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· zprávy z magistrátu

č.zakázky: 2012148

č.zakázky: 2013002

č.zakázky: 2012122

č.zakázky: 2013011

č.zakázky: 2013012

cena: 1.690.000,- Kč

cena: 980.000,- Kč cena: 950.000,- Kč

cena: 3.500.000,-Kč vč. vybavení

Byt 2+1 přímo v centru K.Varů, naproti Rai-
ff eisen bance, ve 3.patře bez výtahu. V bytě 
jsou 2 balkony a náleží k němu 2 sklepy. Byt 
je ve velmi slušném stavu, prázdný, ihned k 
nastěhování.   62m2  + sklepy a balkony.

Byt 1+1 je situován ve 4. patře (posledním 
podlaží) zděného domu bez výtahu. Byt je 
v původním stavu,  lze upravit podle svých 
představ. Příjemné bydlení téměř v centru. 
48 m2.

4+1 v cihl. domě ve 3.NP. Stav k rekonstrukci. 
Možno koupit i celý dům, celkem se 7-mi 
byty, v přízemí prodejna a sklad.  Při koupi 
celého objektu výrazná sleva. Objekt je v 
zachovalém stavu. 

1+1 v přízemí cihl.domu s předzahrádkou 
pod okny a zahradou za domem, přímo u 
lesa. Byt je po částečné rekonstrukci. MHD 
pár metrů od domu, nedaleko obchod 
s potravinami, škola, školka. 37,93m2 + 
mansarda 12,11m2.

Prodej zavedeného penzionu uprostřed 
malebné přírody. V r.2005 proběhla 
celková rekonstrukce. Kapacita 10 lůžek - 5 
dvoulůžkových pokojů s vlastní koupelnou, 
společenskou místností s krbem, kuchyňku, 
pokoj pro správce.

byt PENZION

byt byt

K. Vary – Centrum

K.Vary – Čerťák

K.Vary – Stará Role

K. Vary - Na Vyhlídce

Smolné Pece

č.zakázky: 2012106

cena: od 935.000,- Kč
Nové byty v lokalitě u Svatošských skal. No-
vostavba je členěna do třech samostatných 
sekcí, o 5 nadzemních podlažích, s celkem 
47 byty a 4 nebytovými prostory. Možnost 
parkovacího nebo garážového stání.

K. Vary – Centrum

bytK.Vary – Čerťák

bytK.Vary – Stará Role

bytK. Vary - Na Vyhlídce

PENZIONSmolné Pecebyt

bytK.Vary - Doubí bytK.Vary - Doubí

VAŠE MAKLÉŘKY

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

Děkujeme všem za návštěvu na 
Dni otevřených dveří v novostavbě  

Svatošská. 
20% bytů zarezervováno!

cena: 950.000,-Kč

SVATOŠSKÁ

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2013017

cena: 1.715,-Kč/m2

Oplocený pozemek je připraven k okamži-
tému zahájení výstavby rodinného domu. 
K dispozici je projekt na atypický, architek-
tonicky zajímavý dům. Pozemek je možné i 
rozdělit na dvě samostatné části (lze využít 
jako 2 stavební parcely).  1459 m2

POZEMEKPOZEMEKK.Vary - Stará Role

NOVINKA!

č.zakázky: 2013014

Rovinatý pozemek , zatravněný, se vzrostlým 
živým plotem. Na pozemku je dřevěná 
menší chatka, do které je zavedena elektrika. 
Vodovodní a kanalizační přípojka na hranici.  
1235 m2

POZEMEKKolová POZEMEKKolová

cena: 1.350,-Kč/m2

NOVINKA!

č.zakázky: 2012153

cena: 1.280.000,- Kč
Byt 3+1  je umístěn ve 2. patře zatepleného 
panelového domu se dvěma výtahy. Byt s 
lodžií je ve slušném stavu, s velmi dobrou 
údržbou, avšak bez rekonstrukce. 67,97m2 
(+ sklep  a lodžie 4m2).

bytK. Vary – Růžový Vrch bytK. Vary – Růžový Vrch

NOVINKA!

Lukrativní místo

Za pár kaček ...

NOVINKA!

č.zakázky: 2013007

cena: 3.990.000,-Kč
Prodej nízkoenergetické novostavby typu 
bungalov 4+1 a 3+1 s pozemkem (prodej 
každé 1/2 samostatně). Dvojdům ve fázi 
schváleného projektu i povolení, okamžité 
zahájení prací dle přání klienta. Do konce 
roku můžete bydlet!

RDJenišov RDJenišov

Cenově dostupné

č.zakázky: 2013008

cena: 8.600.000,-Kč

NOVINKA!

Novostavba třípodlažního RD s terasou, za-
hradním altánem a rybníčkem. Oplocený 
pozemek 1.211m2. Vel.4+1 a 2+kk s dvou-
garáží a parkovací plochou.Dokonalé místo 
s výhledem na Krušné hory, zastávka MHD 
300m, do lesa 100m.

RDK.Vary - Horní Drahovice RDK.Vary - Horní Drahovice

Hledáme pro konkrétního klienta bungalov 
v pěkném stavu, min.150 m2 na trase K.Va-
ry-Ostrov a okolí. Důležité je pěkné místo. 
Nabídněte, platba ihned.

POPTÁVKA RDPOPTÁVKA RD

NABÍDNĚTE

Petra Michlíková

DEVELOPERSKÝ PROJEKT

739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232

SC-330024/03
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· obsah· rozhovor měsíce

Radní Libor Šembera 
klade důraz  
na vyrovnaný rozpočet
• Jak hodnotíte uplynulý rok z pohledu vedení 
města? Co se podařilo zrealizovat a z čeho máte 
radost?
Co se podle mě velmi povedlo, jsou rekonstrukce 
Drahomířina a Mattoniho nábřeží. Ta už si opravy 
opravdu zasloužila a je velmi dobře, že se podařily. 
Určitě se i v budoucnu budeme snažit zkrášlovat 
komunikace v našem městě. Vše je ale samozřej-
mě závislé na finančních možnostech. 
Když už jsem zmínil finance, tak mě těší i fakt, 
že se nám daří snižovat deficit rozpočtu města. 
To byl po zvolení do zastupitelstva jeden z hlav-
ních cílů, na kterých jsme se shodli. Z povedených 
věcí, se kterými se občané setkají v podstatě 
každý den, je možnost uhradit si parkování 
v centru města pomocí mobilního telefonu. Tato 
novinka funguje od ledna letošního roku a zatím 
jsem na ni zaznamenal velmi dobré ohlasy. Určitě 
bych mohl zmínit ještě některé další věci, ale tyto 
mě napadly jako první. 

• Je naopak něco, co vás jako radního i občana 
ve městě trápí? Je nějaký problém, o kterém 
od obyvatel často slýcháte? 
Zde bych určitě zmínil problémy kolem ubytoven. 
Na ten skutečně lidé upozorňují velmi často a hod-
ně se jich dotýká. Často poukazují na nepořádek 
kolem těchto míst a mají strach i z nárůstu krimi-
nality či dalších konfliktů s ubytovnami spojených. 
Jsem rád, že například místní strážníci připravili 
některé projekty, jež do budoucna mohou prevencí 
situaci zlepšit, mám na mysli například mobilní 
kamery a podobné záležitosti. Jinak asi jako 
každý obyvatel tohoto kraje bych uvítal dokončení 
silnice R6 do Prahy, ale to bohužel příliš nemůže-
me jako rada města ovlivnit. 

• Jaké máte plány na tento rok?
Postupné snižování deficitu rozpočtu během na-
šeho vládnutí by mělo letos dospět k vypracování 
vyrovnaného rozpočtu na rok 2014. Z hlediska vol-
nočasových aktivit určitě přinese dobrý výsledek 
spojení břehů cyklostezek u Intersparu.

01 tváŘ z tituLNí straNy
Karlovarská hvězdárna nabízí celou řadu atrak-
tivních programů pro děti i dospělé. Ředitel hvěz-
dárny Miroslav Spurný ukazuje nový dalekohled, 
který bude po zprovoznění největší v kraji. Umožní 
zapojit se do mezinárodních projektů. 

10 pLaváNí pomáhá k samostatNosti
Seriál o poskytovatelích sociálních služeb zaha-
jujeme plaveckou akademií Kontakt dB. Ta nabízí 
lidem celou řadu aktivit a chystá také závody 
Lázeňský pohárek.

15 cykListou Navždy
Theodor Černý byl vynikajícím cyklistou a zažil 
spoustu úspěchů. Nyní vlastní obchod se špičko-
vou výbavou pro cyklisty. 

16 FarmáŘskÉ trhy se osvědčiLy
Farmářské trhy, které se konají v Karlových Va-
rech od roku 2011, budou pokračovat i v letošním 

roce. Pořadatelé si dávají velký pozor na kvalitu 
nabízených produktů a dbají na špičkovou úroveň. 
Odměnou je příjemná návštěvnost. 

18 místo kosteLa bazar
Na místě, kde nyní stojí karlovarský magistrát, 
se dříve nacházel kostel. Ten však byl v polovině 
osmdesátých let zdemolován. Jeho historií se za-
bývá další díl našeho seriálu. 

23 půLmaratoN je pro všechNy
V Karlových Varech se bude konat půlmaraton. 
V rámci něj si zasoutěží nejen sportovci, ale jsou 
také otevřené pro veřejnost. 

30 soutěžte o vstupeNky
Tentokrát bude odměnou za správně vyluštěnou 
křížovku rodinná vstupenka na výstavu Flora 
Olomouc. Ta i letos nabídne lahůdky všem milov-
níkům zahrad a přírody. Zahradnická výstava se 
koná od 25. dubna. 
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karLovarskÉ radNičNí Listy

MěSíČNíK PRO OBČaNy MěSTa KaRLOVy VaRy

karLovarskÉ radNičNí Listy

ROČNíK XVIII. VyCháZí 12x ROČNě

NáKLaD 26 000 VÝTISKů
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studeNtky prvNího českÉho gymNázia 

se primátorovi města karlovy vary petru kulhánko-

vi přišly pochlubit vítězstvím v republikovém finále 

středních škol v basketbalu a postupem na světové 

středoškolské hry na kypru. Řeč byla o soupeřkách 

a systému hry na světových hrách i o šancích 

na úspěch. basketbalistkám pak popřál hodně 

štěstí, dobrou hru a hratelné soupeře. basketba-

listky prvního českého gymnázia se dokázaly pro-

sadit v konkurenci desítek týmů z celé republiky, 

vítězně prošly i finálovým turnajem, kde dokázaly 

mimo jiné porazit i favorizované strakonice. 

sLedgehokejistÉ karLovarskÝch žraloků 

získali historicky třetí mistrovský titul. pražskou 

spartu sharks porazili po urputné bitvě 2:1, a k ju-

bilejnímu 10. výročí založení klubu si tak dali dá-

rek nejcennější! sportovní klub vozíčkářů sharks 

se tedy stal nejúspěšnějším klubem v historii 

české sledgehokejové ligy. za potlesku fanoušků 

převzal z rukou náměstka primátora města kar-

lovy vary zlaté medaile i pohár pro vítěze ročníku 

2012/2013 a mohl se odebrat k zasloužené oslavě.

mší v karLovarskÉm kosteLe máří magda-

leny si připomněli pozůstalí deset let od tragické 

nehody autobusu u Nažidel na českokrumlovsku. 

Na místě zemřelo sedmnáct lidí a zraněno jich 

bylo 34. převážně se jednalo o mladé lidi z plavec-

kého oddílu tj slovan karlovy vary, kteří se vraceli 

z lyžařského zájezdu v rakouských alpách. 

statutárNí město karLovy vary a klub 

t. g. m. pořádaly vzpomínkový akt u příležitosti 

narození prvního prezidenta samostatného čes-

koslovenského státu tomáše garrigua masaryka. 

vzpomínková akce se konala 7. března 2013 

od 15 hodin u sochy t. g. masaryka na stejnojmen-

né třídě.

karLovarskÉ iNFoceNtrum má nové inter-

netové stránky. ty jsou moderní webovou aplikací 

založenou na multimediální prezentaci města. Na-

bízejí hodně snímků a videí i přehledné interaktivní 

mapy. dále zde zájemci najdou praktické informace 

a zajímavosti pro návštěvníky města i pro místní 

občany. zatím jsou stránky ve zkušebním provozu, 

stále jsou doplňovány aktuální informace. vedle 

české verze nabízejí i mutace v angličtině, němčině 

a ruštině. 

bezúpLatNÝm pŘevodem vložila revitalizační 

investiční společnost (ris) historické budovy 

a pozemky v komplexu bývalých lázní kyselka 

do majetku obecně prospěšné společnosti Lázně 

kyselka. ta se tak stala vlastníkem všech budov 

a pozemků tvořících komplex bývalých lázní. cel-

kem se jedná o osm objektů a jedenáct pozemků, 

z toho devět stavebních. vlastnictví nemovitostí 

umožní obecně prospěšné společnosti žádat 

o příspěvky na obnovu z programů ministerstva 

kultury i z dalších zdrojů. významným členem 

společnosti je také město karlovy vary. primátor 

petr kulhánek je v dozorčí radě. 

prvNí koNkrÉtNí vÝsLedek přinesla práce 

studentského parlamentu, který od letošního roku 

zasedá na karlovarském magistrátu. Na základě 

podnětů školáků budou opraveny chodníky v truh-

lářské ulici ve staré roli. rekonstrukce, která byla 

plánována až na příští roky, proběhne ještě letos. 

Na druhém zasedání studentského parlamentu, 

které se konalo 27. února, se jeho účastníkům 

z řad žáků a studentů dostalo odpovědí i na další 

podněty a dotazy, které vedení města přednesli 

na premiérovém setkání v lednu. 

rada města schváLiLa zákaz umísťová-

ní reklamních poutačů typu a a jim podobných 

přenosných reklamních zařízení na komunikacích 

a ostatních pozemcích ve vlastnictví statutár-

ního města karlovy vary ve vnitřním lázeňském 

území a v obchodně – správní části města. cílem 

je eliminovat negativní vlivy těchto poutačů nejen 

na vzhled lázeňských ulic, ale také na bezpečnost. 

momentálně je vydáno 67 povolení k umístění 

reklamních áček. ty jsou udělovaná většinou na je-

den rok a město je nechá doběhnout.
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: vilém hoFFmaN
Okrsek: od železničního přejezdu 
na ul. Nejdecké - dále ohraničení tratě po 
řeku Rolavu, ulice Třeboňská, Českých bratří, 
ul. Dlouhá od viaduktu, ul. Mlýnská.
Charakteristika: rodina, posilovna, bojové 
sporty 
Kontakt: v.hoffman@mpkv.cz
Služební číslo: 213471

Půjčený vůz řídil bez 
řidičáku a pod vlivem
Poslední únorový den v dopoledních hodinách 
upoutala pozornost strážníků v Severní uli-
ci v Karlových Varech odstavená nabouraná 
škodovka, která rozhodně nesplňovala podmínky 
k provozu na pozemních komunikacích. Nakonec 
se ukázalo, že řidič je ještě mnohem větší 
hříšník.
„Bližší kontrolou se ukázalo, že vozidlo má 
propadlou i technickou kontrolu a emise. Z těchto 
důvodů strážníci prověřili, zda není vozidlo 
v pátrání, což se nepotvrdilo. Snad intuice vedla 
strážníky k tomu, že z místa odjeli do ulice želez-
niční a zde chvíli počkali, zda s vozidlem nebude 
chtít někdo odjet,“ potvrdil Marcel Vlasák, velitel 
karlovarské městské policie. 
Podle něj ani ne po deseti minutách vozidlo 
hlídku minulo a jelo směrem do centra. hlídka 
se za vozidlem vydala a ještě na téže ulici jej 
zastavila. 
„Následnou kontrolou strážníci zjistili, že vozidlo 
má řidič zapůjčené od kamaráda, že nemá 
doklady od vozidla a není držitelem řidičského 
oprávnění z důvodu vyslovení zákazu řízení 
motorových vozidel. Tečkou za celým případem 
je zjištění policistů, kteří byli na místo strážníky 
přivoláni, že řidič byl pod vlivem návykové látky. 
Teď bude mít hříšník co vysvětlovat,“ uzavřel 
velitel městské policie Marcel Vlasák.
(red)

Školní skleník přilákal lupiče 
Je to několik dnů, co strážníci Městské policie 
Karlovy Vary zadrželi pachatele, který se vloupal 
do základní školy v Kollárově ulici viz článek 
níže). Nenechavci se ale nevyhnuli ani další 
škole. 
„Situace se opakovala před několika dny, tento-
krát na základní škole v Konečné ulici. Dva pa-
chatelé měli zálusk na zahradní techniku a nářadí, 
které vynášeli ze skleníku. K jejich smůle je objekt 
také elektronicky střežen a systém vyhlásil po-
plach,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel strážníků. 
Podle něj je navíc škola v dosahu jedné z kamer 
městského kamerového systému, takže strážník 

operačního střediska, který jej obsluhoval, měl 
celou situaci v přímém přenosu a své kolegy 
navedl přesně do cesty pachatelů. 
„Ti v momentě spatření strážníků odhodili 
všechen lup a dali se na úprk. Jednoho z dvojice, 
třicetiletého Karlovaráka, se strážníkům podařilo 
zadržet. Ten se snažil z celé situace vyvinit 
historkou, že jenom pomáhal jemu neznámému 
muži přenést nějaké věci. To, proč před stráž-
níkem utíkal, ale nevysvětlil. Nářadí a technika 
putovaly zpět do školy a zlodějíček do rukou 
státní policie,“ dodal velitel Vlasák. 
(red)

Muž se vloupal do školy. Usnul na záchodě
Na sklonku minulého týdne se setkali strážníci 
s nezvyklým spáčem. Ten se vloupal do školy 
a natáhl se na místních záchodech. 
Potvrdil to Marcel Vlasák, velitel karlovarských 
strážníků. 
„V sobotu v dopoledních hodinách se na pultu 
centralizované ochrany karlovarské městské 
policie rozezněl signál o narušení objektu základní 
školy v Kollárově ulici. Při venkovní kontrole školy 
nic nenasvědčovalo tomu, že by byl uvnitř nevíta-
ný návštěvník. I přesto provedli strážníci kontrolu 
vnitřních prostor. Na toaletách si všimli, že jedna 
z kabinek je uzamčena zevnitř. Jelikož na výzvy 
k otevření nikdo nereagoval, v místnosti bylo 
ticho jako v kostele, otevřeli si strážníci kabinku 
pomocí nože. Po otevření uvnitř spatřili muže, 

který nevyužil onu místnost obvyklým způsobem, 
ale ležel na zemi v objetí se sanitárním zařízením,“ 
řekl Vlasák. 
Podle něj ani po svém objevení nedbal výzev 
strážníků k opuštění úkrytu a stále se choval, jako 
by na místě vlastně ani nebyl. „Z tohoto důvodu 
byl za použití hmatů a chvatů z místa vyveden, 
a jelikož se snažil klást odbor, byla mu přiložena 
pouta. Nevítaný návštěvník se do budovy dostal 
vypáčeným oknem, které za sebou opět zavřel. 
Celou akci strážníci uzavřeli předáním devatenác-
tiletého návštěvníka z Lubence do rukou kolegů 
ze státní policie. Jiná škoda než na vypáčeném 
okně vzhledem k včasnému zákroku strážníků 
v budově školy nevznikla,“ doplnil Vlasák.
(red)

Segwaye se osvědčily. Policisté 
s nimi vyrazí do ulic i letos
• Městští strážníci budou opět 
hlídat lázeňské území na těchto 
strojích.

přímý osobní kontakt s občany, zvýšení pre-
vence i rychlejší doprava v centru města. 
To vše přináší strážníkům vozidla Segway. 

