastiky Ducha 
karlovarských pramenů. Originál je nad bazé-
nem v Zámeckých lázních
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Mimořádné nasazení museli v době MFF 
zvládnout strážníci městské policie. 

Letos, stejně jako v minulých ročnících, bylo 
nejčastějším prohřeškem v době konání fes-
tivalu, rušení nočního klidu. „Kvůli vedrům  
strážníci letos více upozorňovali i řešili pro-
vozovatele restaurací a barů za hluk v dů-
sledku otevřených oken a dveří. Pokud šlo 
o festivalové akce, slyšeli nejčastěji strážníci 
v telefonu stan kapitána Morgana a Spořitel-
na na Divadelním náměstí,“ řekl po skončení 
MFF velitel městské policie Marcel Vlasák. 
Podle něho vykonalo své i počasí a alkohol, 
a tak během devítidenního maratonu fi lmů 
převáželi strážci pořádku nesčetněkrát opil-
ce na záchytku do Sokolova. 
Rovněž dopravní přestupky, hlavně špatné 

parkování vozidel během MFF, zaměstnáva-
ly strážníky více, než se očekávalo. Někteří 
návštěvníci festivalu si s parkováním auta  
hlavu nelámali. „Vozidla stála na zastávkách 
městské dopravy, v křižovatkách, v proti-
směru. Jeden řidič dokonce odstavil auto do 
protisměru na vyhrazené parkoviště pro slu-
žební vozidla městské policie. Během festiva-
lu byl 35krát nařízen odtah a pouze ve třech 
případech se řidič dostavil k vozidlu před za-
hájením tohoto úkonu,“ upřesnil Vlasák. 
V řeči čísel strážníci v přímém výkonu služby 
odsloužili téměř 2 500 hodin, v největší per-
manenci byl psovod a cyklohlídky. Ty měly 
po dobu festivalu posunutu pracovní dobu 
o dvě hodiny, a překrývaly tak hluché místo 
po 19. hodině. 

Strážníci festival zvládli

Tohoto renaulta odstavil jeho řidič přímo na křižovatce ulic Moskevská, Krále Jiřího a Davida 
Bechera, a aby to mělo šmrnc, tak přímo do protisměru.

Velkým pomocníkem strážníků v létě 
jsou tradičně speciální kola. Umožní 

cyklohlídkám rychlý přesun  v zablokova-
ných a přeplněných ulicích. Letos vyrazili 
strážníci s novými koly a všichni se shodli, 
že jim to moc slušelo. Dokazoval to  zájem 
návštěvníků festivalu, kteří se často nechá-
vali se strážníky a jejich koly fotit. Slova 

chvály sklidila také po loňsku znovu zave-
dená mobilní informační služebna na ulici, 
v níž spolupracovali strážníci i policisté. 
Kromě prevence hlídkování na Masaryko-
vě pěší zóně poskytovali informace a rady 
návštěvníkům města. Velkou posilou byl 
rovněž policejní tlumočník, který dodal této 
formě služby mezinárodní šmrnc. 

Pro porovnání původní kola karlovarských cyklohlídek městské policie (vlevo) a nová, lépe vyba-
vená kola. Jejich zavedení umožnila darovací smlouva, kterou uzavřelo město s majitelem Cyk-
locentra TVR Tomáše Vondráčkem. Podnikatel dodal strážníkům pro výkon pořádkové služby 
pět jízdních kol zn. Specialized v hodnotě 150 tisíc korun.

Nová kola se líbí strážníkům i turistům

Já nic, tvrdil vandal

Až patnáctitisícová pokuta hrozí ve správ-
ním řízení muži, který před několika dny 

rozbil odhozenou lahví skleněnou výplň tele-
fonní budky na sídlišti v Drahovicích. „Na roz-
bitou výplň nás upozornil muž, který záro-
veň telefonicky popsal pachatele,“ uvedl Jan 
Trojáček, zástupce velitele městské policie. 
Hlídka strážníků na místě zjistila pohyb čtyř 
mužů, z nichž dva odpovídali popisu. Muži 
ovšem zapírali a navíc u sebe neměli průkaz 
totožnosti. Strážníci proto kontaktovali ozna-
movatele, který se dostavil na místo a bez za-
váhání označil hlavního aktéra vandalství.