Stala se nepostradatelnými a už za několik týdnů 
je občané opět uvidí v ulicích města. 
Potvrdil to Marcel Vlasák, velitel mětské policie. 
„Tyto osobní transportéry začaly fungovat 
v uplynulém roce. Jsme velmi rádi, že je máme 
k dispozici,“ pochvaloval si velitel. „Segwaye se 
také podílely na zvýšení operativnost strážníků. 
Tím vzrostla naše činnost a dosah v lázeňském 
území o čtyřicet tři procent, ale zároveň nepoklesl 
osobní kontakt s občany,“ doplnil Marcel Vlasák. 
Segwaye jsou také často k vidění na nejrůznějších 
akcích ve městě, například při Mezinárodním 
filmovém festivalu či lázeňském karnevalu. „I tady 
mají skvělé uplatnění,“ ujistil Vlasák. 

O pořízení těchto osobních transportérů se uva-
žovalo už v roce 2008, ale tehdy ještě nebyly 
podle velitele vhodné podmínky. Zelenou dostaly 
až právě v minulém roce.
jan havelka
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Blokové čištění a noční mytí komunikací
2. 4. úterý
komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. horákové

3. 4. středa
komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Varšavská (část), horova, 
Sokolovská (od pivovaru k okružní 
křižovatce u prodejny motocyklů)
parkoviště: gagarinova u OD 
Jednota, gagarinova u domů 
č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská - gagarinova, Národní 
u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická 
u budovy Policie ČR, nám. emy 
Destinové pod novým domem, 
St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři 
stavebně oddělená parkoviště 
v Úvalské ulici poblíž zastávky MhD 
Blahoslavova,
Noční mytí: T.g.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, 
Dr. D. Bechera (část od křižovatky 
s ul. Moskevská k horní fontáně 
na T.g.M.), horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MhD, dále ve 14denním 
intervalu ul. Dr.D.Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská 
po křižovatku s ul. Bělehradskou – 
dle dopr. značení)

4. 4. čtvrtek
komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová

5. 4. pátek
komunikace: U Imperiálu, Jarní, 
Balbínova, Zítkova, hynaisova, 
Raisova, Petřín, Pražská

8. 4. pondělí
komunikace: Nová, Lesní, 
Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, garibaldiho, U 
Jezírka, J. Truhláře, Strmá, U Lomu, 
Studentská, K Linhartu
parkoviště: Růžový vrch – Krušno-
horská před č. 18-24
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

9. 4. úterý
komunikace: hornická, Ke golfu, 
Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, 
Pražská, K Letišti, Kpt. Malkovského, 
Na hůrkách, Motýlí, Pod hvězdárnou, 
gogolova stezka, Na Vrchu

10. 4. středa
komunikace: Sokolská, Jahodová, 
Svatošská, Souběžná, Šípková, 
U Dětské vesničky, Keřová, horní 
alej, U Ovčárny, U Kolny, Cihelny
parkoviště: Svatošská - parkoviště 
u zahrádek, Česká - parkovací plocha 
za paneláky
Noční mytí: T.g.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, 
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, dále ve 14tidenním 
intervalu ul. Dr.D.Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská 
po křižovatku s ul. Bělehradskou – 
dle dopr. značení)

11. 4. čtvrtek
komunikace: Čertův ostrov - nábř. 
Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, 

Foersterova, Jateční
parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 
1a 2, Krymská - za okr. správou 
sociálního zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská 
u bývalého plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou aUTODONT 
včetně příjezdové komunikace, 
Západní - u finančního úřadu

12. 4. pátek
komunikace: hřbitovní, 5. května, 
Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova

15. 4. pondělí
komunikace: Scheinerova, Tyršova, 
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, 
Ondřejská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

16. 4. úterý
komunikace: Vrázova, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská

17. 4. středa
komunikace: nám. emy Destinové, 
nám. Václava Řezáče, Kvapilova, 
Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek 
od Drahomířina nábřeží k Prašné), 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: T.g.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, 
Dr. D. Bechera (část od křižovatky 
s ul. Moskevská k horní fontáně 
na T.g.M.), horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MhD, dále ve 14tidenním 
intervalu ul. Dr. D.Bechera (od 

křižovatky s ul. Moskevská po 
křižovatku s ul. Bělehradskou – 
dle dopr. značení)

18. 4. čtvrtek 
komunikace: Úzká, Sopečná, 
Slovanská, Benátská, Starorolská, 
Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá, 
hradištní, U Brodu

19. 4. pátek
komunikace: Ladislava Koubka, 
elišky Krásnohorské, Banskobystric-
ká, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
hybešova, Slepá, U Spořitelny
parkoviště: Rosnice - restaurace 
U kaštanu, Čankov - otočka autobusů 
MhD

22. 4. pondělí
komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová 
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

23. 4. úterý
komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. horákové

24. 4. středa
komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Varšavská (část), horova, 
Sokolovská (od pivovaru k okružní 
křižovatce u prodejny motocyklů)
parkoviště: Buchenwaldská 
u krematoria, Požární, Mládežnická 
(u křižovatky s Čankovskou), 
Konečná, Krušnohorská u domu č.2, 
Čankovská (velké parkoviště 
u křižovatky s ul. U Koupaliště), 

U Koupaliště (před Severkou vlevo), 
Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – pla-
to u horního nádraží,
Noční mytí: T.g.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, 
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, dále ve 14tidenním 
intervalu ul. Dr. D. Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská 
po křižovatku s ul. Bělehradskou – 
dle dopr. značení)

25. 4. čtvrtek 
komunikace: Třeboňská, Českých 
bratří, hraniční, Mlýnská, 
Mládežnická

26. 4. pátek
komunikace: Kpt. Jaroše,  
ul. 1.máje, Na Průhoně, Závodní, 
Sklářská, Karla Kučery, adolfa 
heimanna, V. Meerwalda, 
V Lučinách, Lipová

29. 4. pondělí 
komunikace: Západní, Plzeňská, 
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

30. 4. úterý
komunikace: Vrázova, Myslbekova, 
Brožíkova, alšova, Sládkova, 
Šumavská, Moskevská, Brigádníků, 
Jižní, Šumavská, Budovatelů, 
Přátelství, Poštovní, gorkého, 
Bečovská (mm)

Hlasujte, jak má město rekonstruovat ulice 
• Varianty jsou dvě. Lidé mohou v internetové anketě rozhodovat do 7. dubna.

jak budou vypadat zrekonstruované starorol-
ské ulice? To je otázka, kterou se nyní za-
bývá magistrát. Rozhodnutí si však úředníci 

nenechávají pro sebe, ale do další podoby mohou 
zasáhnout i občané. Potvrdila to helena Kyselá, 
mluvčí magistrátu. „Statutární město Karlovy 
Vary zpracovalo dokumentaci pro dvě varianty 
revitalizace ulic hlávkova a Smetanova ve Staré 
Roli. Budeme rádi, když se lidé zapojí do hlasování 
na www.mmkv.cz do 7. dubna včetně,“ uvedla. 
Předmětem stavby je rekonstrukce ulic Smetano-
va a hlávkova v Karlových Varech ve Staré Roli. 
„Stavbou dojde k úpravě uličního prostoru odpo-
vídající skupině místních komunikací D1 obytná 
zóna. Pro zvýraznění změny režimu provozu budou 
v místě napojení na Dvořákovu, Svobodovu a Škol-
ní ulici osazeny snížené obruby. Realizací stavby 
dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších, zvýšení 
počtu parkovacích ploch a zvětšení rozsahu zele-
ných ploch. V neposlední řadě dojde ke zlepšení 
obsluhy dotčeného území vybudováním prodlou-
žení hlávkovy ulice směrem k ulici Dvořákova. 
V rámci projektové dokumentace byly zpracovány 
dvě varianty,“ doplnila mluvčí. 

varianta 1
V rámci této varianty je navrženo sedm po-
délných parkovacích stání ve Smetanově ulici 
a třináct podélných parkovacích stání v hlávkově 
ulici. V hlávkově ulici je navíc navržený záliv pro 
krátkodobé zastavení dvou vozidel. Ve Smetanově 
i v hlávkově ulici je navržený obousměrný provoz, 
jak ukazují vyznačené červené šipky ve vizualiza-
ci. V místě křížení hlávkovy a Smetanovy ulice je 
navržena zvýšená křižovatková plocha z důvodu 
snížení rychlosti.

varianta 2
V rámci této varianty je navrženo sedm podélných 
parkovacích stání ve Smetanově ulici, pět podél-
ných a sedm šikmých parkovacích stání v hlávko-
vě ulici. V hlávkově ulici je navíc navržený záliv pro 
krátkodobé zastavení dvou vozidel. Ve Smetanově 
ulici je navržený obousměrný provoz, v hlávkově 
ulici jednosměrný provoz od Dvořákovy ke Školní 
ulici (vyznačují červené šipky). V místě křížení 
hlávkovy a Smetanovy ulice je navržena zvýšená 
křižovatková plocha z důvodu snížení rychlosti.
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Ulice Na Vyhlídce bude mít novou tvář

v plném proudu už je rekonstrukce ulice 
Na Vyhlídce. Město do opravy investuje 
přes 12,8 milionu korun a termín dokončení 

je stanovený nejpozději na 31. května. 
„Rekonstrukce se provede ve třech etapách, začá-
tek a konec rekonstruovaných úseků bude osazen 
informačními tabulemi s údaji o stavbě a zhoto-
viteli. V průběhu celé rekonstrukce zachováme 
provoz alespoň v jednom jízdním pruhu, práce 
se budou dělat vždy na jedné polovině vozovky, 
doprava bude vedena kyvadlově v obou směrech, 
provoz bude řízen,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlo-
varského magistrátu. 
Podle něj po celou dobu bude také schůdný 
chodník alespoň na jedné straně rekonstruované 
komunikace. „To samozřejmě způsobí zpomalení 
dopravy a snížení komfortu jízdy nebo chůze 
po rekonstruované komunikaci; město se tímto 
omlouvá jak obyvatelům ulice Na Vyhlídce a částí 
ulic Pražská a Libušina, tak všem řidičům i chod-

cům, kteří je musejí užívat, a děkuje jim za pocho-
pení a dočasné strpení,“ doplnil mluvčí. 
V první etapě se zrekonstruuje úsek od konce 
parkoviště pod gabionovou zdí nedaleko zastávky 
MhD Panorama směrem do města po křižovatku 
s ulicí Tyršovou, kde je zastávka MhD Na Vyhlíd-
ce. První práce začnou na chodníku na straně 
do údolí, po odstranění asfaltové vrstvy se položí 
nová podkladní vrstva. Chodník bude po jistou 
dobu se štěrkovým povrchem přibližně pět 
centimetrů pod úrovní obrubníků. „Poté se začne 
s odstraňováním asfaltu na druhém chodníku 
na straně pod svahem. Po celou dobu bude ales-
poň jeden z chodníků schůdný. V dubnu přijde na 
řadu odstraňování konstrukčních vrstev vozovky 
a v druhém dubnovém týdnu bude položen nový 
asfaltový povrch. Chodníky budou dlážděné,“ 
doplnil k projektu Kopál. 
Druhá etapa bude podle něj pokračovat od křižo-
vatky s Tyršovou ulicí až po křižovatku Pražská 

– Libušina. Tento úsek dostane nové povrchy 
do konce dubna. 
Třetí etapa se bude provádět v květnu a bude 
se týkat dolní části Pražské silnice, křižovatky 
s Libušinou ulicí a úseku Libušiny ulice ke křižo-
vatce s ulicí U Imperialu, tedy úseku před základní 
školou v Libušině ulici.
V místě zastávek MhD vzniknou ve vozovce dělicí 
středové ostrůvky. Stavba se bude dělat tak, aby 
provoz a své okolí co nejméně rušila. V pracovní 
době nebude na právě rekonstruovaných úsecích 
možné parkování, po dohodě se stavbou bude 
však parkování umožněno mimo pracovní dobu, 
tedy od večera do rána. „Věříme, že dlouho oče-
kávaná rekonstrukce druhé části ulice Na Vyhlídce 
přinese všem obyvatelům ulice a uživatelům 
této komunikace brzy podstatně vyšší komfort 
i bezpečnost. Děkujeme jim za trpělivost po dobu 
stavebních prací,“ uzavřel Kopál. 
jan havelka

Ukliďme si  
společně Vary
• Už počtvrté se mohou lidé 
zapojit do úklidu lázeňského 
města.

Město již tradičně vyzývá mateřské, základní 
a střední školy a nepodnikající právnické osoby 
ke spolupráci na čtvrtém ročníku akce Chceme 
čisté město. „akcí se město připojí ke kampani 
Den Země, který připadá na 22. dubna 2013. 
Ukliďme všechen nepořádek, který na veřejná 
místa nepatří. Technický odbor Magistrátu města 
poskytne igelitové pytle, jednorázové rukavice 
a přistaví kontejner. Je třeba se pouze přihlásit 
prostřednictvím formuláře na webových strán-
kách města www.mmkv.cz a nahlásit kontaktní 
osobu,“ uvedla Martina Weissová, koordinátorka 
z odboru strategií a dotací magistrátu. 

Termíny úklidů:

15.–21. dubna
Lokalita: Stará Role, Počerny, Rybáře, Rosnice, 
Čankov, Sedlec, Růžový vrch, Bohatice 
22.–28. dubna
Lokalita: Drahovice, Olšová Vrata, hůrky, Tuhni-
ce, Dvory, Doubí, Tašovice, Cihelny

Město připravuje soutěž pro mateřské školy, 
základní školy, střední školy a nepodnikající 
právnické osoby. Více informací bude zveřejněno 
na webových stránkách města www.mmkv.cz 
nebo u koordinátorky PZM a Ma21.

Statutární město Karlovy Vary
odbor majetku města ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  

zveřejňuje záměr prodeje volné bytové jednotky níže uvedené

Forma prodeje: veřejná licitace bytové jednotky č. 577/9 v budově č. p. 577 (Závodu míru č. o. 9) vysta-
věné na pozemku st. p. č. 1192, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 
577 vystavěné na pozemku st. p. č. 1192 a spoluvlastnický podíl na pozemcích st. p. č. 1192, p. č. 379/15 
a p. č. 379/29, vše v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, to vše o velikosti podílu 328/8004.
popis: Jednotka č. 577/9 je byt 1+1 ve 2. nadzemním podlaží. Celková plocha jednotky s příslušenstvím 
je 32,8 m2. Jednotka se skládá z následujících místností o ploše: kuchyň 8,6 m2, pokoj 14,6 m2, chodba 
2,6 m2, koupelna s WC 2,5 m2 a sklep 4,5 m2. 
podmínky prodeje: minimální nabídková cena pro licitaci činí dle tržního ocenění 350 000 Kč. V podrob-
nostech viz podmínky provedení veřejné licitace.
bližší informace poskytne Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor majetku města, kan-
celář č. dveří 211, 2. patro, Jana Netíková, telefon 353 118 437. zveřejněno od 6. 3. 2013 do 6. 5. 2013 

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°
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Aktuální přehled uzavírek ve městě
Místní komunikace: Do doby konečného prove-
dení sanačních prací je úplně uzavřena místní ko-
munikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 
za mysliveckou střelnicí až ke křižovatce na II/222 
s odbočkou na Sedlečko). • Do 30. 4. bude čás-
tečně uzavřena ulice Zahradní (od střední zdra-
votnické školy k hlavní poště), bude zde provádě-
na oprava povrchu místní komunikace a výstavba 
chodníku, práce budou prováděny po polovinách 
vozovky. • Do 30. 4. bude úplně uzavřena veřej-
ně přístupná účelová komunikace, bezejmenná 
(p. p. č. 32/2 – vedle hotelu Prima) k. ú. Doubí; 
bude zde prováděna kompletní rekonstrukce vo-
zovky. • Od 1. 4. do 30. 4. bude úplně uzavřena 
ulice Sládkova (od ulice Myslbekova k ulici Slád-
kova) k. ú. Tuhnice. Objízdná trasa je ulicí Slád-
kova, Myslbekova, Vrázova, Brožíkova. Bude zde 
prováděna rekonstrukce vozovky a chodníků II. 
etapa. • Do 31. 5. bude částečně uzavřena (po-
lovina vozovky) ulice Na Vyhlídce, Pražská (od 
křižovatka s ulicí Libušina cca 100 m), Libušina 