Bezdomovkyně 
je doma na záchytce

K nejpilnějším návštěvníkům sokolovské 
protialkoholní záchytné stanice patří pěta-

třicetiletá karlovarská bezdomovkyně. Za po-
slední rok už strážníci vezli ženu na záchytku 
devětkrát. Naposledy je na opilou tulačku 
upozornila náhodná svědkyně. Hlídka objevi-
la polonahou bezdomovkyni na břehu Ohře. 
Její stav dokumentovala pyramida z krabic od 
vypitého vína. V krvi měla žena 3,54 promile 
alkoholu. Podobných třípromilových klientů 
ovšem vozí strážníci víc. Jen několik hodin 
poté, co na záchytce ubytovali známou bez-
domovkyni, jelo policejní auto do Sokolova 
znovu. Tentokrát s mužem z Tachovska, který 
nadýchal 3,53 promile.

Záchrana zvířat 
je denním chlebem

Nejen pro hasiče, ale i pro strážníky přibý-
vá případů, kdy zachraňují nejen ohrože-

né lidi, ale i zvířata. Za minulý víkend měli pět 
těchto zásahů. Šlo o vyproštění dvou kachních 
mláďat z přepadu rybníka, záchranu labutě za-
motané do rybářského vlasce, vlaštovky uvíz-
lé ve větrací šachtě, kotěte ze stromu a zra-
něné kachny. Nejhůře na tom byla vlaštovka 
uvězněná ve větrací šachtě. Té hrozilo, že by 
se mohla utlouct o stěny. Ani labuť zamota-
ná do vlasce by s největší pravděpodobností 
bez pomoci nepřežila. Karlovarští strážníci 
se často mění v odchytáře koček, spadlých 
do koryta řek. Na jejich vylovení však nejsou 
vybaveni, a tak přivolávají na pomoc hasiče. 
Poslední zkušenost měli strážníci s hadem, 
kterého dva osmiletí kluci našli v Konečné uli-
ci. Podle popisu v telefonu se hada podařilo 
identifikovat jako nejedovatou korálovku, což 
se potvrdilo po příjezdu na místo. Odchycený 
had putoval v papírové krabici na veterinární 
kliniku, kde se ho ujal veterinář.
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V srpnovém čísle povedou naše sochař-
ské kroky do lázeňské části města, k Zá-

mecké a Tržní kolonádě. Právě tady se v blíz-
kosti morového sloupu přímo na schodišti 
nachází kašna s fontánou zobrazující části 
dne, přesněji den a noc. 
Ač se může zdát, že kašna je na svém místě 
dlouhá desetiletí, od jejího osazení uběh-
lo letos teprve devět let. V roce 2001 byla 
na schodiště instalována po rekonstrukci 
přilehlé Zámecké kolonády. Bronzový objekt 
dosahující výšky 3,1 metru vytvořil sochař 
Jan Kotek a dílo je prodchnuto osobní my-
tologií a také osudovým zlomem jeho života. 
Hlavním motivem, který zaujme pozornost, 
jsou dvě lidské tváře, jedna bdící a druhá 
spící. Autor se tímto vyobrazením odvo-
lává k římskému bohu Janusovi, který byl 
strážcem městských bran a dveří lidských 
příbytků. Další výklady mu přisuzovaly roli 
počátku neboli mezníku při stvoření světa. 
Také symbolizoval pohled do minulosti, ale 
současně i do budoucnosti. 
Svůj význam má i had, syčící a vystupující 
z hlav tváří, zpodobňovat má věčnost. Další-

mi zdroji sochařské kompozice se staly oblí-
bené motivy uměleckých stylů, inspirujících 
se v antice. Je to především mísa s ovocem, 
antická váza s podobou slunce a měsíce či 
dne a noci a nakonec samy tryskající pramín-
ky vody ve fontáně. Dílo bylo odlito do bron-
zu a usazeno do mramorové mísy s podstav-
cem. Slavnostní odhalení fontány se konalo 
za přítomnosti majitelů Zámeckých lázní a 
tehdejšího primátora města.
I přes své historické mládí se kašna Den 
a noc dočkala své repliky. V rámci letos již 
desetiletého partnerství se starobylým ba-
vorským městečkem Bernkastel-Kues vy-
tvořil sochař Jan Kotek ještě jednu stejnou 
kašnu. Ta byla u příležitosti slavnostního 
křtu nového náměstí v tomto partnerském 
městě, které bylo pojmenováno podle Kar-
lových Varů, dne 23. července 2005 za pří-
tomnosti autora odhalena. Kašna Den a noc 
byla ještě doplněna nápisem Gestifftet von 
Partnerstadt Karlsbad (v překladu: Věnová-
no partnerským městem Karlovy Vary).