(od křižovatky s  ulicí Prašná cca 200 m). Bude 
zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníků. 
• Do 30. 4., v době od 20:00 hodin do 6:00 hodin, 
bude v Karlových Varech uzavřena ulice Křižíko-
va z důvodu zajištění jarního tahu obojživelníků. 
V době uzavírky bude umožněn vjezd IZS. Nedojde 
k omezení provozu MHD. • Z důvodu havárie opěr-
né zdi je na místní komunikaci Pražská silnice 
omezena hmotnost vozidel nad 5 t.
Silnice II. a III. třídy: Z  důvodu špatného sta-
vebního stavu mostu ev.č. 00625-1, na silnici 
III/00625, u obce Stružná, Horní Tašovice 
v zájmu zajištění bezpečnosti silničního provozu 
bude do doby celkové opravy objektu most čás-
tečně uzavřen z  důvodu vymezení průjezdního 
profilu na střed mostu. • Do 30. 4. bude částečně 
uzavřena silnice II/226, na trase Žlutice – Chy-
še z důvodu statického zajištění silnice. Silniční 
provoz bude řízen světelnou signalizací, doprava 
bude vedena kyvadlově v obou směrech.
(mm)
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Sběrné dvory pro odkládání nebezpečných složek  
komunálního odpadu a objemného odpadu
sběrný dvůr růžový vrch
resur – Nad horním nádražím,  
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086 
Pondělí – pátek: 9–17 hodin 
Sobota: 9–16 hodin 
Neděle: 9–13 hodin

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen – Buchen- 
waldská/Celní (naproti Prima)
Tel.: 353 449 300. 
Pondělí, středa: 8–11,12–17 hodin 
Čtvrtek, pátek 8–11, 12–16 hodin 
Sobota, neděle: 9–12 hodin
Úterý zavřeno.

sběrný dvůr dvory
resur – Ulice 1. Máje,  
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737 
Pondělí – pátek: 9–17 hodin 
Sobota: 8–12 hodin

Na sběrný dvůr lze po předložení 
občanského průkazu odložit:
boilery, zařízení s obsahem chlorflu-
oruhlovodíků, lepidla, barvy, rozpou-
štědla, kyseliny, hydroxidy, alkalické 
a olověné akumulátory, pneumatiky, 
olejové filtry, brzdné kapaliny, 
znečištěné tkaniny, motorový 
(převodový) olej, vyřazený rozložený 

nábytek a jeho části, koberce, lina, 
podlahové krytiny – maximálně 
jeden přívěsný vozík

v rámci zpětného odběru  
lze na sběrný dvůr odevzdat:
televize, monitory, PC, tiskárny, 
kopírny, pračky, sporáky, vyřazené 
chladničky, zářivky, alkalické bate-
rie, drobné elektrozařízení (mixéry, 
vrtačky, mobilní telefony, elektrické 
hračky apod.)

sběrný dvůr není určen  
pro odkládání:
stavební sutě, střešní krytiny, 

okna, bytová jádra (odpad vznikající 
při rekonstrukci bytu, domu, garáže 
apod.), odpad ze zahrad (tráva, 
větve)

kompostárna stará role
správa lázeňských parků
Ulice žižkova  
Tel.: 602 845 262 – p. Veselý 
Od dubna do října bezplatně přijímá 
odpad ze zahrad (tráva, listí).
Pondělí, středa: 11.30–17 hodin 
Úterý, čtvrtek, pátek: 12–15 hodin 
Sobota: 9–13 hodin

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
pátek 5. 4. 
rybáře: Třeboňská 10.30–10.50, 
Mlýnská, parkovišttě Tesco 
11.00–11.20 h.
bohatice: U Trati, konečná MhD 
č. 5 11.30–11.50, U Trati, u potravin 
12.00–12.20, Táborská, u Forda 
12.30–12.50 h.
drahovice: gagarinova x Maďarská 
13.00–13.20, Lidická – parkoviště 
pod hotelem Marttel 13.30–13.50, 
Stará Kysibelská – Úvalská – Vý-
chodní 14.00–14.20, Vítězná x On-
dříčkova 14.30–14.50, J. Palacha, 
most, Luna 15.00–15.20 h.

tuhnice: Poštovní x Šumavská 
15.30–15.50, Charkovská, na ost-
růvku u paneláku 16.00–16.20 h.
karlovy vary: Krále Jiřího (So-
kolák) 16.30–16.50, Moskevská, 
pod Magistrátem města Karlovy 
Vary 17.00–17.20, Na Vyhlídce, 
vedle potravin 17.30–17.50, Zítkova, 
parkoviště 18.00–18.20 h.
hůrky: pod hvězdárnou 18.30–
18.50, u zastávky MhD 19.00– 
19.15 h.
olšová vrata: U zastávky MhD 
19.30–19.45 h.

pátek 12. 4.
doubí: Svatošská, vedle trafostani-
ce 10.30–10.50, Studenská, vedle 
potravin 11.00–11.20 h.
dvory: Závodní x Karla Kučery 
11.30–11.50, Sklářská, na parkovišti 
Moser 12.00–12.20 h.
tašovice: Česká, nad zastávkou 
12.30–12.50 h.
počerny: u hlavní silnice 13.00–
13.20 h.
stará role: Okružní, na konečné 
MhD 13.30–13.50, holečkova, u re-
staurace na Výhledě 14.00–14.20, 
Kostelní, dětské dopravní hřiště 

14.30–14.50, Dykova, křižovatka 
Dykova x Sukova 15.00–15.20 h.
rosnice: Zatáčka 15.30–15.50 h.
čankov: Zastávka MhD 16.00–
16.20 h. 
sedlec: u nádob na separaci 
16.30–16.50 h.
růžový vrch: Buchenwaldská x Ple-
šivecká 17.00–17.20, Krušnohorská, 
parkoviště 17.30–17.50 h.
rybáře: Majakovského, naproti KB 
18.00–18.20, Severní – Konečná, 
u staveniště garáží 18.30–18.50 h.

Kontejnery na objemný odpad
sobota 6. 4. 
bohatice: Na Výšině, Táborská
drahovice: Maďarská, Úvalská, 
Stará Kysibelská
rybáře: Majakovského, Kosmonau-
tů, Nejdecká, Konečná
doubí: Modenská, U Vesničky SOS 
stará role: Okružní, Borová, Školní 
tuhnice: Vrázova
dvory: V Lučinách
sedlec: Merklínská 
čankov
olšová vrata: K Letišti, Pražská 
silnice
centrum: Jateční 
Lázně: Fügnerova

sobota 13. 4. 
bohatice: Štúrova, Nádražní stezka
drahovice: Boženy Němcové, 
Mozartova, Vítězná 
rybáře: Počernická, Zlatý Kopeček, 
U Koupaliště, Sokolovská 
doubí: Svatošská, K Přehradě, 
Skalní 
stará role: Partyzánská, Luční, 
Dykova
tuhnice: Krymská/Charkovská
dvory: Závodní 
sedlec: Merklínská/Ke hřišti 
tašovice: Sopečná 
centrum: Nábřeží J.Palacha 
Lázně: Krále Jiřího

sobota 20. 4. 
bohatice: Jáchymovská, Kamenic-
ká, Lomená 
drahovice: Drahomíříno nábřeží, 
Mattoniho nábřeží, Lidická 
rybáře: Mlýnská, hybešova, Pleši-
vecká, Krušnohorská 
počerny 
stará role: husova, Vančurova, 
Rolavská 
tuhnice: Bečovská 
dvory: Karla Kučery, Chebská 
cihelny
tašovice: U Brodu, Slovanská 
rosnice
centrum: Ondřejská
Lázně: hálkův Vrch

sobota 27. 4. 
bohatice: Na Výšině, Táborská 
drahovice: Maďarská, Úvalská, 
Stará Kysibelská 
rybáře: Majakovského, Kosmonau-
tů, Nejdecká, Konečná 
doubí: Svatošská, K Přehradě, 
Skalní Stará 
role: Okružní, Borová, Školní 
tuhnice: Brigádníků, Plzeňská
dvory: Závodní 
sedlec: Merklínská 
tašovice: Sopečná 
olšová vrata: Revoluční, Josefa 
Lady
centrum: Jateční 
Lázně: Fügnerova
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Cenu Spokojený zákazník 
získalo letos sedmnáct firem
• Zajímavé ocenění už desátým rokem uděluje Sdružení českých 
spotřebitelů těm podnikatelům a firmám v Karlovarském kraji, které 
trvale poskytují své služby na vysoké úrovni.
„Velice rád se účastním akce, kde se udělují ceny 
firmám, které v našem kraji poskytují nadstan-
dardní služby. Navíc je to neformální ocenění spo-
kojených zákazníků, což hovoří za vše,“ poděkoval 
přítomným podnikatelům náměstek hejtmana 
Martin havel. 
Firmy navrhovali regionální zástupci Sdružení 
českých spotřebitelů, mohl je ale také navrhnout 
kdokoliv z místních samospráv a podnikatelských 
komor. Ocenění je přiznáno na dva roky a není 
spojeno s finanční odměnou. Podnikatelé ho mo-
hou používat například při prezentaci své firmy 
a soutěže se mohou účastnit opakovaně.
„Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, 
že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby 
v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním 
spotřebitele,“ vysvětlil ředitel Sdružení českých 
spotřebitelů Libor Novák. Odborná komise podle 
jeho slov posuzovala přihlášení firmy také dle 
předmětu činnosti a místa podnikání. 
Cenu Sdružení českých spotřebitelů získala letos 
mimo jiné oblíbená karlovarská kavárna Piccolo.
„Kavárnu jsme otevřeli před 20 lety, těší mě, 

že jsme cenu získali ke kulatému výročí. Je to ro-
dinný podnik, jehož atmosféru vytvářejí naši 
zákazníci i vynikající zaměstnanci," uvedl majitel 
kavárny Rostislav Váňa. Z karlovarských firem 
bylo oceněno i zahradnictví Flora Centrum, sva-
tební dům emilie gvoždíkové či kadeřnictví 
Jaroslavy Nemejovské. 
jan havelka

všichni ocenění měli ze svého úspěchu velkou 

radost.

Statutární město Karlovy Vary
odbor majetku města ve smyslu ustanovení  

§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  
zveřejňuje záměr prodeje volné bytové jednotky níže uvedené

Forma prodeje: veřejná licitace (viz podmínky licitace dále) bytové jednot-
ky č.  914/69 v budově č.  p. 914 (U Koupaliště č.  o. 5) vystavěné na  pozemku 
p. č. 800/6, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
č. p. 914 vystavěné na pozemku p.č. 800/6 a spoluvlastnický podíl na pozemcích 
p. č. 800/6, p.č. 800/13 a p. č. 800/14, vše v katastrálním území Rybáře, obec 
a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Ka-
tastrální pracoviště Karlovy Vary, to vše o velikosti podílu 263/43032. 
popis: bytová jednotka č. 914/69 je byt o velikosti 1+0 ve 12. nadzemním podlaží, 
o výměře 26,3 m2. Sestává z místností: pokoj 18,0 m2, předsíň 2,3 m2, koupelna 
2,2 m2, WC 1,0 m2, sklep 2,8 m2. 
podmínky prodeje: minimální nabídková cena pro licitaci činí dle tržního ocenění 
250 000 Kč v podrobnostech viz podmínky provedení veřejné licitace.
bližší informace poskytne Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor 
majetku města, kancelář č. dveří 211, 2. patro, Jana Netíková, tel. 353 118 437.

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°
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Slavnosti pro milovníky porcelánu
Společnost Thun 1794 ve spolupráci s Grandhotelem Pupp letos již poosmnácté 
pořádá Porcelánové slavnosti. Prodejní trhy se uskuteční ve dnech 3.–4. 5. na pro-
stranství před Grandhotelem Pupp. V pátek lze zboží zakoupit mezi 10. a 18. hod., 
v sobotu od 9 do 17 hod. Ve 24 prodejních stáncích bude vedle porcelánu z produk-
ce Thun 1794 za mimořádné akční ceny nabízen též sortiment značek Český por-
celán Dubí, Epiag Lofida, Moser, Porcelánka Rudolf Kämpf. „Záštitu nad Porcelá-
novými slavnostmi 2013 převzal primátor města. Celá akce je podporována Českou 
centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism v rámci projektu Kudy z nudy. Kulturní 
program zajišťuje Česká umělecká agentura. Srdečně zveme na tuto již tradiční 
akci všechny občany a návštěvníky našeho lázeňského města,“ uvedli organizátoři.

•	Svoz	gastroodpadů	a	jedlých	olejů

•	Přistavení	kontejnerů	všech	velikostí	

a	jejich	odvoz	na	skládku

•	Odvoz	a	likvidaci	nebezpečných	odpadů

•	Ukládání	odpadů	na	skládce	Činov

•	Zabezpečení	kompletního	odpadového	

hospodářství

NABÍZÍME	
TYTO	
SLUŽBY

Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost.

HOTELŮM A RESTAURACÍM:

STAVEBNÍM I JINÝM FIRMÁM A OBČANŮM:

VŠEM:

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
Mostecká 95, Otovice 360 04 Karlovy Vary
T: 775 599 410 Ing. Petr Kotas 
E: karlovyvary@avecz.cz

www.avecz.cz
Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

• Čištění a mytí komunikací, areálů, 

chodníků a hal v rámci jarního úklidu

• Svoz bioodpadů

• Vyvážení lapolů a septiků

SC-330581/01

inzerce
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Plavání pomáhá handicapovaným k samostatnosti
• V rámci nového seriálu o poskytovatelích sociálních služeb představujeme akademii Kontakt bB.

pomoc seniorům a zdravotně postiženým 
i prosazování jejich oprávněných zájmů. To je 
hlavním cílem plavecké akademie bez ba-

riér Kontakt bB. Proč je právě plavání pro tyto lidi 
vhodné, vysvětluje spoluzakladatel a předseda 
občanského sdružení Kontakt bB Jan Nevrkla:
„Plavání v sobě ideálně spojuje všechny prv-
ky, které vedou k naplňování hlavního poslání 
sociální služby. Osvojení schopnosti pohybovat 
se samostatně ve vodě má totiž přímý dopad 
na schopnost samostatného a sebevědomého 
pohybu v běžném životě. Práce s klienty ve vodě 
je koncipována tak, aby si osvojovali dovednosti 
a kompetence s přímým dopadem na zlepšení 
soběstačnosti,“ vysvětluje předseda. „Plavání 
zajišťujeme v běžných bazénech, kde se plavci 
setkávají s veřejností. Dochází k interakci mezi 
oběma jen zdánlivě oddělenými břehy postižených 
a nepostižených plavců, je nutné využít běžné 
šatny, překonat ostych z těla haleného pouze plav-
kami, je nutné vyvinout energii k zajištění dopravy 
a přesunu na bazén,“ přibližuje. 
Samotné plavání umožňuje handicapovaným lidem 
se samostatně pohybovat bez jakékoliv pomůc-
ky. „Zvládnutí tohoto pohybu v prostředí, které 
vypadalo před zapojením do našich aktivit jako 
nedostupné, přináší posílení sebevědomí a přiro-
zeně terapeuticky působí na jedince tak, že si víc 
troufá pustit se i v jiných oblastech běžného života 
do aktivit, které mu připadaly nereálné,“ vysvětlil 
Nevrkla. „Zlepšení rozsahu pohybu, zvýšení vitální 
kapacity plic, maximální rozvoj funkčního pohy-
bového aparátu vedou ke schopnosti zvládnout 
běžné denní úkony, které jsou pro člověka bez 
tělesného postižení zcela banální, ale pro jedince 
limitovaného tělesným nebo jiným zdravotním 
handicapem představují problém řešitelný pouze 
s osobní asistencí. Při správně vedené, cílené prá-
ci ve vodě se naši klienti osamostatňují v úkonech 

oblékání, osobní hygieny, dopravy a pocit menší 
závislosti na jiných osobách jim umožňuje pustit 
se do aktivit, na které si dosud netroufali,“ doplnil 
spoluzakladatel. 
Metodicky vedené plavání vede účastníky 
k nutnosti organizovat si čas, dodržovat řád 
stanovený pro řízenou práci ve vodě. Zapojení 
do řízeného procesu výuky plavání s sebou nese 
nutnost intenzivní komunikace s ostatními plavci 
a především s instruktory. Otevřená komunikace 
vyvádí zapojené jedince z uzavřenosti a posiluje 
schopnost vyjednat si samostatně záležitosti 
potřebné v běžném životě. 
„Jsme ku pomoci při vyřizování záležitostí, které 
mohou přispět k posílení vazeb v rodině – napří-
klad opatření speciální tříkolky, návěsu na kolo 
pro malé handicapované dítě nebo kola na ruční 
pohon umožní absolvování společných rodinných 
cyklovýletů s plnohodnotným zapojením člena 
rodiny s postižením. Naše sociální služba je 
zkrátka ze života a chceme, aby byla poskytována 

v nechráněné podobě a v přirozených kulisách, 
které život přináší. Pravidelná pohybová činnost 
ve vodě s sebou nese zlepšení fyzické kondice a v 
rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství 
a vztahy. Běžné aktivity mimo zdravotnická 
zařízení nabízí možnost vyměňovat si zkušenosti 
z oblasti školní, pracovní nebo různé vychytávky 
důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti,“ 
sdělil předseda sdružení. 
Vše může podle něj pomoci nasměrovat klien-
ty k aktivnímu a nezávislému způsobu života. 
Zásadní je prvek zapojení do běžné volnoča-
sové aktivity, který zejména rodičům s dětmi s 
vrozeným postižením může pomoci otevřít nový 
horizont. „Ten dosavadní bývá často rámován 
hlavně operacemi, rehabilitacemi a specializova-
nými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit své 
dítě na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi 
vozí své nepostižené děti na tenis, může dát jejich 
rodinnému životu silný impulz,“ uzavřel Nevrkla. 
jan havelka

Odhodlání plavců podpoří i slavný žokej Váňa
Stejně jako zdravá většina populace mají i lidé se 
zdravotním postižením potřebu porovnávat si svoje 
schopnosti a znalosti formou sportovního zápolení. 
Proto jsou při všech střediscích občanského 
sdružení Kontakt bB založeny sportovní kluby. 
Výjimkou samozřejmě není ani naše město, kde už 
řadu let působí sportovní klub SK Kontakt Karlovy 
Vary. V současné době se v něm připravuje šest 
desítek plavců, převážně v kategoriích žactva 
a mládeže, a vyrostly zde už i první sportovní 
hvězdy. Nejznámější z nich jsou Milan Man, Petra 
Flekačová a Vendula Dušková, kteří se prosazují 
na předních pozicích i v celostátních soutěžích 
handicapovaných plavců a pravidelně jsou oceňo-
váni i v anketách o nejúspěšnější sportovce Města 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

Na celostátní úrovni je SK Kontakt Karlovy Vary 
známý nejenom výkony svých závodníků, ale i jako 
pořadatel plaveckých závodů Pohárek. Mítink, 
který má za sebou už deset úspěšných ročníků, 
je určený především plavcům s tělesným posti-
žením, ale je otevřený i pro plavce se zrakovým 
či mentálním postižením. Letošní Pohárek se 
uskuteční druhou dubnovou sobotu, sportovní část 
v městském bazénu v Sokolově a společenská 
část v karlovarském lázeňském hotelu Thermal. 