(S využitím materiálů Boženy Vachudové zpracovala 
Michaela Kousalová)

Originální karlovarské sochy 
 RUBRIKA KRL ▼

Karlovy Vary slavily 650 let od svého za-
ložení. Rozpočet města činil 1,58 miliar-

dy. Primátorku Veroniku Vlkovou vystřídal 
ve funkci Werner Hauptmann. Na magis-
trátu vzniklo pracoviště CzechPOINT. Měs-
to veřejně projednalo a přijalo střednědobý 
Strategický plán udržitelného rozvoje města, 
známý pod zkratkou SPURM. Na něj navá-
zal Integrovaný plán rozvoje města – IPRM, 
vymezil rozvojové území a stanovil konkrét-

ní projekty, které hodlá město realizovat 
s pomocí evropských fondů: krytý plavecký 
bazén, areál Rolava, meandr Ohře a víceú-
čelové stezky, dětská vesnička bezpečí, cen-
trum sálových sportů. 
Ředitelem rozestavěné KV Areny se stal 
Zdeněk Sysel. Průtah umožnil zahájit rekon-
strukci Sokolovské ulice, po které dříve pro-
jelo 23 tisíc aut denně.  Dočkaly se také ulice 
Chebská, Nákladní, část Západní od přejez-

du k Dvorskému mostu, Vítězná od Čertova 
ostrova k Drahomířinu nábřeží, drahovické 
ulice Havlíčkova – Lidická – Krokova, ser-
pentiny kolem Sanssouci a Ondřejská. Byly 
dokončeny kruhové křižovatky na rozcestí 
U Koníčka (na snímku) a jednu zdobí i cha-
meleon. Byl opraven most v bohatické ulici 
U Trati. Vznikla nová dětská hřiště v ulici Přá-
telství, na náměstí Emmy Destinové, v Jaho-
dové a v Tylově ulici. Nový park v Bohaticích 
nabídl posilovací prvky. Přestupní jízdenka 
v MHD stála 16 Kč, 12 Kč nepřestupní a 330 
Kč měsíční. Linka č. 1 byla prodloužena k no-
vému obchodu Globus, linka 3 začala jezdit 
ze Staré Role přes Tuhnický most. 
Město pořídilo tabule měřící rychlost pro-
jíždějících vozidel, které řidiče upozorní na 
překročení povolené rychlosti a shromažďují 
o tom statistická data. Na Ottově výšině byl 
obnoven pamětní obelisk. Vandalové poničili 
a město obnovilo takzvaný Keglevičův kříž 
na žulové skále nad Starou Loukou. Město 
oznámilo, že hodlá odstranit problémové ga-
ráže v Jabloňové ulici. 
Poprvé se konal Karlovarský karneval. Měs-
to si připomnělo 10 let partnerství s Ba-
den-Badenem, 50 let Dvořákova podzimu 
a stejně dlouhou tradici Lyžařského klubu 
Slovan Karlovy Vary, líhně výborných běžců 
– Lukáš Bauer zrovna vyhrál Světový pohár 
a Tour de Ski. Historický úspěch slavila i HC 
Energie, v extralize skončila druhá, junioři se 
dokonce stali mistry republiky. Nikdo ještě 

netušil, co přijde v roce 2009… Na Tourfi lmu 
byl oceněn snímek Vary Karla IV. režiséra 
Pavla Riese. Ředitelství Karlovarského mu-
zea se přestěhovalo ze Zámeckého vrchu 22 
do ulice Pod Jelením skokem. Kronikář měs-
ta Květoslav Kroča oslavil sedmdesátiny. Vá-
noční trhy se konaly u Hlavní pošty.

(S využitím archivních Radničních listů 
sestavil Jan Kopál)

XXI. století v Karlových Varech: rok 2008

inzerce

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Provozování a rozvoj 
vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů vod 
• výstavba a opravy vodovodních 

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

zkoušky vodotěsnosti

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

Fakturace a smlouvy:Fakturace a smlouvy:  
359 010 406359 010 406
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Mistrovství světaMistrovství světa

SC-300961/3

České basketbalistky mají na nové palub-
ce v KV Areně za sebou už jeden vítězný 

mezinárodní turnaj. Koncem června si tu 
poradily s Rumunkami i Tunisankami. Skvě-
lou sportovní kulisu turnaje, který byl sou-
částí příprav před světovým šampionátem, 
vytvořilo 2500 fanoušků. Všichni se nyní 
už těší na Mistrovství světa v basketbalu 
žen, které na přelomu září a října (23. 9.–3. 
10. 2010) vyvrcholí v našem městě. Právě 
do Karlových Varů se celé mistrovství světa 
po bojích ve čtyřech základních skupinách 
přestěhuje. 
Můžeme se těšit jak na utkání o konečná 
umístění v šampionátu, tak na duely všech 
navazujících postupových kol a zejména 

na samotné fi nále. Tento světový podnik je 
právem označován za největší a nejvýznam-
nější letošní sportovní akci v České republi-
ce. Zúčastní se ho 16 družstev z celého světa 
a každý ze 62 zápas, bude událostí. „Jsem 
rád, že KV Arena potvrdila, že je dobře při-
pravena. Vzhledem k tomu, že se v této krás-
né a moderní hale hrál basketbal při červ-
novém turnaji poprvé, bylo nutné všechno 
odzkoušet a předejít případným problémům. 
Vše ale proběhlo naprosto v pořádku a trou-
fám si tvrdit, že karlovarská hala bude více 
než důstojnou kulisou pro závěrečné boje 
světového šampionátu,“ vzkazuje prostřed-
nictvím KRL z pozice předsedy karlovarské-
ho organizačního výboru MS Ladislav Jirsa. 