Patronem závodu je osminásobný vítěz Velké 
pardubické Josef Váňa a záštitu nad akcí převzali 
primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek a sta-
rosta města Sokolova Zdeněk Berka.
„Pohárek je otevřený i pro diváky z řad nejširší 
veřejnosti, kterým nabízí jedinečný sportovní zá-
žitek. Uvidí dokonale na špičkové úrovni zorgani-
zovanou akci s mimořádnou atmosférou a stanou 
se součástí zápolení plavců s handicapem, kteří 
se ve vodě pohybují tak, že na nich handicap 
téměř nepoznáte,“ říkají organizátoři. 
XI. ročník plaveckých závodů tělesně postižených 
Pohárek 2013 se koná v sobotu 13. dubna 2013 
v krytém bazénu v Sokolově. Slavnostní zahájení 
v 9:15 hodin.
jan havelka

plavecká akademie kontakt bb pomáhá handicapovaným lidem. Nejlepší je prý plavání.
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Hvězdárna zdokonaluje 
vybavení a program
• Lidé se mohou na oblohu podívat například  
největším dalekohledem v Karlovarském kraji.

Nezůstat stát na místě a žít s podstaty. Tak 
se dají v krátkosti charakterizovat aktivity 
karlovarské hvězdárny. Ta se stále snaží 

nabízet návštěvníkům nejrůznější novinky a zají-
mavosti. aktuálně je to například nový dalekohled.
„Připravujeme slavnostní inauguraci největšího 
dalekohledu VL-KVT, který se svým průměrem 
primárního zrcadla bude největším dalekohledem 
v Karlovarském kraji. K ní dojde na konci dubna 
za účasti vedení města, které celý projekt podpo-
řilo finančně. Během tohoto roku bude dalekohled 
navíc ovládán dálkově přes internet a bude možno 
jej tak zapojit do významných odborných projektů. 
S jeho dokončením také souvisí celá řada úprav 
pozorovatelny k lepšímu, a tak se návštěvníci 
od dubna či května mají na co těšit,“ informoval 
Miroslav Spurný, ředitel hvězdárny. 
„Novinkou bude také dalekohled pro handicapované 
návštěvníky, jeho průměr primárního zrcadla bude 
250 milimetrů, takže nejde o žádného drobečka. 
Pozorovat s ním mohou například vozíčkáři, kteří 
se k normálnímu dalekohledu nedostanou. Výhodná 
bude jeho konstrukce také pro menší děti, které 
se často k běžnému dalekohledu také v určitých 
polohách nemohou dostat,“ doplnil ředitel. 
Podle něj od 1. června 2013 hvězdárna řeší také 
projekt v operačním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Moderní astronomie na 
školách Karlovarského kraje. „Ve spolupráci s devíti 
základními a středními školami kraje se pokusíme 
astronomii implementovat do školní výuky jiným 
než přednáškovým způsobem. Vážní zájemci budou 
moci systematicky pracovat s moderní astrono-
mickou technikou a věříme, že se díky projektu 
na hvězdárně vytvoří základ pro tým našich 
spolupracovníků, které tak motivujeme například ke 
studiu přírodních věd na vysokých školách či je bu-
deme moci ve spolupráci s odbornými garanty pro-
jektu pozvat k zapojení do projektů Otevřená věda, 
jež realizují některé vysoké školy v České republice 

i pro středoškoláky formou velmi zajímavých stáží. 
Projekt si neklade za cíl děti jen proškolovat, ale 
především motivovat a nabídnout jim smysluplné 
využití svého volného času,“ nastínil Spurný. 
To že hvězdárna v aktivitě nezpomaluje, doklá-
dá i fakt, že řada akcí pro veřejnost doznávala 
v loňském roce změny. „Například jsme se rozhodli 
připravit nová živá představení pro školy i veřejnost 
ať již s odbornou nebo relaxační tematikou. Velký 
zájem veřejnosti se projevuje například poslední 
pátek v září, kdy náš audiovizuální sál s maximální 
kapacitou 53 lidí byl naplněn až 90 návštěvníky při 
akci evropská noc vědců. Tento trend začínáme 
nyní rozšiřovat. Naším dlouhodobým cílem je na-
učit veřejnost na hvězdárnu chodit od počítačových 
monitorů a televizních přijímačů, abychom jim uká-
zali řadu zajímavých možností, které jinde neuvidí. 
Naší filozofií je poskytnout lidem co nejvíce živého 
a co nejméně počítačových efektů, které skýtá 
internet nebo filmy. Chceme s lidmi komunikovat 
a umožnit jim živý zážitek s přístroji, které na hvěz-
dárně máme,“ doplnil ředitel. 
Po interiérové rekonstrukci vloni v lednu až březnu 
může návštěvník v  hvězdném sále spatřit barevný 
vesmír a v něm zkusit třeba na chvíli relaxovat, po-
dívat se jak mezi hvězdy naší galaxie, tak i do me-
zigalaktického prostoru, kde o hvězdu nezavadíte. 
„Můžete zde zažít živé pořady, kdy se diváci sta-
nou součástí představení, ale můžete si vyzkoušet 
i řadu interaktivních exponátů, které zvyšují šance 
představit si, jak nesnadné to měli astronomové 
v době, kdy neexistovaly počítače. Ty samozřejmě 
využíváme především k tomu, abychom ukázali, že 
i s malými finančními prostředky se dá dosáhnout 
maximálních výsledků, pokud na nich pracují zapá-
lení lidé. Nově si z hvězdárny každý může, kromě 
zážitků, odnést snímky oblohy nebo si vyzkoušet, 
jak nesnadné je vytvořit astronomickou fotografii,“ 
uzavřel Miroslav Spurný. 
jan havelka

Letos uvidíte  
i dvě jasné komety

Karlovarská hvězdárna má pestrou programovou 
nabídku, která by měla uspokojit každého milov-
níka vesmíru. Pracovníci využívají nejmodernější 
techniku ke zjišťování předpovědí počasí, aby byla 
jistota, že návštěvník neodejde bez zážitku. 
„Základ programové nabídky tvoří pochopitelně 
možnost každý den, je-li jasno, pozorovat večerní 
oblohu. V současnosti ale nejsme omezeni žádnou 
trvalou programovou strukturou a proto nabíd-
neme programy i v jiných časech a na jiných 
lokalitách, než je hvězdárna, pokud se případným 
návštěvníkům s námi do terénu chce. Příkladem 
mohou být pozorování letošních dvou jasných 
komet v dubnu a v prosinci, která plánujeme pro-
vádět například i v ranních hodinách na konečné 
autobusu MhD 13 ve Staré Roli,“ informoval 
Miroslav Spurný, ředitel hvězdárny. 
Výhodou je podle něj zavedený systém registrace, 
v němž hvězdárna využívá předpovědních modelů, 
které s přesností na šest hodin dopředu umožňují 
aktuálně se se zájemci domlouvat podle počasí. 
„Tady je ale nutno říci, že noční programy 
se konají opravdu jen za příznivého počasí. 
Nechceme s návštěvníky mrznout někde v terénu, 
když dopředu víme, že se zatáhne. Raději se 
s nimi domluvíme operativně na další dny, kdy 
máme jistotu, že něco uvidí. V případě zájmu tak 
raději nabízíme návštěvu programů v odpoledních 
hodinách, kdy nové programy koncipujeme tak, 
aby návštěvník odcházel se zážitkem, a nikoli 
jen prohlídkou nějakých muzeálních vitrín. Tyto 
programy mají pevně stanovené začátky nebo 
v případě větších skupin je možno se dohodnout 
předem na mimořádném termínu, protože nejsou 
závislé na počasí,“ sdělil ředitel. 
jan havelkahvězdárna neopomíná ani handicapované lidi.

hvězdárna se postupně získala u návštěvníků 

velkou oblibu. ta stále trvá.

oblohu můžete pozorovat i ve dne.

Lidé mohou na hvězdárně poznat i krásu slunce.



12   krl° duben 2013

· tÉma

Hvězdárna funguje nonstop, říká ředitel Miroslav Spurný
• Šéf hvězdárny zájemcům potvrdil, že pozorování oblohy se dá domluvit v podstatě kdykoli.

kdo by myslel, že karlovarská hvězdárna 
otevírá své brány jednou za čas, velmi by 
se mýlil. Je tam živo každý den, což doka-

zuje i časové vytížení jejího statutárního ředitele 
Miroslava Spurného. Přesto si v nabitém programu 
udělal čas, aby odpověděl na následující otázky. 

Popište, jak vlastně provoz hvězdárny funguje.  
Co je vaším denním chlebem?
hvězdárna je zařízením, které je v provozu 24 ho-
din denně. Před nastávající sezonou provádíme 
řadu interiérových úprav, které bude moci od 
května posoudit každý návštěvník, který hvězdár-
nu již v minulosti navštívil. Proto až do Velikonoc 
spíše montujeme, malujeme, natíráme a za pomo-
ci členů kroužku brigádničíme… Každý pracovní 
den dopoledne k nám chodí objednané školní 
exkurze na řadu programů doplňujících školní 
učivo, odpoledne pak jednou za 14 dnů nabízíme 
dětem astronomický kroužek. Každý večer je pak 
možno po telefonické registraci pozorovat oblohu. 
V současné době je to trochu provizorní, ale od 
května se určitě návštěvníkům bude na hvězdárně 
ta spousta novinek líbit. Protože ale není v silách 
jednoho člověka udržet provoz po celý den, i proto 
jsme našli způsob, jak celých 24 hodin zajistit pro-
voz pro veřejnost. Provoz přes den zpravidla mezi 
8. a 19. hodinou zajišťuje kolega Milan Veselý, 
který kromě pořadů zajišťuje tvorbu propagace a 
funguje jako fundraiser. Od 17 do 8 hodin a také 
doby telefonické registrace na večerní pozorování 
od 13 do 16 hodin zajišťuji veškeré programy 
já. Tady bych rád vzkázal těm, kdo zavolají a 
nedovolají se na naši pevnou linku. Nemůžeme být 
na lince po celou dobu, nezastupují nás operátoři, 
jako v jiných velkých firmách. a my vám po nale-
zení hovoru opravdu hned zavoláme zpět. 

Jak vypadá noční provoz na hvězdárně?
Co se týče mého nočního astronomického života, 
je asi nutné říci, že se osobně astronomii věnuji 
aktivně od čtvrté třídy základní školy, proto je 
mým zájmem zajistit na hvězdárně kromě běžné 

provozní agendy ředitele provoz v noci. Být v po-
hotovosti a k dispozici, když je nějaký zajímavý 
úkaz. K tomu ale musí být člověk odpočatý a vy-
spalý, takže se k tomu zřejmě dostanu až časem, 
až skončí povinnosti spojené s úpravami pozoro-
vatelny. Ostatně tu bych rád po dokončení využíval 
jako vedoucí týmu pozorovatelů z řad studentů, 
které, jak doufám, najdeme pomocí projektu, 
který 1. června na školách zahajujeme. 

Když třeba rodina vyrazí na hvězdárnu, na kolik ji to 
vlastně přijde? Existují třeba nějaké slevy pro školy 
či rodiny?
Vstupné na programy nám pomáhá docilovat 
vyrovnaného provozního rozpočtu a udržet 
provoz hvězdárny pro veřejnost. Velkou část 
nákladů na provoz nám pomáhá dotovat město 
Karlovy Vary. Výnosy ze vstupného nám pomáhají 
například i pořizovat moderní techniku, kterou 
pak může na hvězdárně veřejnost využívat při 
pozorování a vzdělávacích programech. Pokud 
jde dnes rodina do kina, určitě dá za zábavu tam 
podstatně vyšší částku než u nás na hvězdárně. 

aktuální ceník najdou zájemci na našich webo-
vých stránkách přímo na odkazu  
astropatrola.cz/cenik. 

Když jste zmínil web, víme, že připravujete nové 
internetové stránky. V čem budou lepší?
Nové internetové stránky pomalu připravujeme 
ke spuštění od druhé poloviny dubna. Nepů-
jde ale o nějaké úplně nové stránky, spíše o 
zpřehlednění těch stávajících. Pomalu dochází 
ke grafickým změnám, které ocení každý jejich 
návštěvník. Novinkou bude například možnost 
registrace pro zasílání informací e-mailem. 
V tomto roce dochází k řadě velkých progra-
mových změn, proto jsme se s naším webovým 
manažerem dohodli na řadě dílčích, ale podstat-
ných úprav, které učiní stránky intuitivnějšími. 
Do útrob hvězdárny bude možné nahlédnout 
například pomocí webových kamer. 
a to hlavní – návštěvníci stránek například nově 
uvidí aktuální denní i noční oblohu na hvězdárnou 
pokaždé při vstupu na naše stránky. 
Doposud naše celooblohová kamera vysílala 
trochu skrytě na vysílacích stránkách, nyní jsme 
se rozhodli aktuální obrázky nabídnout všem, 
kdo se chtějí podívat, co hvězdárna dělá. Naše 
celooblohová kamera je vyvíjena nejen pro hezké 
obrázky, které předložíme veřejnosti, navržená 

nová generace této kamery bude již plnit i vědec-
ké úkoly. V současnosti také jednáme o výrobě 
série takovýchto kamer, takže návštěvníci budou 
moci vidět oblohu i v jiných částech regionu. 

Jak vůbec hodnotíte v této době plné počítačů, 
internetu a dalších moderních možností postavení 
hvězdáren?
Není důležité hodnotit v současné době to, 
zda v době internetu si každý jeho uživatel 
přečte zprávy o nových objevech přímo na strán-
kách NaSa, eSa nebo eSO, což jsou organizace, 
které tyto informace oprávněně šíří. ani v dnešní 
době ale nelze všechno řešit e-learningem nebo 
komunikací po e-mailu. 
Je nutné mít živý kontakt s člověkem, který vám 
demonstruje řadu věcí, a umožňuje vám tak 
konzultovat naživo to, co vás zajímá. I v době 
poměrně slušně graficky vytvořených interne-
tových animací je nutné lidi stále učit pracovat 
s informacemi. a tady si myslím, že mají hvěz-
dárny nezastupitelnou úlohu stále. 
Uvedu jeden příklad. Na internetu stále koluje 
každoroční oblíbený hoax o Marsu v opozici. Za-
číná zpravidla jako prezentace tím, že „… i letos 
uvidíte jedinečný úkaz. Jedině 27. srpna spatříte 
Mars velikosti úplňku, protože je v té době 
v opozici se Zemí…“ a řada lidí bude chtít právě 
v tento den pozorovat Mars, protože se to dočetli 
na internetu. Málokoho ale zajímá, jak to s tím 
Marsem doopravdy je, proč zrovna 27. srpna má 
být v opozici a zda bude skutečně v opozici. 
jan havelka

„Výnosy ze vstupného  
nám pomáhají pravidelně 
pořizovat moderní techniku“

pozorování hvězd láká lidi různých věkových kate-

gorií. pravidelně jsou tady i exkurze pro děti.

hvězdárna funguje už od šedesátých let. stále se 

ale modernizuje.
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Planetka má jméno po řediteli
• Městská hvězdárna existuje již padesát let.

Ředitel hvězdárny Miroslav Spurný se nedívá 
pouze dopředu, ale rád si připomene i své 
předchůdce a další osobnosti, které se 

na vzniku a provozu podílely. Vzpomínkám bude 
patřit i chystaná zářijová akce. 
„Myslím, že bych měl zmínit především nejdůleži-
tější osobu na hvězdárně, pana Františka Krejčího, 
jehož odkazu si hluboce vážím nejen já. hvězdárnu 
vybudoval v letech 1959–1963 a dovedl ji k slav-
nostnímu otevření 7. července 1963. V listopadu 
1971 hvězdárna vyhořela a on ji dokázal v dubnu 
1977 zrekonstruovanou znovu otevřít v podstatně 
rozšířenější podobě. hvězdárnu vedl až do své 
smrti v roce 1984,“ zavzpomínal ředitel. „Poté 
ji dokázal předat svým nástupcům, a letos si tak 
přímo v jejím areálu můžeme připomenout 50 let 
od otevření. Po Františku Krejčím je pojmenována 
planetka, obíhající v pásu asteroidů mezi Marsem 
a Jupiterem. Pojmenovali ji astronomové ondřejov-
ské observatoře, kteří ji objevili, a to znamená, 
že význam tohoto člověka je určitě nadregionální. 
Karlovy Vary mají na obloze zastoupení v tomto člo-
věku, kterým je zakladatel hvězdárny a její dlouho-
letý vedoucí. Začátkem nového tisíciletí se po něm 
podařilo pojmenovat ulici pod hvězdárnou. a nyní 
bych si přál, aby hvězdárna do dalších let nesla jeho 
jméno. Myslím si, že by si to k 50. výročí existence 
tohoto zařízení určitě zasloužil. Já sám již sice pana 
Krejčího nepamatuji, ale z řad jeho spolupracovníků 
jsem o něm slyšel řadu pozitivních hodnocení,“ 
doplnil k velké osobnosti hvězdárny Spurný. 
Podle něj za posledních 20 let se na hvězdárně 
střídaly generace studentů ze středních škol 
z nichž s řadou úspěšně spolupracuje dodnes. 
„Bez pomoci těchto lidí by třeba už na hůrkách 
hvězdárna ani nebyla. Možná bude lepší poděkovat 
jmenovitě všem na pamětní akci, kterou bychom 

rádi uspořádali po prázdninách, v sobotu 7. září 
2013. S řadou z nich třeba budeme mít příležitost 
setkat se, řada z nich již nežije. Proto bych asi touto 
cestou poděkoval všem, kdo našemu zařízení dal 
kousek své přízně. ať již studentům, kteří léta věr-
ně vypomáhali jako členové astronomického klubu 
nebo radioklubu, nebo všem lidem, kteří se k nám 
rádi vracejí a sledují proměny hvězdárny v čase. 
a moc rád bych poděkoval současnému kolektivu, 
který na hvězdárně působí a pomáhá jí dát novou 
tvář, která bude určitě víc a víc atraktivní pro 
všechny návštěvníky,“ nastínil Spurný. Podle znalců 
hvězdárny by stálo za to připomenout ještě jedno 
zvláštní období, a to 1. 1. 1995–30. 6. 1996. Tehdy 
se hvězdárna stala světovou raritou – hvězdárnou 
Karlovarského symfonického orchestru. „Určitě 
toto spojení vyvolává úsměv ve vzpomínkách řady 
lidí, kteří tu dobu pamatují, a bylo vždy úsměvné 
sledovat kolegy z jiných hvězdáren, když jsme naše 
zařízení představovali. Je pravda, že takovouto 
hvězdárnu nikde na světě nenajdete. Následně byla 
začleněna pod úřad města a později město Karlovy 
Vary,“ potvrdil Spurný. 
jan havelka

zakladatel hvězdárny František krejčí u dalekohle-

du Newton.

Radioklub už  
oslavil šedesátiny
Karlovarská hvězdárna úzce spolupracuje s ra-
dioklubem. Ten nabízí řadu aktivit a jeho význam 
dokazuje i to, že 4. března 2013 oslavil 60 let 
své existence. Jeho historie totiž sahá až do roku 
1953, kdy byla v Karlových Varech založena 
odbočka spolku ČaV (Českomoravští amatéři vysí-
lači). „V roce 1956 získal radioklub novou značku 
OK1KVK, což mělo symbolizovat Karlovarský kraj, 
kterou používá dodnes. Současný radioklub má 
38 členů a jeho hlavní činností je pořádání soutěže 
a kroužku mládeže a aktivní práce s mládeží, 
závodění na krátkých a velmi krátkých vlnách, 
kde využívá svoji závodní značku OL7C, kde se 
pravidelně umisťuje v první desítce. Pro svoji 
činnost také využívá vysílací středisko na Blaten-
ském vrchu,“ uvedl Martin Vítek, vedoucí kroužku 
radioklubu. Podle Spurného radioklub dlouhá léta 
pracoval v prostorách na Růžovém vrchu, v letoš-
ním roce jej čeká stěhování do nových, větších 
a modernějších prostor ve Staré Roli. „Nezbývá 
než radioklubu a jeho členům popřát hodně zdraví 
a štěstí v závodech a minimálně dalších 60 let 
v rozvoji radioamatérské činnosti,“ dodal Spurný. 
aktuální informace o dění v radioklubu lze najít 
na webových stránkách www.ok1kvk.cz.
jan havelka

25 000 výtisků zdarma do schránek! Další číslo vychází 29. dubna, uzávěrka 17. dubna.

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

KarlovarsKé raDNIČNÍ lIsTY 
Tel.: 776 431 879, e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
Tel.: 606 792 475, e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-330610/01

inzerce

Bezpečnostní dveře, otevírání  
zámků, zámečnické práce –  
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

 

 

 

Bezpečnostní dveře, otevírání 
zámku, zámečnické práce – 
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 
tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 
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KOUPÍM POLE  
kdekoli v Karlovarském 
kraji za odhadní cenu,  

1 ha a více, nejlépe  
2–5 Kč za 1 m2.

Tel.: 604 287 347
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Pozáruční servis 
plastových oken a dveří 
od všech výrobců. Seřízení, 
promazání. Výměna 
poškozených skel a kování.

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

Servis oken a dveří
pro Karlovarský kraj

Servis oken  
a dveří, 

montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

• pozáruční servis 
plastových oken 
a dveří všech 
výrobců

• seřízení, 
promazání

• výměna 
poškozených  
skel a kování

SC-330611/01

High Security s.r.o.

Přijmeme na hlavní pracovní poměr, popř. 

dohodu  o  provedení  práce,  uchazeče  na 

pozici ,, ostraha v obchodním domě „ 

Požadavky: fyzická zdatnost, loajalita, 

bezúhonnost, psychická odolnost, 

schopnost rozhodování se. 

Nabízíme: dobré  mzdové  podmínky, 

osobní ohodnocení,  stabilní  zaměstnání u 

zavedené společnosti s více než 10-ti letou 

působností.  Jedná  se  o  dlouhodobou 

spolupráci s možností profesního růstu. 

V případě zájmu nás kontaktujte 

tel.: 377 246 176

HIGH SECURITY, s. r. o.
Přijmeme na hlavní pracovní poměr, popř. dohodu o provedení práce, 

uchazeče na pozici ostraha v obchodním domě.
Požadavky: fyzická zdatnost, loajalita, bezúhonnost, psychická odol-

nost, schopnost rozhodování se. Nabízíme: dobré mzdové podmínky, osobní 
ohodnocení, stabilní zaměstnání u zavedené společnosti s více než 10letou 
působností. Jedná se o dlouhodobou spolupráci s možností profesního růstu. 

V případě zájmu nás kontaktujte tel.: 777 282 050SC-330527/01
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V uplynulém roce pozorovalo oblohu přes třicet tisíc lidí

slušnou návštěvnost zaznamenala v uplynu-
lém roce karlovarská hvězdárna. Prošlo jí 
přes třicet tisíc spokojených návštěvníků. 

Vliv na návštěvnost možná měl i avizovaný konec 
světa, který byl podle ředitele Miroslava Spurného 
spíše scénářem sci-fi filmu. 
„Loňský rok byl skutečně ve znamení konce světa 
pod vlivem mayských proroctví. 21. 12. 2012 měla 
naše Země projít dle některých internetových 
odborných článků Nulovou galaktickou zónou 
a podobnými nesmysly, které jejich autoři často 
přebírají ze seriálů typu Star Trek, kde se málokdy 
řeší podstata problému, a proto je často patrná 
řada logických souvislostí. Ve skutečnosti ale jde 
o úžasný povrchní pohled na dané téma, které se 
snadno dokumentuje pomocí počítačových filmo-
vých triků. Možná i proto jsem rád, že Karlovy Vary 
navštívil na pozvání naší hvězdárny 21. 3. 2012 od-
borník na staré civilizace pan adolf Inneman a asi 
170 přítomným posluchačům vysvětlil poselství 
cyklů mayského kalendáře,“ řekl ředitel. „Jsem 
rád, že konec světa předpovězený civilizací Mayů 
vyvracela osobnost, která není jen odborníkem 
na historická období, ale je člověkem, který staví 
výzkumná zařízení na družicích zkoumající vesmír 
z oběžné dráhy. Nepřijel tedy odborník, který 
vidí úzce jen svůj obor, ale který vidí celou řadu 

širších souvislostí. Tento lektor patří navíc v oboru 
konstrukce špičkových rentgenových zařízení ke 
světovým kapacitám,“ doplnil ke vzácné návštěvě 
Spurný. Nejhorší období roku byl pro hvězdárnu 
podzim, protože je velmi závislá na počasí. „Od říj-
na bylo nad střední evropou neustále zataženo, 
takže ani jedna z našich vysílacích stanic neměla 
možnost vysílat jakékoli astronomické úkazy on-
-line,“ potvrdil ředitel. 
Všechny akce, včetně těch webových, navštívilo 
v loňském roce celkem 33 530 osob. „Bohužel 
v druhé polovině roku běžné návštěvnosti nena-
hrávalo počasí. Oproti předcházejícím letům došlo 
k poklesu návštěvnosti ve výši zhruba 20 procent, 
což způsobily jednak úpravy sálu a modernizace 
pozorovatelny a v následně také šedivá deka 
na obloze, která nám noční oblohu zakrývala 
nepřetržitě prakticky od 20. října 2012 až do konce 
února tohoto roku. V této době jsme jak na interne-
tu, tak přímo na hvězdárně uspořádali pouze jediné 
pozorování oproti několika desítkám akcí v letech 
předcházejících,“ sdělil šéf hvězdárny.
Doplnil, že velmi pozitivně hodnotí také to, že se 
hvězdárna stala pořadatelem v pořadí již čtvrté 
mezinárodní konference Integral Bart Workshop 
2012, kde se vždy na konci dubna sjíždí asi pade-
sát často i významných vědeckých kapacit, které 

se zabývají výzkumem rentgenové a gama astro-
nomie. V loňském roce se tato konference rozšířila 
i o krátkou konferenci projektu gloria, který se 
zabývá propojením celosvětové sítě dalekohledů 
určených k dálkovému řízení přes internet,“ řekl 
Spurný. 
V tomto roce se nový ročník IBWS uskuteční 
poslední týden v dubnu, 23.–25. 4. v Krajské 
knihovně Karlovy Vary. Konference je otevřená 
i karlovarské veřejnosti, na přednášky může přijít 
každý, kdo umí anglicky, neboť jednacím jazykem 
konference je angličtina.
jan havelka

pozorování oblohy přilákalo do hvězdárny tisíce 

lidí. počasí však na podzim minulého roku nebylo 

pozorování zrovna nakloněno.

10%SLEVANA VŠEOtevřeli jsme pro Vás novou pobočku
v Karlových Varech
Bělehradská 965/1  |  tel.: 739 248 047  |  otevřeno: pondělí–pátek, 8.00–18.00

SC-330587/01

inzerce

SC-330091/03

Čalounictví – sedlářství
nabízíme čalounické práce v tomto rozsahu:
• opravy čalouněného nábytku – čalounění dveří
• čalounění interiérů aut do látky i do kůže
• rekonstrukce hotelů a restaurací
• prodej molitanu, látek a čalounického materiálu
• výroba knoflíků

doprava nábytku zajištěna

Jaroslav Květoň 
Horní Ves 43
tel.: 603 539 427
e-mail: kvetonjara@seznam.cz
www.calounictvi-kveton.cz

SC-330580/01
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Ke karlovarské cyklistice 
patří Theodor černý

po roce 1945 stál u zrodu cyklistiky na Kar-
lovarsku Karel Koníček. Jeho kariéra 
začala hodně nešťastně. K prvnímu svému 

závodu odjel do Chebu. Protože neměl licenci, 
na start ho nepřipustili. Jeden u karlovarských 
funkcionářů Josef Neužil si ho však všiml a Karel 
měl vyhráno. Z nadšence se stal úspěšný zá-
vodník, později dlouholetý cyklistický funkcionář 
v TJ Slavia Karlovy Vary. Radost karlovarskému 
cyklistickému oddílu dělaly i ženy, především 
Ludmila Koblerová a Růžena Voběrková. Ve své 
době neměly na našich silnicích konkurenci. 
Za 14 let aktivního sportování získala na pří-
klad Koblerová 18 mistrovských titulů, jak ze 
závodu na silnicích, tak na dráze. O cyklistickou 
slávu města se postaral závod Praha - Karlovy 
Vary - Praha (263 kilometrů). První ročník byl 
odstartován 21. srpna 1921. Na stupních vítězů 
stál šestkrát Jan Veselý a z Karlovaráků dvakrát 
Zdeněk Bartoníček (1972 a 1976) a Theodor 
Černý (1978, 1980), jednou oblékl žlutý trikot an-
tonín Bartoníček (1970) a Jiří háva (1971). Časy 
se pohybovaly kolem 7 hodin.
„Na startu jsem byl celkem čtyřikrát,“ vzpomíná 
Theodor Černý, zvaný Toďa. „V roce 1977 mi 
bylo dvacet let, dostal jsem se do Dukly a tím 
i do reprezentačního družstva a měl jsem čas 
se na závod mimořádně připravit. V Karlových 
Varech jsem bydlel a já jsem měl pro někoho 

zrádnou Panoramku, doslova přečtenou. Být na 
startu tak slavného závodu jsem si vždy přál. 
Délka byla sice šílená, ale byl jsem trénovaný, 
a tak jsem do toho šel s chutí,“ vzpomíná spor-
tovní legenda. 
Černý si závod dopodrobna vybavuje. Na trati 
sváděla Dukla boj s Němci. Při zpáteční cestě 
u Slaného odjel Zdeněk hebeda s Němcem 
Schmeichelem. Černý je stíhal, ale bohužel 
vytáhl za sebou Němce hartnicka. Ve spurtu 
na stadionu Sparty vyhrál hebeda a karlovarský 
závodník skončil na bronzovém stupínku. Dukla 
tehdy Němce porazila.
O rok později už Toďa vyhrál. „Ujel Zdeněk 
Bartoníček a jel dlouho sám. Dojel jsem ho 
až na zpáteční cestě u Řevničova. Vzal jsem 
za to a do Prahy jsem přijel s dvouminutovým 
náskokem.“
Vyhrál i v roce 1980. „Závodníci byli zvyklí 
zaútočit už od startu, moc se nechytračilo. Utrhl 
jsem se z peletonu s Jurčem, Kondrem a Něm-
cem Barthem už ve Slaném. V Karlových Varech 
jsme s Němcem přidali a ve dvou jsme jeli sami 
až do Prahy.“ V závěru se představil Černý jako 
výborný stíhač. Když šlápl do pedálů, Němec jen 
přihlížel.
O tom, že Černý jel i závod v roce 1979, nerad 
mluví. Nepovedl se mu. ač byl připraven snad 
vůbec nejlépe, u Letohradu cestou do Prahy měl 
žaludeční a střevní potíže a musel závod vzdát.
Naše lázeňské město často patřilo k těm etapo-
vým ze Závodu míru. Pořadatelé tu byli na úrovni, 
zrovna takové byly i ubytovací podmínky. Oblíbe-
ného Tondu Bartoníčka jsme přivítali v roce 1972 
na stadionu v Tuhnicích jako vítěze jedné z etap 
Závodu míru. Na 3. místě tehdy skončil Jiří háva.
K největším cyklistickým úspěchům karlovar-
ských závodníků určitě patří především zlatá me-
daile z mistrovství světa v americkém Coloradu, 
kterou získal Theodor Černý společně s dalšími 
závodníky ve stíhacím závodě na čtyři kilometry. 
Toďa, nyní majitel špičkového cyklistického ob-
chodu v Karlových Varech – Rybářích, na závod 
rád vzpomíná. „Ještě dlouho po skončení nebylo 
jasné, kdo vyhrál. Favorizovaní Němci se do-
mnívali, že zvítězili, a už i slavili. Jejich závodník 
skutečně projel cílem jako první, ale u tohoto 
závodu se počítá až průjezd třetího závodní-
ka družstva. a to byl náš Trčka lepší než třetí 
Němec, což rozhodlo. Cílovou fotku mám dodnes 
doma schovanou,“ doplnil. 
Pětapadesátiletý Theodor Černý své kolo stále 
prohání. „Máme dobrou partu a občas vyjíždíme. 
Nejsem na tom špatně. Vedu si zápisník rekordů, 
moje tréninková trať vede většinou na Klínovec,“ 
uvedl závěrem sportovec. 
Luboš zahradníček

O životě jubilantky 
paní Lili Solodunové 
napsala knížku  
Eda Kriseová

Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila desá-
tého března paní alžběta Solodunová. Původem 
volyňská Češka se do Karlových Varů dostala 
řízením osudu, po nucených pracích v Lanškrou-
ně ji sem zavála první vlna osídlování pohraničí 
po 2. světové válce. 
Karlovy Vary jí učarovaly na první pohled, připo-
mínaly jí totiž její rodný Krzemenec. Shodou ná-
hod pak jako rodačka z Polska dlouhá léta prožila 
v penzionu Varšava v Křižíkově ulici. Vystudovala 
farmacii a tomuto oboru zasvětila celý svůj život. 
Práce ji natolik naplňovala a hlavně zaměstnáva-
la, že se, jak sama říká, ani nestihla vdát. 
Paní Lili dlouhá léta pracovala v karlovarské 
centrální lékárně a později, již v pokročilém dů-
chodovém věku, také v lékárně ve Vřídelní ulici. 
Mezi tím také působila na ředitelství farmaceu-
tického průmyslu v Praze a pět let zastupovala 
naši farmacii v Polsku. Paní Solodunová hovoří 
šesti jazyky. Mezi její velké vášně patří vážná 
hudba a hlavně knihy, které u ní doma najdete, 
kam se podíváte. Její život a vyprávění se staly 
základem pro román přední české spisovatelky 
edy Kriseové Kočičí životy. 
Paní Lili Solodunové přejeme do dalších let pevné 
zdraví a spoustu radostných chvil.
(red)

theodor černý na tento sport nikdy nezanevřel. 

dodnes provozuje obchod s cyklistickou výbavou.

devadesátiletá paní alžběta si do dnes ráda po-

slechne vážnou hudbu či si přečte zajímavou knihu.
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Karlovarákům farmářské trhy přirostly k srdci
• Zájemci se i letos dočkají bohaté nabídky kvalitního zboží. Přitažlivost trhů zvyšují také skandály 
velkoobchodních řetězců. 

koupit si kvalitní potraviny přímo od farmářů. 
To byla ještě před několika lety v Karlových 
Varech utopie. Díky snaze šikovných lidí 

ale začaly v lázeňském městě pravidelně fungovat 
farmářské trhy, které si odbyly premiéru před 
dvěma lety. Organizátoři to nevzdali, kupujících 
přibývá, a tak se i letos mohou lidé těšit na pravi-
delné nakupování na trzích ve Varšavské ulici. Více 
informací poskytla v následujícím rozhovoru koor-
dinátorka trhů Božena Turoňová. Věří, že nabídka 
zboží bude i nadále velmi kvalitní a každý člověk 
si na trzích nakoupí podle svého gusta. 

Jak hodnotíte trhy, které se dosud konaly? 
Už si na ně lidé zvykli?
Tuto otázku by mohli spíše zodpovědět karlo-
varští občané. Letos začínáme již třetí sezonu 
a snad jsme zachytili včas i u nás celorepublikový 
trend, kdy lidé začali hledat kvalitní potraviny od 
ověřených výrobců a přímo z našeho regionu nebo 
z blízkých krajů, tedy Plzeňského nebo z úrodného 
Litoměřicka v Ústeckém kraji. O spokojenosti 
svědčí velmi dobrá návštěvnost a mediální ohlasy.