Novotou zářící palubovka KV Areny zažila už jedno vítězství českých basketbalistek v úvodním 
mezinárodním turnaji. Přinese štěstí i v nadcházejícím basketbalovém mistrovství světa?

Přinese palubovka v KV Areně Češkám štěstí?

TÝMY STARTUJÍCÍ NA MS
V BASKETBALU ŽEN 2010

ČR – startuje jako pořadatel 
USA – olympijský vítěz LOH 2008 
Francie, Rusko, Španělsko, Bělorusko, 
Řecko – 5 nejlepších týmů ME 2009 
Austrálie – mistři Oceánie 2009 
Čína, Korea, Japonsko – 3 nejlepší 
týmy Mistrovství Asie 2009 
Brazílie, Argentina, Kanada – 3 
nejlepší týmy Mistrovství Ameriky 2009 
Senagal, Mali – 2 nejlepší týmy 
Mistrovství Afriky 2009
Karlovarský los přisoudil českým bas-
ketbalistkám do skupiny týmy Ruska, 
Argentiny a Japonska

Na Facebooku byla založena ofi ciální 
stránka české ženské basketbalové re-

prezentace pod názvem FanClub českých 
basketbalistek – MS 2010 – Prožijte si krásu 
hry.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stránku, tak 
bude každý z přihlášených fanoušků oka-
mžitě informován na svém vlastním profi lu 
o aktuálním dění na této stránce, jinými slo-
vy řečeno o aktuálním dění uvnitř českého 
reprezentačního celku. Stačí tedy se zaregis-

trovat jako fanoušek stránky a získáte volný 
přístup až do „kuchyně“ českých basketba-
listek, které se připravují na fi nále světového 
šampionátu v  Karlových Varech. Není třeba 
připomínat, že můžete i sami vkládat vlastní 
příspěvky, komentáře a videa. Staňte se fa-
noušky českých basketbalistek a podpořte 
je na jejich cestě na karlovarské fi nále. Jak 
vzkázal  ve své zdravici pro týmový Facebook 
kouč družstva Lubor Blažek: „Potřebujeme 
každého z vás…“

České basketbalistky mají svůj Facebook
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Významná česká hotelová společnost 
působící v Karlovarském kraji 

přijme nového spolupracovníka/spolupracovnici 
na pozici

 LÉKAŘ – LÉKAŘKA
U uchazečů o tuto pozici požadujeme:

atestaci ze všeobecného lékařství
interna či rehabilitační a fyzikální medicína výhodou

znalost práce na PC
znalost RJ, NJ  (AJ výhodou)

Naše společnost Vám nabízí:
možnost dalšího profesního vzdělávání

zajímavé mzdové ohodnocení
zaměstnanecké benefi ty

příjemné a moderní pracovní prostředí

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte: 
Imperial Karlovy Vary, a. s.

U Imperialu 31
360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoba: 
Jana Braná

Telefon: 353 206 048
E-mail: jana.brana@imperialgroup.kv.cz

SC-301030/1
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SportSport

BOJOVÉ UMĚNÍ
Na pozvání předsedy Sportovního 
klubu Městské policie Karlovy Vary 
přijel již podruhé do Karlových Varů 
Sensei Mizuno Tameo, 9 Dan Shorin-
ji Kempo, vedoucí instruktor Britské 
Federace Shorinji Kempo se svými 
žáky. Pro členy Karlovarského oddílu 
Shorinji Kempo, který je jediný v Čes-
ké republice, uspořádal Senzei Mizu-
no několik tréninků, které byly ukon-
čeny zkouškami na různé technické 
stupně. Spolupráce karlovarských 
a zámořských vyznavačů bojového 
umění trvá již čtvrtým rokem a do-
stává konkrétní podobu v rozšiřující 
se členské základně oddílu Shorinji 
Kempo Sportovního klubu Městské 
policie Karlovy Vary.

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

 603 209 270, www.turiste.webpark.cz

7. 8. Křivoklátsko – Hudlice, Brdatka, Zbečno, Lány

14. 8. Z Františkových Lázní za dinosaury v Soosu

21. 8. Prachem dějin zaprášený hrad Hartenberk

28. 8. Konstantinolázeňsko – Úterský potok

 a Hadovka

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 

Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 

k dispozici na www.fjw.rajce.net.

   

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

SNOOKER

SNOOKER KOULE

Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel.: 777 687 694; 

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

Pravidelný trénink je každý čtvrtek od 13 do 15 hodin. 

Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky trénin-

kových postupů aplikované na každém fyzicky, a to vše 

zdarma. První hra zdarma, pro nové hráče každá pátá ho-

dina zdarma. 

SKATEPARK

Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.

Skatepark Karlovy Vary - Bohatice

tel.: 603 985 069; 608 023 047; www.sk8-vary.wz.cz

Centrum nabízí v období letních prázdnin v určené dny 

zdravotní první pomoc a odbornou poradenskou službu, 

zejména pro začínající sportovce. Další informace jsou na 

určených místech v areálu skateparku a na webové strán-

ce www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb se nepočítají dny, kdy 

nepřízeň počasí neumožňuje ježdění a využití skateparku 

(např. mokro).

Provoz služby:

po., st., pá.: od 14.30 maximálně do 21.00 h.

sobota: od 13.30 maximálně do 21.00 h.

neděle: od 13.30 maximálně do 20.00 

NOHEJBAL

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY

U Brodu 47, Karlovy Vary

tel.: 606 748 494; www.nohejbal–kv.cz

21. 8.
Mistrovství ČR trojic mužů v Karlových Varech na SK Liapor 
Witte 
22. 8.
Mistrovství ČR dorostu - jednotlivců v Karlových Varech 
na SK Liapor Witte
29. 8.  12.00
Botas dorostenecká liga, 13. kolo
SK Liapor Witte - TJ Sokol I Prostějov

DOSTIHY

POŘADATEL: CITY GOLF & RACING CLUB S.R.O.

KAPITÁNA JAROŠE 29

360 06 KARLOVY VARY

1. 8.  14:00 - 17:45

CENA MĚSTA KARLOVY VARY 

2000 m a další 4 rovinové dostihy a 2 překážkové dostihy

15. 8.  14:00 - 17:45

CENA MASISE - GH PUPP 

1200 m a dalších 6 rovinových dostihů

TENIS

TENISOVÝ KLUB Tuhnice

Bečovská 1811/11, 36001 Karlovy Vary

Tel. 353224771

Letní Tenis-Camp II

Pondělí  16.8. – pátek 20.8.2010

Kurty TK Lokomotiva

PROGRAM: Dopoledne:  tenisový trenink

Oběd:  zajišťuje TK Lokomotiva (v klubovně)

Odpoledne: tenisový a kondiční trenink, treninkové zápa-

sy 

Večer:  táborák

TRENÉŘI:  Zdeněk Celler, Lucie Soumarová 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: v kanceláři TK Loko nebo 

u trenérů ních výkonů. Turnaj je součástí doprovodných 

akcí stavební výstavy ForArch 2010
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inzerce

malířské a fasádní nátěry,
štuky, omítky

syntetické barvy,
lazury, emaily, tmely

vodou ředitelné barvy,
lazury, laky

chemie, ozdobné lišty, tapety

odborně poradíme,
na počkání probarvíme

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
Chebská 66 (bývalý areál ZZN), Karlovy Vary – Dvory

tel./fax: 353 236 196, mobil: 604 207 909

e-mail: k.vary@dumbarev.cz

www.dumbarev.cz

SC-301028/1
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Ka r l o -
v a r s k á 

výprava 22 
plavců, 11 
dobrovolníků 
a 3 pracovní-
ků se v červ-
nu vydala 
do Brna na 
M i s t r o v s t v í 
České repub-
liky v plavání 

tělesně postižených – HARTMANN OPEN. Po rozplavbách se 
do finále probojovalo šest karlovarských plavců. Mistrem re-
publiky se na kraulových tratích v kategorii juniorů stal sedm-
náctiletý Milan Man. Dvanáctiletá Vendula Dušková vybojovala 
dva tituly mistryně republiky na 50 m a 100 m kraulové trati. 
Plavkyně Petra Flekačová ve svých čtrnácti letech vybojovala 
zlato v disciplíně 100 m. Tito plavci se svými výkony nominovali 
na mezinárodní závody German Open v Berlíně. Všichni tři dal-
ší finalisté, Jakub Voráček, David Burger a Jan Thenot, plavali 
v osobních rekordech. „Počet finalistů nás příjemně překvapil 
a zisk mistrovských titulů byl pro karlovarský tým třešničkou 
na dortu. Pro všechny zapojené pracovníky a dobrovolníky je 
úspěch zadostiučiněním za celoroční nasazení a trpělivou sys-
tematickou práci. Podíl na úspěchu mají také všichni regionální 
podporovatelé našeho programu, a to Město Karlovy Vary, Kar-
lovarský kraj a firma TOYOTA AUTO EDER, s. r. o. Všem patří 
slova našeho poděkování,“ řekla hlavní trenérka karlovarského 
týmu SK Kontakt Štěpánka Řehořková.