Jak vlastně vznikl nápad trhy pořádat? Můžete 
zavzpomínat na počátky jejich pořádání?
Inspirovali jsme se v našem hlavním městě, kde 
první farmářské trhy vznikly v roce 2010. Při 
našich návštěvách Prahy nás inspirovalo nadšení 
nakupujících, ale i zemědělců. Tyto dva subjekty 
se vyloženě hledaly, až se našly. Tato symbióza 
trvá dodnes. Farmářské trhy se mezitím konají 
po celé republice. My jsme na začátku roku 
2011 přemýšleli, jak je zorganizovat i v našem 
krajském městě. To byly nejkrušnější měsíce, ale 
podařilo se nám dát dohromady tým obětavých 
lidí, díky projektu získat na rozjezd finanční dotaci 

z ministerstva životního prostředí, a potom již jen 
zbývalo určit vhodné místo pro jejich realizaci, 
zabezpečit všechny technické a hygienické pod-
mínky a nelehký úkol pro nás znamenalo zajistit 
dostatek co nejkvalitnějších farmářů. Při prvním 
farmářském trhu jsme chtěli poprosit pana primá-
tora Kulhánka o slavnostní přestřižení pásky, ale 
ještě před začátkem nával zákazníků vlastně tuto 
novodobou tradici odstartoval neoficiálně.

Dá se odhadnout, kolik už trhy navštívilo zákazníků?
Je velmi obtížné alespoň přibližně určit, kolik 
zákazníků již naše FT navštívilo. Jedná se o tisíce 
nebo snad o desítky tisíc? Mnoho občanů se 

prochází během farmářských trhů v tomto pro-
storu před tržnicí a ani si nic nekoupí. ale počet 
návštěvníků opticky roste a je zajímavé, že i když 
přicházejí i někteří zájemci poprvé, tak většinou 
se vracejí již ti, kteří si do svého kalendáře zatrhli 
dny konání a přicházejí pravidelně.

Jaký je zájem trhovců a jak se dělá jejich selekce? 
Zajímá vás kvalita nabízených produktů? Podle čeho 
ji posuzujete?
ano, kvalita prodejců je na prvním místě. Je nutné 
zajistit podle přísného kodexu původ zboží. 
Je nutné se přesvědčit o co nejrychlejší cestě 
od prvovýrobce na zemědělské farmě až na trh 
a na stůl spotřebitele. Právě tím se tato myšlen-
ka liší od globalizovaných prodejních řetězců, 
které nabízejí zboží ze všech kontinentů. Trhovce 
hodnotíme přísně, zda splňují potřebná kritéria, 
a někdy je musíme i odmítnout. Naopak získat ty 
nejlepší je často to nejsložitější, neboť stále roste 
počet trhů, ale farmářů nepřibývá.

Co všechno lidé na trzích najdou? O co je největší 
zájem?
Zájemci u nás najdou široký sortiment potravin: 
podle sezony zeleninu a ovoce, ale zejména 
pečivo, jablečné záviny, med, drůbež, těstoviny, 
bylinky, plněné ovocné knedlíky, ořechy, stopro-
centní mošty, sýry včetně kozích, mléčné produk-
ty, ryby. Vždy také jeden stánek má vyhrazena 
nějaká nezisková organizace pro svůj prodej na 
charitativní účely, například Český západ z Dobré 
Vody na Toužimsku a obvykle dva stánky nabízejí 
i nepotravinářské výrobky, například hrnečky, 

Farmářské trhy nabízejí řadu zajímavostí také pro děti.

trhy se v karlových varech konají od roku 2011. zájem lidí postupně narůstal.
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adventní věnce a podobně. Největší zájem bývá 
v létě a na podzim o ovoce a zeleninu a po celý rok 
jsou největším hitem uzeniny a masné výrobky. 
Také borůvkové knedlíky jsou hned vyprodány.

Jak spolupracujete s městem Karlovy Vary, je jeho 
podpora dostatečná?
Po rozjezdu farmářských trhů se ujalo financování 
této akce město Karlovy Vary. Díky podpoře pana 
primátora a vedení magistrátu bude tento projekt 
pokračovat i letos a snad i v příštích letech.  
Technické zabezpečení realizují obětaví za-
městnanci servisní organizace KV City Centrum 
a potřebné záležitosti zajišťují jednotlivé odbory. 
Zejména bych chtěla zmínit technický odbor 
pod vedením paní Pavlasové. a tak vždy toto 
frekventované místo prokoukne, zaskví se čistotou 
a z doupěte bezdomovců se stane na jeden den 
nejen místem prodeje, ale i společenského setká-
vání. Takže opravdu dík patří pochopení politiků 
a úředníkům našeho města. a díky jim také naši 
prodejci platí relativně nízké poplatky za pronájem 
stánků.

Jaké máte plány na letošní rok? Chystáte napří-
klad trhy i na jiných místech kraje či v okolních 
regionech?
V letošním roce bychom chtěli hlavně udržet 
nastavenou laťku a stále máme nové nápady. 
Návštěvníci najdou v roce 2013 některé inovace, 
ale hlavně chceme udržet všechno, co se zatím 
osvědčilo. Náš tým nehodlá expandovat do jiných 
měst nebo regionů. Před dvěma lety jsme zorga-
nizovali i Farmářský trh přátelský dětem na kou-

pališti Rolava, ale tam si příliš návštěvníků cestu 
nenašlo. hlavní příčinou bylo asi tehdy mimořádně 
nepříznivé počasí. Pro sousední město Ostrov 
jsme v září 2011 zorganizovali  trh na Mírovém 
náměstí a pak organizaci předali místním. Všimli 
jsme si, s jakými potížemi se potýkají organizátoři 
i jinde. Nejdůležitějšími faktory jsou kromě kvality 
nabízeného zboží zejména počet obyvatel spádové 
oblasti. V menších městech je nejen méně stánků, 
ale i zákazníků. Proto nakupující dojíždějí do Varů 
i z okolí.

Jaké problémy v souvislosti s pořádáním trhů někdy 
nastaly, řešili jste nějaké technické problémy?
Problémy jsou od toho, aby se řešily. Vždy jich 
jsou desítky, když například zlobí přívod elek-
trického proudu nebo když zafouká extrémně 
silně vítr a chce nám odnést stánky. Díky našim 
pomocníkům jsme to zatím vždy zvládli.

Můžete upřesnit, kolik trhů a kdy se bude letos 
konat?
Zůstáváme i letos u osvědčené frekvence jednou 
měsíčně. Takže vždy v pátek ve stanovené termí-
ny. Nyní začínáme o Velikonocích 29. března od 11 
hodin ve Varšavské ulici v prostoru mezi přestupní 
stanicí městské hromadné dopravy a tržnicí. Další 
termíny jsou 19. dubna, 17. května, 21. června, 
19. července, 16. srpna, 20. září, 18. října, 15. lis-
topadu a 13. prosince. 

Jak jste, paní koordinátorko, strávila mezisezonní 
přestávku? Zimním spánkem?
Chystali jsme zejména letošní jarní trhy, ale 
navštívili jsme i některé farmáře a zúčastnili jsme 
se také konference organizátorů farmářských 
trhů. aby naši spoluobčané ani v tomto mezidobí 
nezanedbávali zdravý životní styl, tak jsme pro 
ně připravili s předními odborníky dvě besedy, 
o boji proti virózám a onemocnění dýchacích cest 
a nedávno koncem února o prevenci bolesti zad. 
Obě tyto akce proběhly v alžbětiných lázních.

Myslíte, že zájem lidí o nákupy mohou negativně 
ovlivnit například nedávné kauzy nekvalitních 
produktů v obchodních domech, či jim naopak po-
moci? Mají lidé větší důvěru, když se setkají přímo 
s prodejci?
Neustálé skandály s nekvalitními potravinami 
zejména zahraniční provenience pochopitelně 

zvyšují zájem lidí o výrobky české a ještě lépe 
regionální. U nás se nakupující mohou zeptat na 
všechno, co je o původu daného produktu zajímá. 
I pro zemědělce tím vzniká zajímavá zpětná vazba, 
když zjišťují, o co je největší zájem. Důvěra je zde 
ta nejdražší devíza a nesmí být zklamána.

Je nějaké zboží, o němž máte pocit, že v nabídce 
chybí? O co byste ji chtěli rozšířit?
Rádi bychom nabídli ještě větší výběr například 
zeleniny a hlavně sezonního ovoce, ale v našem 
neúrodném kraji, kde jsou většinou buď hory, nebo 
hnědouhelné doly, to nejde. Jinak se nám snad za-
tím podařilo pokrýt obvyklý sortiment i v porovnání 
s daleko většími trhy ve velkoměstech.

Neuvažujete o rozšíření počtu dnů, kdy by se trhy 
konaly?
Zůstaneme u této frekvence jako dosud. Farmáři 
nemohou vyprodukovat více potravin. Dělají 
to s láskou, nejedná se o žádnou průmyslovou 
velkovýrobu.
jan havelka

„Rádi bychom nabídli  
na příklad ještě větší výběr 
zeleniny a sezonního ovoce“

organizátoři zatím neuvažují, že by se změnilo 

místo konání trhů.

organizátoři trhů vítají, že si k nim občané i jejich děti vytvořili vztah.
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Kostel Panny Marie ustavičné 
pomoci – Mariahilf Kirche
• Na místě, kde stál do roku 1984 kostel, dnes najdete budovu karlovarského magistrátu.

v druhé polovině 19. století nastal velký 
rozvoj Karlových Varů. Počet obyvatel 
po roce 1900 byl již kolem 13 000. Z nich 

bylo 88 procent katolického vyznání. Pro obyva-
tele a lázeňské hosty nekatolického vyznání tu již 
byl kostel evangelický, anglikánský, pravoslavný 
a synagoga. Pro katolíky již ale stávající chrám 
svaté Máří Magdaleny nestačil, a tak vznikl po-
žadavek stavby dalšího katolického kostela, a to 
kostela klášterního, aby obyvatelé a pacienti měli 
možnost obdržet duchovní útěchu v kteroukoliv 
denní dobu. Tento požadavek podporovali i stálí 
lázeňští hosté, kteří s politováním o tom psali 
dokonce pražskému arcibiskupovi.

pomohly sbírky i koncerty
O stavbě se začalo jednat již v roce 1904, kdy 
pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský 
přislíbil starostovi svou podporu. Poté začaly 
veřejné sbírky a konaly se veřejné koncerty k zís-
kání peněz na výstavbu kostela. Stavbu kostela 
zajišťoval spolek, utvořený v roce 1906.
Plány na kostel vypracoval městský stavitel 
Franz Drobny. Kostel byl určen pro 1 500 lidí. 

Kostel měl být dlouhý 52 metrů, široký 21 metrů 
s věží vysokou 38 metrů. Celkové náklady měly 
činit asi 800 000 korun. Kostel měl stát v dnešní 
Varšavské ulici.

K položení základního kamene ale v důsledku 
vypuknutí I. světové války nedošlo. ani po válce 
nebyla situace ke stavbě kostela vhodná, ale 
myšlenka na obnovení spolku pro výstavbu kos-

stavba kostela panny marie ustavičné pomoci (mariahilf) – rok 1932.

Na věž kostela byly instalovány tyto 4 zvony. druhou světovou válku přečkal jen jeden z nich. ostatní byly 

použity jako surovina pro válečný průmysl – rok 1932.
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tela nezmizela. K obnovení spolku přispěl 1924 
světící biskup Wenzel Frind. Nový spolek vznikl 
v roce 1925. V té době v Karlových Varech také 
působili redemptoristé, kteří zde pořádali lidové 
misie. Vedl je kněz Franz Tinkl.
Redemptoristé jsou členové Kongregace Nej-
světějšího Vykupitele, což je katolická řeholní 
kongregace, která si klade za poslání následovat 
Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle 
evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti.

stavbu oživil kardinál 
S pomocí kardinála van Rossuma, který byl 
každoročním lázeňským hostem, vznikl v roce 
1925 další spolek pro výstavbu kostela. K tomuto 
novému spolku přešla i část členů z původní-
ho. Spolek měl sídlo v Domě svatého Josefa 
v Zahradní ulici. Nyní byly tedy dva spolky. 
Karlsbader Kirchenbauverein (Spolek pro stavbu 
kostela) a redemptoristický Kirchenbauverein 
Mariahilf (Spolek pro stavbu kostela Panny 
Marie pomocné). Nastal spor o peníze, které byly 
vybrány před I. světovou válkou. Jednalo se asi 
o 209 000 korun. Redemptoristé byli napadáni, 
že se chtějí obohatit. Nakonec v roce 1930 bylo 
rozhodnuto, že sporný obnos bude rozdělen 
oběma spolkům na polovinu.
Vzhledem k tomu, že redemptoristé byli aktiv-

nější a jejich řád měl velké mezinárodní styky, 
získali velmi brzy potřebné prostředky pro vý-
stavbu kostela. Jednalo se vlastně o klášterní 
kostel s učebnami a ubytovnou redemptoristů. 
Nové plány kostela vytvořil karlovarský architekt 
Karl Riedel. Pro kostel bylo vybráno místo v hans 
heiling Strasse (dnes Moskevská ulice). Objekt 
dostal č. p. 1381. Stavbu zahájila v roce 1930 
pražská firma Rella & Neffe. Základní kámen 
s pamětní listinou vysvětil kardinál van Rossum 
dne 2. 8. 1931. Pro věž byl 7. 11. 1930 ulit 
cementový kříž. Slavnostní vysvěcení kostela 
provedl dne 5. 7. 1933 pražský arcibiskup Karel 
Kašpar a kostel byl zasvěcen Panně Marii usta-
vičné pomoci. 

místo modliteb bazar
Světovou válku kostel přečkal se ztrátou tří 
zvonů (jeden zbyl), které byly zabaveny jako 
surovina pro válečnou výrobu. Po roce 1948 bylo 
zahájeno tažení proti katolické církvi. Redempto-
risté byli v roce 1950 vyhnáni a kostel uzavřen. 
Osud kostela se naplnil. V přistavěných budovách 
byl nejdříve zřízen internát, pak je převzalo 
ministerstvo vnitra a v budovách bylo zřízeno 
sídlo Sboru národní bezpečnosti. Dne 31. 1. 1962 
byl kostel „darován“ státu. Protože se pro objekt 
kostela nenašlo vhodné řešení, stal se od roku 

1964 skladištěm nábytku. V té době již kostel 
velmi chátral. K tomu dopomohlo i drancování 
kostela. Například při odstraňování velkého 
závěsného lustru byla poškozena i střecha 
a do kostela začalo zatékat. Uvolněné poměry 
v roce 1968 dávaly naději, že se kostel opět vrátí 
církvi. Veškeré snahy o vrácení kostela církvi 
byly ale marné a kostel sloužil dál jako bazar 
nábytku. Stávající uživatel podnik Klenoty odmítl 
odpovědnost za havarijní stav kostela a nechtěl 
opravy kostela zajišťovat. aby stav kostela 
neprovokoval lázeňské hosty, bylo z vrcholo-
vého kostelního kříže v roce 1972 odstraněno 
vodorovné rameno, aby stavba nepřipomínala 
svůj původní účel. 

kostel zmizel z povrchu
Poslední pokusy, jak kostel využít, byly ještě 
v 70. letech minulého století. Nakonec zvítězilo 
nejjednodušší praktické řešení – kostel odstřelit. 
Odstřel byl naplánován v říjnu 1984 tak, aby 
o demolici veřejnost nevěděla. Byly zachová-
ny jen obě klášterní budovy. Ty jsou součástí 
přestavby z roku 1990, která dodnes slouží jako 
Úřad města Karlovy Vary. 

autor: antonín Foglar

Fotografie: archiv autora

kolej redemptoristů – rok 1938.

pohled na kostel mariahilf a kolej redemptoristů v roce 1938.

pohled na kostel mariahilf od východu – rok 1942.
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hlavní oltář kostela mariahilf – rok 1933.

pohled na kostel mariahilf od jihozápadu – rok 1938.

interiér kostela mariahilf – rok 1939.

kardinál van rossum, který pomohl v roce 1925 založit spolek pro výstavbu kostela.

kněz Franz tinkl – představitel kongregace redemptoristů v karlových varech.
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odstřelení kostela mariahilf v říjnu 1984.obraz panny marie ustavičné pomoci na hlavním oltáři – rok 1933.

postranní oltář svatého josefa – rok 1933.postranní oltář srdce páně – rok 1933.
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Spravit elektriku

umí kdekdo...

...ověřené profesionály ale raději hledejte na www.firmy.cz
„Zlatými ručičkami“, které umějí všechno, se to na našem 
internetu jen hemží. Kdo se má ale ve všech těch nabídkách 
vyznat? Jistotu, že se nenapálíte, vám poskytne největší 
on-line katalog firem a podnikatelů.

www.firmy.cz
SC-330434/04
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Mezinárodní závod v půlmaratonu 
je otevřený i veřejnosti
• Karlovarský půlmaraton není jen pro špičkové vytrvalostní běžce. 
Závodu se může zúčastnit každý a na výběr má hned několik vari-
ant. Vybrat si můžete z několika tras.

staňte se součástí historické události v bě-
žeckých dějinách. I tak zvou organizátoři 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary na zá-

vody karlovarskou veřejnost. Půlmaraton se bude 
konat v lázeňském městě 25. května. 
„Nabízíme 1 800 startovních míst v soutěžních 
bězích a 600 v Mattoni Rodinném běhu na tři ki-
lometry. Registrace jsou spuštěny na webu www.
runczech.com. Již nyní je téměř polovina kapacity 
závodu vyčerpána! Pokud ještě váháte, zda se do 
závodu přihlásit, neměli byste svou registraci od-
kládat,“ uvedla za organizátory Veronika honsová. 
„Nenechte si ujít prestižní běžecký závod, za jehož 
organizací stojí pořadatel závodů RunCzech oce-
něný pěti známkami kvality IaaF. Toto ohodnocení 
zaručuje běžcům perfektní servis na trati a řadu 
dalších kvalitativních kritérií. Závod je možné 
absolvovat v různých délkách tras,“ doplnila 
honsová. 
Závod je možné absolvovat v celé jeho délce přes 
21 kilometrů, a vychutnat si tak krásy karlovarské 
kolonády naplno. Proběhnout startovací bra-
nou za doprovodu Smetanovy Vltavy a podpory 
fanoušků na trati, to je neopakovatelný zážitek 
pro každého běžce. 
„Pokud je půlmaratonská trasa na vás moc 
dlouhá, můžete si ji rozdělit napůl. Přihlaste se 
do závodu 2RUN, který je součástí soutěžního 
běhu. První z dvojice si vychutná kouzlo startov-
ního okamžiku a první půlku závodu, druhý zase 
finišuje v cíli,“ doplnili organizátoři. 
Lidé mohou také sestavit čtyřčlenná družstva 
a přihlásit se s kolegy či kamarády do štafety. Prv-
ní tři absolvují trať po pěti kilometrech, poslední 
běží zbývajících 6,097 kilometru. 
Dobrou možností je i rodinný běh. „Pokud vám 
nedovolí zdraví nebo nemůžete kvůli dětem absol-
vovat hlavní závod a nechcete přijít o jeho neopa-
kovatelnou atmosféru, pak se přihlaste na Mattoni 
Rodinný běh. Vzdálenost 3 km není nijak náročná. 