Karlovarští plavci zabodovali
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KV Arena / HC EnergieKV Arena / HC Energie

Zábavné menu již druhé Festivalové noci 
města Karlovy Vary pořádané v KV Are-

ně bylo po loňské premiéře ještě pestřejší 
a náročnější na diváky. Začínalo se ve 22 ho-
din  a účinkující nabídli divákům tři zajímavé 
hudebně taneční bloky.
Hned úvodní svižné vystoupení v podání 
stále populární skupiny Holki s výběrem dis-
kotékových šlágrů z jejich nového projektu 

i starších hitů jednoznačně předznamenalo 
příjemnou atmosféru večera a uvolněnou 
zábavu jak fanoušků tančících před pódiem, 
tak ostatních návštěvníků.
Parádní a místy až obdivuhodně tempera-
mentní show pak hned po Holkách před nad-
šeným publikem svými nezapomenutelnými 
duety, dnes vlastně ever-
greeny, předvedli  i v só-

lových skladbách Petr Kotvald a Stanislav 
Hložek.
Očekávaným zlatým hřebem večera pak byli 
již světovými žebříčky dlouhodobě osvědčení 
hitmakeři britské kapely Right Said Fred. Z je-
jich nejznámějších tutovek zazněly  Don‘t Talk 
Just Kiss, You‘re My Mate nebo I‘m Too Sexy.

Festivalovou noc si užilo 1 500 diváků

Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích 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.

Předprodej a rezervace vstupenek na uvedenou akci: všechna prodejní místa síťě Ticketportal.cz v ČR, Infocentra apod. (ke 14.7.2010)

13. – 15.8. POHÁR HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE Tradiční hokejový turnaj dorostu 

17.8. HC ENERGIE KV – CHOMUTOV Přípravný hokejový zápas 

– Tipsport Hockey Cup

24.8. HC ENERGIE KV – PLZEŇ 1929 Přípravný hokejový zápas 

– Tipsport Hockey Cup

26.8. HC ENERGIE KV – ÚSTÍ NAD LABEM Přípravný hokejový zápas

10.9. HC ENERGIE KV – GEUS OKNA KLADNO Přípravný hokejový zápas

15.9. DEN SENIORŮ V KV ARENĚ Zábavný pořad pro seniory

19.9. ENERGIE KV – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Extraliga ledního hokeje

22. nebo 23.9. MUZIKÁL POMÁDA Legendární a stále populární muzikál 
(k termínu uzávěrky akce v jednání)

24.9. ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL Extraliga ledního hokeje

28.9. – 3.10. MISTROVSTVÍ SVĚTA V BASKETBALU ŽEN 2010 
Největší sportovní akce roku 2010 
v České republice! Celý závěr MS 
včetně fi nálových zápasů

5.10. ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2010
Fenomenální Alexandrovci 

– na evropském turné 2010. 

Hosté: Petra Janů a Aleš Brichta

9.10. CHINASKI Koncert populární kapely 
(k termínu uzávěrky akce v jednání)

10.10. HC ENERGIE KV – BENZINA LITVÍNOV Extraliga ledního hokeje

12.10. HC ENERGIE KV – BK MLADÁ BOLESLAV Extraliga ledního hokeje

17.10. HC ENERGIE KV – MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE Extraliga ledního hokeje

20.10. KAREL GOTT & EVA URBANOVÁ – KONCERT
Největší hity. Duety. Písně ze světa 

muzikálu, rocku a heavy metalu. 

Velkoplošné videoprojekce
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Listárna/soutěžListárna/soutěž

Napsali jste nám

Dopis do redakce KRL Vylosování fotosoutěže

KV Arena se stala kvůli MFF opět terčem kritiky.

Slýchávám často kolem sebe názor, že větši-
na dnešních školáků a mladých je apatic-

kých a nevšímavých k problémům bydliště a bez 
zájmu o věci veřejné. Mám čerstvou zkušenost, 
která svědčí o opaku. V noci ze 2. na 3. června 
řádili v naší Třešňové ulici ve Staré Roli opi-
lí vandalové. Vysypali popelnice a odpadkové 
koše na chodníky a ulici a rozkopali jejich ob-
sah. Vítr to pak roznesl až k místní poště. Ne-
mohla jsem se na tu spoušť dívat a začal jsem ji 
uklízet. Zatímco místní chodili kolem netečně, 
na pomoc mi přišel 12letý Víťa Sojma. Společně 
jsme odpadky uklidili, odnosili do sběrných ná-
dob a chodník zametli. Odměnila jsem chlap-
ce sladkostmi. Mně osobně přišli poděkovat 
za úklid strážníci městské policie, chlapci chci 
poděkovat prostřednictvím Karlovarských rad-
ničních listů. Myslím, že navštěvuje karlovar-
ské Gymnázium. Jsem ráda, že mu nepořádek 
v místě bydliště vadil stejně jako mně. Možná je 
to ojedinělý případ, ale poopravila jsem si názor 
na mládež. Nejsou bohudíky všichni stejní.

Helena Vaníková, Třešňová ul., Stará Role

Proč se nepromítalo 
v KV Areně ?

Záplava dopisů přišla do redakce KRL 
na jediné téma: Proč se v KV Areně  ne-

promítaly fi lmy z letošního 45. MFF. Za 
všechny citujeme:

Nechápu, proč se v KV Areně nepromítalo, 
když má naše město s MFF podepsanou smlou-
vu do roku 2019 a jen za loňský a letošní rok 
přispělo festivalu dohromady 16 miliony Kč.   

Josef Kopáček, Majakovského 4

Četla jsem, že stavba KV Areny se prodraži-
la na 1,2 mld.Kč  právě proto, že se připlatilo 
na promítací kabinu (údajně největší v ČR) 
a plátno. Další vícenáklady měly být za zatem-
nění a elevaci. Nakonec se hala vůbec s festiva-
lem nespojila. Je tedy vůbec multifunkční, nebo 
jen na hokej a občas koncerty? 
Děkuji za odpověď.

Andrea Černá, Krymská 43

Těšili jsme se, že to budeme mít ze Dvorů kou-
sek na festival. A že ta krásná hala nebude 
v létě, kdy není hokej, bez programu. Místo toho 
chodím denně kolem Arény, kde se nic neděje. 

Vít Horák, Chebská

O odpověď jsme požádali ředitele KV Areny: 
K opakující se kritice, proč neprobíhalo v KV 
Areně promítání fi lmů z letošního 45. MFF 
sděluji: Již po skončení loňského ročníku MFF 
probíhala jednání s týmem pana Bartošky o 
promítání v KV Areně při letošním 45. roč-

níku. Při loňském festivalu jsme vyzkoušeli 
prostředí arény jako velkého kinosálu projek-
cí fi lmu Tobruk, tehdy na zapůjčené digitální 
promítací technice. Podle příznivých reakcí di-
váků jsem přesvědčen, že aréna je připravena 
na projekce v rámci MFF. Aréna vlastní pro-
mítací kabinu, projekční plátno, zvuk ve vyso-
ké kvalitě. Nesetkali jsme se ovšem se vstřícnou 

reakcí pořadatelů MFF, kteří od arény oče-
kávají dovybavení promítací technikou jak 
digitální, tak klasickou na fi lmové kotouče. 
Pokud bychom tuto techniku ceny v řádu mi-
lionů korun pořídili sami, ležela by po většinu 
doby mimo MFF nevyužitá. Proto by taková 

investice ze strany KV Areny byla neefektivní a 
v současné době také nedostupná. Jestliže umí 
festival vybavit jiné dočasné sály technikou, 
kompletně postavit nafukovací kino, věřím, že 
doplnění arény zapůjčením promítací techni-
ky není pro pořadatele MFF složitým úkolem. 
V blízké době vstoupíme opět s pořadateli MFF 
v jednání a doufám, že se nám je tentokráte již 

podaří přesvědčit, když už aréna přípravu pro 
promítání fi lmů má. Snad se dohodneme na 
způsobu jak technického zajištění, tak  ekono-
mických parametrech spolupráce.

Zdeněk Sysel
ředitel společnosti KV Arena, s.r.o.

Srpnová fotohádanka
Kde v našem městě najdete tento 
reliéf? Dobří znalci karlovarských zá-
koutí mohou také uvést jméno osob-
nosti, jejíž výrok je pod reliéfem.  

Odpověď zašlete do 12. 8. 2010 mailem 
na: soutez.vary@ceskydomov.cz  nebo 
poštou na adresu: Magistrát města Kar-
lovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové 
odd. SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. 
Na vylosované čekají vstupenky na akci 
Karlovarského kulturního léta.