Závod je nesoutěžní, takže je možné si ho jen 
projít. Vezměte celou rodinu včetně dětí či prarodi-
čů. Vaše dítě zatím nechodí? Nevadí, zúčastněte 
se i s kočárkem a buďte součástí závodního dění. 
Na každého čeká v cíli medaile,“ láká honsová. 
Závěrem doplnila, že se lidé mohou zúčastnit 
na internetových stránkách závodu také seznam-
ky, a najít si tak spoluběžce, pokud žádného 
nemají. „Na všechny se moc těšíme,“ uzavřela 
Veronika honsová. 
jan havelka

Lidový dům 
patřil nejlepším 
sportovcům
Na plese sportovců v Lidovém domě ve Staré 
Roli byli v pátek 8. března 2013 oceněni úspěšní 
sportovci Karlovarska. 
Nejen sportovním nadějím, ale i profesionálům 
přišly mezi jinými pogratulovat i slavné osobnosti 
českého sportu: několikanásobná olympijská me-
dailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová-Pecková 
a legenda dostihového sportu Josef Váňa.
Oceněni byli žáci, dorost, junioři, dospělí sportovci 
i kolektivy. Ocenění získal například Petr Kumstát 
z hC energie Karlovy Vary či trenér šermířů Martin 
Rubeš. Podrobné výsledky najdete na webu 
magistrátu www.mmkv.cz. (red)

půlmaraton je velmi populární. v karlových varech 

si ho budou moci vyzkoušet davy lidí.

Hostující dirigenti 
rozšíří obzory
Dubnové koncerty Karlovarského symfonického 
orchestru jsou výtečnou příležitostí zažít hned 
tři hostující dirigenty, z toho dva z ciziny. Postupně 
se představí český dirigent hynek Farkaš, island-
ský gudni a. emilsson a německý Lucius hemmer. 
Pro pořádek je třeba uvést, že jeden z koncertů 
bude dirigovat šéfdirigent KSO Martin Lebel.
hostování dirigentů je u kvalitních a prestižních 
orchestrů běžnou praxí. Bližší informace o koncer-
tech se lidé dozvědí na stránkách orchestru. (red)

Kostel  
rozezní varhany
Díla Vivaldiho, Bacha, Mozarta, Dvořáka, Bizeta 
a dalších světových velikánů zazní 1. dubna 
v kostele sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech 
na koncertě nazvaném Soprán&hoboj&Varhany. 
V prostorách barokního chrámu se představí lau-
reátka Mezinárodní pěvecké soutěže a. Dvořáka 
v K. Varech, sopranistka Olga Jelínková, na hoboj 
zahraje členka orchestru Národního divadla v Pra-
ze Marta Sejkorová a na varhany jeden z nej- 
úspěšnějších českých varhaníků aleš Bárta. (red)

inzerce

SC-321892/06

POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

SC-320288/14

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
04

Spravit elektriku

umí kdekdo...

...ověřené profesionály ale raději hledejte na www.firmy.cz
„Zlatými ručičkami“, které umějí všechno, se to na našem 
internetu jen hemží. Kdo se má ale ve všech těch nabídkách 
vyznat? Jistotu, že se nenapálíte, vám poskytne největší 
on-line katalog firem a podnikatelů.

www.firmy.cz

Švédské superprémiové
GRANULE PRO PSY HUSSE

Pro KV volejte: 777 193 779
Kompletní sortiment na 

www.husse.cz

dovoz domů 

ZDARMA

VYSTŘIHNĚTE SC-330607
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svaz důchodců o.s.
městské organizace
Úvalská 36 Karlovy Vary 360 09

11. 4.
kovářská – muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím (jediná 
letecká bitva II. světové války nad naším územím 11. 9. 1944). 
měděnec – štola Marie (smaragdová jeskyně), zajímavé 
památky a přírodní úkazy (kamenné skalní sfingy, kaple, kostel). 
klášterec nad ohří – zámek (nová výstava porcelánu, lázně 
s kyselkou evženkou, léčbou diabetes). 
hrad hasištejn – prohlídka zříceniny. 
zásada u kadaně – kozí farma (prohlídka, možnost nákupu 
místních výrobků).

výleTY DůchoDců

moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky  
TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40
Tel.: 721 597 940 
www.gymnastika-kv.cz

tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–18:00 h. v tělocvičně  
SPgŠ v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40.

GYMNasTIKa

galerie & snooker kafé koule 
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

otevřeno pro všechny příznivce:
pondělí – pátek: 14–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin  
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin. 

Sportovní Klub Snooker Koule spolu s Českomoravským 
biliárovým svazem koná v našem klubu nyní nábor mladých 
nadšených sportovně založených mladých hráčů a hráček 
ve věku 12–25 let s výbornými výhodami od klubu a s per-
spektivou závodní reprezentace Karlových Varů v Českomorav-
ské snooker lize. Bližší info: p. Psohlavec, tel.: 739 154 389.

BIllIarD Golf KluB IMPerIál

bk Lokomotiva karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
bklokokv.webnode.cz 

žeNská basketbaLová Liga
extraliga juniorky u19
6. 4. USK Praha – Loko Karlovy Vary
7. 4. Loko Karlovy Vary – USK Praha 
10.4. USK Praha – Loko Karlovy Vary

extraliga kadetky u17
13.4. Loko Karlovy Vary – Sokol h. Králové 
14.4. Loko Karlovy Vary – Sokol h. Králové
17.4. Sokol h. Králové – Loko Karlovy Vary

Liga – starší žákyně u15
6.4. Studánka Pardubice – Loko Karlovy Vary
7.4. Sokol h. Králové – Loko Karlovy Vary
20.4. OP Prostějov – Loko Karlovy Vary
21.4. BK žďár N. S. – Loko Karlovy Vary

BasKeTBal

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

každé pondělí od 8:30 hod. – jÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

každé úterý od 18:30 hod. – jÓga 
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

každou středu od 8:30 hod. – jÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
 
každý čtvrtek od 18:30 hod. – jÓga
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
 
každou neděli od 19:30 hod. – meditace
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
 
individuální jÓga dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
 
ájurvéda a tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
více informací na webu.

jóga shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122 
e-mail: veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti

kurzy jógy pro veřejnost: 
každé pondělí: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24
každý pátek: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24

jógacentrum karlovy vary
Chebská 56a, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606474, www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě . 
1. lekce zdarma

pondělí: 18.00 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilé
úterý: 17.30 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilé
úterý: 19.00 hod.,
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilé
středa: 18.00 hod.,
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilé
čtvrtek:19,15 hod.,
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilé 
a pokročilé.

jóGa

taneční studio Fontána – tsF
manželů prudíkových
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
alena Prudíková, tel.: 603 920 102
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

taneční a pohybové kurzy na zš dukelských hrdinů
pondělí: 15:30–18:15 hodin
středa:  15:30–18:30 hodin
pátek:  16:00–18:30 hodin

soboty, neděle:  
Workshop argentinské tango a kontaktní improvizace.

d-team
v zrcadlovém sále SOa Podnikatel 
Nám. Václava Řezáče, 
Karlovy Vary – Dolní Drahovice 
www.d-team.cz, tel.: 725357287

tréninky:
pondělí:  18:00–20:00 hodin
pátek:  16:00–20:00 hodin

TaNec

česká FotbaLová Liga
06.04. 1. FC Karlovy Vary a – SK Strakonice 1908,  
  Karlovy Vary – Dvory
13.04. FC Písek – 1. FC Karlovy Vary a
17.04. 1. FC Karlovy Vary a – SK Zápy, Karlovy Vary – Dvory
20.04. 1. FC Karlovy Vary a – aC Sparta Praha fotbal B 
  Karlovy Vary – Dvory
28.04. SK horní Měcholupy – 1. FC Karlovy Vary a

česká Liga dorostu u 19 a
07.04. 1. FC Karlovy Vary U19 – SK SeNCO Doubravka,  
  Drahovice
14.04. SKP České Budějovice – 1. FC Karlovy Vary U19
21.04. 1. FC Karlovy Vary U19 – FC MaS Táborsko, Drahovice
28.04. FK Baník Most – 1. FC Karlovy Vary U19

česká Liga dorostu u 17 a
06.04. SK Kladno – 1. FC Karlovy Vary U17
14.04. 1. FC Karlovy Vary U17 – FK Baník Sokolov, Drahovice
20.04. FK Viktoria žižkov – 1. FC Karlovy Vary U17
27.04. 1. FC Karlovy Vary U17 – 1. FK Příbram, Drahovice

česká Liga dorostu u 16 a
06.04. SK Kladno – 1. FC Karlovy Vary U16
14.04. 1. FC Karlovy Vary U16 – FK Baník Sokolov, Drahovice
20.04. FK Viktoria žižkov – 1. FC Karlovy Vary U16
27.04. 1. FC Karlovy Vary U16 – 1. FK Příbram, Drahovice

česká Liga žáků u 15 b
06.04. 1. FC Karlovy Vary U15 – FK Motorlet Praha, Drahovice
13.04. FK JUNIOR Děčín – 1. FC Karlovy Vary U15
21.04. 1. FC Karlovy Vary U15 – FK Baník Sokolov, Drahovice
27.04. Fot. akad. Šluknov. výběžku – 1. FC Karlovy Vary U15

česká Liga žáků u 14 b
06.04. 1. FC Karlovy Vary U14 – FK Motorlet Praha, Drahovice
13.04. FK JUNIOR Děčín – 1. FC Karlovy Vary U14
21.04. 1. FC Karlovy Vary U14 – FK Baník Sokolov, Drahovice
27.04. Fot. akad. Šluknov. výběžku – 1. FC Karlovy Vary U14

česká Liga žáků
07.04. FK Baník Sokolov – 1.FC Karlovy Vary U13/12
14.04. 1.FC Karlovy Vary U13/12 – FK Slavoj Vyšehrad,  
  Karlovy Vary – Dvory
20.04. FK DUKLa Praha – 1.FC Karlovy Vary U13/12
28.04. 1.FC Karlovy Vary U13/12 – FK Ústí nad Labem,  
  Karlovy Vary – Dvory

foTBal

odbor kčt tj slovan karlovy vary
RNDr. František Wohlmuth  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

06. 04.  do podzemí na dole jeroným u krásna
13. 04.  karlovy vary – jarní setkání turistů na dianě
20. 04.  českosaské švýcarsko – hrad stolpen
27. 04.  Naučná stezka okolím potůčků
01. 05.  jarní turistická expedice na valašsko (5 dní)

TurIsTIKa

SporTujeTe? napišTe nám o Tom

děláte nějaký zajímavý sport?  
jste členy nějakého klubu či vedete nějaký sportovní kroužek? 
Určitě nám o tom dejte vědět, naše redakce je otevřená vašim námětům a informacím o sportovních 
aktivitách. Pokud máte nějaký zajímavý námět, pošlete nám ho klidně i s pěknou fotografií na jan.
havelka@ceskydomov.cz. Rádi se budeme vašimi náměty zabývat či vás můžeme zařadit do našeho 
sportovního servisu. 
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

5. 4.   19.30 
alan ayckbourn: kdes to byL(a) v Noci 
Divadlo Bez zábradlí. Situační komedie z pera úspěšného 
současného britského dramatika alana ayckbourna o tom, že 
odpověď na otázku Kdes to byl(a) v noci? může být za jistých 
okolností v manželství jedna z nejtěžších. hrají: Josef Carda, 
Rudolf hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, 
Zdeněk žák, Barbora Leichnerová, Ljuba Krbová, Marcela 
Rojíčková; Režie: Jiří Menzel. 

6. 4.   19.30 
L. vaculík, p. malásek: edith, vrabčák z pŘedměstí 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu 
slavné francouzské šansoniérky edith Piaf od prvních písniček 
v pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální 
vystoupení v Olympii.

7. 4.   19.30 
axel hellstenius, petter Næss: 
chváLa bLázNovství aNeb eLLiNg a kjeLL 
ČKMD. Podle novely Ingvara ambjørnsena pro divadlo adap-
tovali axel hellstenius a Petter Næss. hra Chvála bláznovství 
s podtitulem elling a Kjell vypráví o autistické dvojici, která je 
po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do chráněného bydlení. 
hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný a další

9. 4.   10.00 
tom stoppard: arkádie – škoLNí pŘedstaveNí 
Západočeské divadlo Cheb. Režie: Šimon Dominik 

10. 4.  19.30 
perLy sWiNgu – koncert 
Ondřej havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli 
nabídnout ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světo-
vý swing 30. a 40. let zanechal.

12. 4.   19.30 
isabele mergault: sbohem, zůstávám! 
Divadlo Kalich. Českou premiéru momentálního velkého hitu 
divadelní Paříže, komedii Isabelle Margaultové Sbohem, zů-
stávám uvedeme v dubnu. hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, 
Pavel Zedníček a další. 

14. 4.   15.00 
marie petrovská: čarodějNická pohádka 
Divadlo M Duchcov. Pohádkový muzikál o čarodějnicích, které 
by se rády vdávaly. 

15. 4.   19.30 
divadlo sklep: besídka 2013 
Představení Besídka nabízí skvělé texty a rané básně divadla 
Sklep. hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda 
a další. 

16. 4.   19.30 
radůza s kapelou – koncert 
Zpěvačka, instrumentalistka a autorka hudby i textů. V pro-
gramu zazní především písně z posledního CD Ocelový město.

17. 4.   19.30 
turNÉ čtyŘ můstků 
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková. hudebně-zábavný pořad, 
ve kterém se diváci budou moci znovu setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 

18. 4.   19.30 
gLeNN miLLer story 
Big Band Karlovy Vary byl založen v roce 1986. Soubor je 
složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu 
a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. Základním repertoá-
rem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. 

21. 4.   15.00 
ondřej sekora: Ferda mraveNec 
Docela velké divadlo. Nová pohádka plná dobrodružství 
slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek 
Ondřeje Sekory, s písničkami Jana Turka a v choreografii 
Lenky Lavičkové.

22. 4.   19.30 
František ringo čech: dívčí váLka 
Čechovo Prozatimně osvobozené divadlo. Dívčí válka je 
nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České 
republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém 
obsazení. 

23. 4.   10.00 
Na vlnách divadla a hudby – školní představení 
ČKMD bude zábavně-edukativní pořad, který připravuje 
Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci 
s Karlovarským symfonickým orchestrem. 

23. 4.   13.00
Na vlnách divadla a hudby – představení pro seniory 
ČKMD bude zábavně-edukativní pořad, který připravuje 
Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci 
s Karlovarským symfonickým orchestrem. 

23. 4.   19.30
don miguel ruiz, jaroslav dušek: čtyŘi dohody 
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezují-
cích názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti 
nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš 
život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. 

24. 4.   19.30 
don miguel ruiz, jaroslav dušek: pátá dohoda 
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda 
nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a 
navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračo-
vání Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po celém 
světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: 
svobodu být sám sebou. 

25. 4.   19.30 
gaLakoNcert operetNích meLodií a evergreeNů 
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková, 
sólistka opery DJKT Plzeň; Roman Krebs – tenor, sólista opery 
DJKT Plzeň; Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočeské-
ho divadla opery a baletu. 

27. 4.   16.00 
taNec, taNec 2013
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Za finanční podpory města Karlovy 
Vary a finančního přispění Ministerstva kultury ČR. VI.ROČNíK 
KRaJSKÉ POSTUPOVÉ PŘehLíDKy SCÉNICKÉhO TaNCe 
MLáDeže a DOSPěLÝCh TaNeC, TaNeC 2013. Jevištní 
prostory Karlovarského městského divadla přivítají neprofe-
sionální taneční soubory scénického tance z Karlovarského 
a Plzeňského kraje. 

29. 4.   19.30 
petr iljič čajkovskij: Labutí jezero 
Severočeské divadlo. Mistrovské dílo, posvěcené geniální hud-
bou Petra Iljiče Čajkovského. Labutí jezero patří k nejslavněj-
ším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí 
repertoáru všech světových scén.

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

3. 4.   19:30
Xavier baumaxa & jazz sex tet
Naprostý originál, nenapodobitelný a neotřelý písničkář 
se zastaví v karlovarské husovce po dvouleté přestávce. Jeho 
koncert doprovodí Jazz Sex Tet. 

4. 4.  18:00
phdr. zdeněk zbořil – 
střet nebo prolínání civilizací a kultur?
Srovnání našeho světa se světem východních civilizací a kul-
tur – a také o tom, kde se vlastně udál ekonomický zázrak. 
Politolog, vysokoškolský pedagog a politický komentátor 
PhDr. Zdeněk Zbořil vystoupí v rámci cyklu přednášek Křes-
ťanské akademie. 

5. 4.   19:30
michal viewegh, dodo gombár - andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

11. 4.  19:30
traband 
Populární dechno kapela, která patří ke kmenovým účinkují-
cím v našem klubu, vás přijede seznámit s tím, co je nového 
ve světě dvoutaktní hudby. 
 
16. 4.   19:30
jan šibík o fotografování
Český fotoreportér, pracující pro časopis Reflex známý svými 
fotografiemi z válečných konfliktů, držitel třetího místa v ka-
tegorii Sportovní příběhy v soutěži World Press Photo, dvakrát 

hodnocený hlavní cenou v soutěži Czech Press Photo, předá 
svoje znalosti a zkušenosti zájemcům o získání fotografických 
dovedností. 
 
18. 4.  19:30
Ladě 
Parta sdružená okolo charizmatického zpěváka a básníka 
Michaela Kubesy nenabízí nějaké vymazlené trendy pozlátko, 
ale spíše syrovost životem otřískané duše. Písně jsou něžné, 
syrové, plaché i sprosté. Podtitul kapely – neurvalý šanson 
vystihuje ale jen částečně, co vás čeká při poslechu Ladě.