Červencová tajenka KRL odpověděla 
na otázku v záhlaví naší křížovky: Co 

uvidí hosté z terasy Ristorante Pizzeria 
Venezia v Zahradní ulici? Správná odpo-
věď zněla: Dějiště festivalu hotel Thermal. 
Z luštitelů, kteří zaslali správné znění ta-
jenky byla vylosována Markéta Svobodová, 
Úvalská 617/26. 
Správná odpověď na červencovou fotohá-
danku byla: Andělíček s harfou je na štítě 
domu Zlatá harfa, který je součástí komple-
xu budov GH Pupp. Zejména čtenářky nás 
upozornily na to, že andílek je, slušně řeče-
no, nestydatý. Štukatéři, kteří na domě pro-
váděli někdy v 80. letech opravu fasády, mu 
v rámci lidové tvořivosti „vylepšili mužství“. 
Hádanka byla celkem obtížná, neboť malá 
soška je z chodníku u domu minimálně vidět 
a z protější strany přes řeku je andílek malý. 
Ze správných odpovědí jsme vylosovali 
Janu Peškovou, I. P. Pavlova 38. Na uvedené 
číslo mobilu jí nabídneme dvě vstupenky na 
některou z akcí Karlovarského kulturního 
léta. Celkem přišlo na obě červencové sou-
těže 89 správných odpovědí.

Pomohl mi školák
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Křížovka/KontaktyKřížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská

353 118 691, U Spořitelny 2

j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová

353 118 257, Moskevská 21

l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí 
a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner

353 118 340, Moskevská 21

k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát

353 118 141, Moskevská 21

p.vankat@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl

353 118 248, Moskevská 21

d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová

353 118 160, Moskevská 21

r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák

353 118 278, Moskevská 21

m.odlevak@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

Odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek

353 118 554, U Spořitelny 2

f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier

353 118 774, U Spořitelny 2

a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík

353 118 415, Moskevská 21

f.lepik@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová

353 118 516, U Spořitelny 2

i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kdo založil rodinný podnik Ristorante Pizzeria Venezia v Zahradní ulici?

Odpovědi zašlete do  15. 8. 2010 mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskev-
ská 21, tiskové odd. — SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čekají dvě vstupenky na koncert Alexandrovců 5. 10. 2010 v  KV Areně.

Venez i a
ristorante - pizzeria
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Kombinovaná spot eba 4,1–5,1 l/100 km a emise CO2 109–120 g/km. Nabídka je limitována. Zobrazený v z m že mít prvky p íplatkové výbavy. 
Nabídka pojišt ní zdarma platí pro 1. rok a vztahuje se na havarijní pojišt ní se spoluú astí 10 %, min. 10 000 K , a pojišt ní odpov dnosti s limitem 
50/50 mil. K  p i platb  vozidla v hotovosti nebo p i financovaní úv rem Toyota Genio 50/50. Toyota Pojišt ní je originální zna kové pojišt ní.
S financováním Genio 50/50 nyní zaplatíte polovinu ceny vozu, druhou polovinu bez navýšení až za rok nebo m žete pokra ovat rozložením zbývající 
poloviny ceny do dalších 60 úv rových splátek (13. až 72. m sí ní splátka v etn  zákonného a havarijního pojišt ní je 3 462 K ). Vstupní poplatek 1 % 
z financované ástky, RPSN od 1,1 %. Nabídka je platná pro podnikatele i nepodnikatele a pouze p i využití výhodného Toyota Pojišt ní.

229 900 K  v etn  bohaté výbavy 
a kompletního pojišt ní zdarma

Jediný autorizovaný prodejce a servis v Karlovarském kraji.

• Klimatizace
• Rádio s RDS + CD p ehráva  + Aux-In, podpora MP3 a WMA
• Ovládání audiosystému na volantu
• Kožený volant a hlavice adicí páky
• P ední mlhová sv tla
• Centrální zamykání dve í s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná p ední okna
• Výškov  a podéln  nastavitelné sedadlo idi e
• Palubní po íta
• ABS + EBD + BA
• Elektrický posilova  ízení (EPS)
• Airbag idi e a vypínatelný airbag spolujezdce
• Uchycení d tské seda ky ISOFIX
• Motor roku 2010 v kategorii do 1,0 l

Yaris Dream

5,0 l/100 km

Ak ní výbava 

Dream 
zvýhodn ní

52 000 K

0 % úrok
0 K  splátka

úspora
až 26 000 K

Kompletní 
pojišt ní 

v hodnot  

11 200 K  
ZDARMA

Limitovaná nabídka do 30. 9. 2010

Sokolovská 996/130 (na rozcestí u Koní ka), 360 05  Karlovy Vary - Rybá e
tel.: 359 807 094

www.autoeder.cz
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