25. 4.  19:30
vlasta třešňák band 
Spisovatel, básník, malíř, fotograf a především legendární 
písničkář a člen někdejšího Šafránu, inspirovaný nejen po-
chmurnou náladou Karlína a jeho všedních postaviček, se po 
návratu z exilu bez problémů vrátil na českou hudební scénu. 
Do husovky s sebou přiveze svůj doprovodný band. 

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

5. 4.  Lázně iii 19.30 hodin
Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie, Šárka 
(z cyklu Má vlast), Bohuslav Martinů: Symfonie č. 6.  
Dirigent: hynek Farkač

12. 4.  Lázně iii 19.30 hodin 
Leoš Janáček: Taras Bulba, James J. Ogburn: Obraz v ruce 
einsteinově, edward elgar: Koncert pro violoncello a orchestr. 
Tomáš Strašil - violoncello. Dirigent gudni emilsson.

18. 4.  Lázně iii 19.30 hodin 
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6, Sergej Rachmaninov: Kon-
cert pro klavír a orchestr č. 1. Ivo Kahánek - klavír. Dirigent 
Martin Lebel

26. 4.  Lázně iii 19.30 hodin 
Carlos Jobim/ The Beatles. Best of z písňové tvorby pro smyč-
cový orchestr a jazzband. MK Collective: Petra Brabencová - 
zpěv, Jindřich Volf mladší - klavír. Dirigent Lucius hemmer

pŘedprodej vstupeNek:
pokladna kso – vestibul Lázně iii
Po–Pá: 15:00–18:00; v den koncertu 15:00-19:30  
tel: 353 232 026
infocentrum k. vary – hotel thermal
Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne 10:00–17:00  
tel: 355 321 171
infocentrum k. vary – dolní nádraží
Po-Pá 8:00–18:00; So-Ne 10:00-17:00  
tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovyvary.cz

hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

5. 4.   oNdŘej štveráček trio 
Ondřej Štveráček patří k nejvýraznějším tuzemským jazzovým 
saxofonistům, má svůj vlastní styl hry, který je nepřehlédnu-
telně inspirován hlubokou jazzovou tradicí. Dokonale ovládá 
jazzové umění a jeho talent je výjimečný. V Clubu Imperial 
vystoupí tento pátek v doprovodu dalších vynikajících instru-
mentalistů.

12. 4.   marceL FLemr baNd
Talentovaný zpěvák a kytarista, který je řazen mezi hvězdy 
mladé české bluesové generace. Má za sebou řadu úspěšných 
projektů. Svým originálním projevem, silným hudebním 
cítěním a autentickým zvukem přenese posluchače až ke 
kořenům této osobité muziky… Vstupné: 100,- Kč

19. 4.   marek šmaus Quartet
Lídrem formace je výborný kytarista a zpěvák Marek Šmaus, 
aktivní hudebník, aranžér a skladatel, který získal prestižní 
ocenění na americké Berklee College of Music. Repertoár 
kapely je žánrově široký od tradiční jazzové polohy po skladby 
ve stylu blues a funky. 

26. 4.   juWaNa jeNkiNs & charLie sLavík baNd
americká bluesová zpěvačka se vrací k samotným kořenům 

KMD karlovarské městské divadlo

scéNa husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

cluB IMPerIal
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blues v rytmu jeho původních tónů. Juwana je charizmatická, 
živá, ohromně energická a doslova nabíjí publikum svým oso-
bitým stylem. Doprovodí ji náš nejlepší sólový hráč na foukací 
harmoniku Charlie Slavík a další vynikající hudebníci. Vstupné: 
100,- Kč

speciáLNí pozváNka:
4. 4., 25. 4.  speciáLNí gastroNomickÉ akce
Na obě dubnové speciální gastronomické akce jsme pro vás 
připravili netradiční kombinace chutí. 

4. 4.můžete vyzkoušet kombinaci výborného jehněčího masa 
a smržů, oblíbených jarních hub lahodné chuti. Podávat 
budeme např. pečenou jehněčí kýtu na bylinkách se smržovou 
pěnou, domácími bramborovými noky a jarní zeleninou. 

25. 4. můžete ochutnat kombinaci lehkého králičího masa a 
chřestu, o němž je známo, že má pro lidské tělo blahodárné 
účinky.

živá hudba: 
Maracas band – pondělí 
gipsy hery band – středa 
Diskotékový pořad – sobota 

úterní vystoupení:  
Magic show (2. a 23. 4.), indické (16. 4.)  
nebo orientální tance (9. a 30. 4.)

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

4.–26. 4.   vi veri veNiversum vivus vici 
První výstava z třídílného cyklu, který představí současnou 
tvorbu studentů fotografických ateliéru Fakulty umění a de-
signu Univerzity J. e. Purkyně v Ústí nad Labem. Jako první 
se představí ateliér fotografie pod vedením prof. Pavla Baňky. 
Cyklus nebude pouhou prezentací portfolií ateliérů a studentů 
v nich studujících, ale mj. poukáže na různost zacházení 
s médiem fotografie, které se v minulém století stalo nedílnou 
součástí našeho každodenního života.

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

Na velikonoční pondělí 1. 4. bude galerie mimořádně 
otevřena od 13.00 do 17.00 hodin.

vÝstavy:
vítek čapek
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka (1954–
1988), jeho monochromní obrazy či kresebné kompozice 
kružnic a elips naplňující minimalistické tendence v umění 
(potrvá do 1. 4. 2013).

11. 4.  17.00 
vernisáž jakub švéda FusioN poiNt
Jakub Švéda (1973) představí krajinu prostřednictvím 
recyklovaných industriálních fragmentů – log, šablon, částí 
nejrůznějších strojů a pozůstatků lidské průmyslové činnosti 
(potrvá do 16. 6. 2013).

stáLá eXpozice:
české umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století. expozice představí díla klasiků 
českého moderního umění 20. století.

daLší akce:
17. 4.  19.30 
iva bittová
Sólový recitál hvězdy českého alternativního hudebního nebe 
na jednom z mála koncertů u nás představí vynikající zpěvač-
ku a houslistku nyní experimentující převážně na zahraničních 
pódiích.

26. 4.  19.00
zdeněk Lukeš – proměny pražského hradu 
Přednáška známého historika architektury přiblíží stavebně-
-historický vývoj Pražského hradu do Plečnikových úprav 
až po současnost.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin 

výstavy:
11 světů / současná česká ilustrace pro děti 
Interaktivní výstava autora Radima Kopáče představí tvorbu 
jedenácti současných českých autorů ilustrací pro děti - David 
Böhm, Pavel Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula 
Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, galina Miklínová, 
Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti. Partnerem výstavy je Krajská 
knihovna Karlovy Vary (potrvá do 5. 5. 2013).

Na velikonoční pondělí 1. 4. bude galerie mimořádně 
otevřena od 13.00 do 17.00 hodin.

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

daLší akce:
sobota 13. 4., od 14 hodin, vstupné 40 kč, nutno rezervovat 
na tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz
galina miklínová – vytvoř vlastního lichožrouta
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 8 let k výstavě 11 světů 
/ Současná česká ilustrace pro děti. Barevná „lichá“ ponožka 
na výrobu lichožrouta vítána. 

sobota 20. 4., od 14 hodin, vstupné 40 kč
renáta Fučíková – obrazové putování historií evropy
autorské čtení a povídání nad původní českou knihou pro děti 
a mládež, ve které jsou evropské dějiny zpracovány atraktivní 
formou obrazových příběhů. 

úterý 23. 4., 17–19 hodin, vstupné 80 kč
nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo  
na vargova@galeriekvary.cz
čínská malba
Výtvarná dílna Pavly Vargové představí dospělým i dětem 
od 10 let základy čínské malby a přípravu pravé čínské tuše. 

duben (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 
nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč na osobu – točení 
na hrnčířském kruhu. Dvouhodinový minikurz točení pro za-
čátečníky určený pouze pro 2 osoby.

Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

do 4. 4.  umělecká řemesla

24. 4.  18:00  
umělci v karlových varech – autorské čtení evy hanykové.

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

út 2. 4.  18.30
Třetí z cyklu přednášek o světových náboženstvích, tentokrát 
isLám. Průvodkyní bude Bc. Ludmila Křivancová

st 3. 4.  17.00h 
aljaška divoká a krásná – autorský pořad cestovatelky 
a fotografky Magdaleny Radostové 

st 10. 4.  18.00
Křest nové knihy Dalibora Stacha krušnohorská proroctví 

st 17. 4.  17.00
Další pokračování čajových dýchánků s Ing. Zdeňkem 
Nepustilem. jihoamerické maté a souvislosti – zážitková 
degustace čajů a bylin. 

st 24. 4.  16.00
Další lekce cvičení s hankou – pozor! mimoŘádNě - 
knihovna ve Staré Roli – Truhlářská ulice, areál ZŠ. 

KNIhOVNa VyhLaŠUJe Na DUBeN LITeRáRNí a VÝTVaRNOU 
SOUTěž kÝm je pro mě máma, kÝm je pro mě táta. 
Těšíme se na vaše literární výbory, obrázky, koláže. Posílejte 
je do 15. 5. 2013. Na vítěze čekají hezké ceny. 

Také srdečně zveme na tyto výstavy: 
kNihovNa retro  4. 4.–4. 5. 2013 
jaro je tu   4. 4.–31. 5. 2013

Najdete nás na Facebooku!
hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10–18 hod., so; 9–12 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13–18; st: 12–15; pá: 12–16
pobočky městskÉ kNihovNy
Půjč. doba: po - čt 10.00–12.00, 12.30–18.00; pá 
12.00–16.00, st zavřeno
kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice  Vítězná 49,  tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4,  tel.: 353 564 844
Tuhnice   Wolkerova 1,  tel.: 353 227 747
Vyhlídka   Raisova 4,   tel.: 353 224 203
Stará Role  Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

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

pro veřejnost – pobočka Lidická:
3. 4.   18:18 a jiNak vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

17. 4.    18:18 a jiNak vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

výstavy – kavárna: 
6. 3.–26. 4.  bečovskÉ iNspirace
Výstava akvarelů a grafických listů eduarda Milky
eduard Milka se ve své profesionální výtvarné činnosti věnuje 
převážně volné grafice a akvarelu. Svým zaujetím a chutí 
tvořit splňuje onu romantickou představu malíře stále okouz-
leného světem kolem něj. Můžeme ho potkat se skicákem 
v přírodě stejně jako v městských uličkách. Jeho grafické listy 
a akvarely jsou plné optimismu a radosti ze života.

aklub:
2. 4.–30. 4.  myšLeNkovÉ sNěNí
výstava Markéty Smolové, vernisáž 3. 4. 2013 v 16:30 hodin

pobočka Lidická:
do 29. 4.    od mLádí ke stáŘí
výstava výtvarných prací studentů SOŠPg a g Karlovy Vary 
pod vedením Jany haladové

pro děti – dětské odd. dvory:
3. 4.   17:00 stŘeda s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího 
školního věku

5. 4.   15:00 jarNí dováděNí
Zábavné odpoledne pořádané ve spolupráci se Záchran-
ným kruhem. S příchodem teplých jarních dnů nastává čas 
pro oprášení kol, kolečkových bruslí, skejtů atd. S těmito 
sporty je však také bohužel spojena řada úrazů. Děti se 
seznámí se všemi typy rizik, se kterými se mohou v jarním 
období setkat, naučí se těmto rizikům vyvarovat. Zároveň ale 
jsou také poučeny, jak se zachovat v případě, kdyby riziková 
situace nastala.

10., 17., 24. 4. 13:00 stŘedečNí vÝtvarNÉ díLNičky
pro kluky a holčičky pro děti předškolního a mladšího školního 
věku

12., 19. 4.  15:00 pátečNí hrátky
hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

26. 4.   15:00 ekodíLNa
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály. Děti se seznámí 
s možnostmi práce s PeT lahvemi, kartony, zbytky papíru, 
starými novinami, kelímky a dalšími na první pohled neužiteč-
nými věcmi… Pro děti od 7 let.

pro seniory
pobočka Lidická
11., 25. 4.  10:00 LiterárNí kLub seNiorů
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se 
na vás!
 
herní klub
a-klub dvory:
4., 11., 18., 25. 4. 15:00 herNí kLub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

GalerIe suPerMarKeT wc

interaktivní GalerIe becherova vila

GalerIe Duhová PaleTa

MĚsTsKá KNIhovNa karlovy vary

GalerIe uMĚNÍ

KrajsKá KNIhovNa karlovy vary
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Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, o. p. s.
Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí 

zve zájemce o rukodělnou tvorbu do
ateLiÉru archa – jarní dětská burza
6. 4.   10:00–16:00

deN otevŘeNÝch dveŘí
10. 4.   16:00–18:00

dodatečNÝ zápis
23. 4.   15:00–17:00

ateLiÉr archa
27. 4.   9:00–13:00 šití: velká panenka (2. část), kurzovné 
300 Kč, šicí potřeby s sebou, přihlášky na tel. 603 113 983 
(Dagmar Kuncová), 777 724 869 (Věra Tolarová)

zápis dětí na příměstský tábor.
záchrana pohádkové říše aneb z pohádky do pohádky
I. turnus: 8.7.–12.7. II.turnus: 15.7.–19.7.,  
III. turnus: 22.7.–26.7. IV. turnus: 5.8.–9.8.,  
V. turnus: 12.8.–16.8. VI. turnus: 19.8.-23.8.  
Letos máme táborovou základnu v ZŠ Tuhnice, Poštovní 19.

5.–6. 4.  jarní burza
o čísla si volejte na tel. č. 353 230 847

13. 4.  společně tvoříme. Vhodné i pro důchodce. 
Přihlásit se můžete na tel. 353 230 847.

19. 4.  18:00
Slavnostní ceremoniál udílení cen Křesadlo 2012, který 
se koná v Klášterním kostele sv. antonína Paduánského 
v Sokolově.

Přijímáme přihlášky na semináře respektuj a buď respekto-
ván. Semináře budou probíhat na podzim tohoto roku.  
Více informací na www.materske-centrum.cz

V dubnu začínají kurzy plavání kojenců a batolat –  
stále máme volná místa.

volná místa: Kurz tanečky a Masáže kojenců a batolat 
od 3 měsíců. Kurzy jsou pod odborným vedením.

www.astropatrola.cz
telefon: 357 07 05 95
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

kompoNovaNÉ astroNomickÉ poŘady
sobota 13. 4. 14:00 komety, NositeLky života
Jasná kometa C2011 L4 (PaNSTaRRS) na ranní obloze. 
Komponovaný program. Od 5 let.

Neděle 14. 4. 14:00 kosmickÉ soNdy,  
naše prodloužené smysly
Dokonalé přístroje vyvíjené českými firmami objevují taje 
vesmíru. Komponovaný program. Od 8 let.

sobota 27. 4. 14:00 písek a kameNy rudÉ pLaNety
Pohádkový příběh o Marsu. Na své si přijdou i rodiče a praro-
diče přítomných dětí. Komponovaný program. Od 5 let.

Neděle 28. 4. 14:00 komety, NositeLky života
Kometa C2011 L4 (PaNSTaRRS) slábne. Seznámení s 
výsledky jejího pozorování. Komponovaný program. Od 8 let. 
MIMOŘáDNÉ POZOROVáNí JaSNÉ KOMeTy DaLeKOhLeDeM

denně 7.–30. 4. jasNá kometa c2011 L4 (paNstarrs)
Tento program se uskuteční pouze po telefonické registraci 
- denně od 13:00 do 16:00 na čísle 357 070 595 v závislosti 
na aktuálním počasí vše průběžně domlouváme telefonicky. 
Stanoviště: konečná stanice MhD linky č. 13 ve Staré Roli.  
Pozorování: od 23 hodin, přesný čas pozorování bude domlou-
ván individuálně.

každovečerNí pozorováNí za jasNÉ obLohy
se uskuteční pouze po telefonické registraci - denně od 13:00 
do 16:00 na čísle 357 070 595, kde se vše dohodne indivi-
duálně.

denně ve 20:30 pohádkovÉ pozorováNí večerNí 
obLohy
Vhodné pro děti od 5 let, orientační začátek programu 
ve 20:30 hodin.

denně ve 22:00 pohLedy do jarNího Nebe
Vhodné pro zájemce od 10 let, orientační začátek programu 
ve 22:00 hodin.

pravideLNÉ odpoLedNí programy
každé úterý 16:00: astroNomickÉ horoskopy
astrologie versus astronomie. 19. 4. ve 23:03 SeČ vstoupí 
slunce do znamení Berana. Kde ho ale v té době najdeme 
na obloze? Za jasné oblohy doplňuje pozorování viditelných 
planet, Slunce a Měsíce.

každý čtvrtek 16:00: astroNomickÉ pohádky
Vhodné pro nejmenší děti, od 5 let. Pásmo pohádek s astrono-
mickou tematikou, doplněné pozorováním dalekohledem.

NoviNka od 1. 4.
FotograFováNí NočNí obLohy pro veŘejNost
V rámci pozorování mohou návštěvníci fotografovat pomocí 
dalekohledů objekty noční oblohy prostřednictvím vlastních či 
fotoaparátů na hvězdárně.

NoviNka od 22. 4.
pozorováNí pro haNdicapovaNÉ
Od poloviny dubna hvězdárna disponuje dalekohledem o prů-
měru 25 cm a specielní konstrukce, který je určen především 
pro pozorování tělesně postižených občanů, osobám vzrůstu 
pod 130 cm a dalším. Skupiny handicapovaných se mohou od 
tohoto data objednávat přes internet nebo telefonicky.

meziNárodNí koNFereNce otevŘeNá veŘejNosti
denně 22.–26. 4. 9:00–17:00 iNtegraLbart Workshop
Mezinárodní konference IBWS 2013
Nadregionální, mezinárodní akce, které se každoročně 
účastní kolem 60 odborníků až z 10 zemí. Součástí semináře 
je veřejná sekce s populárními přednáškami pro veřejnost. 
Celý seminář je veden v anglickém jazyce a jednací bloky jsou 
volně přístupné veřejnosti. Doporučujeme telefonicky kon-
taktovat organizátory na čísle 357 070 595, kteří poskytnou 
bližší informace o programu každému zájemci.

pozorujte s Námi oN-LiNe WWW.astro-Webcast.eu

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

do 12. 5.  výstava: 
   je Ferda nejlepší mravenec?
Fenomén dětského hrdiny napříč generacemi. Výstava zamě-
řená na známého dětského hrdinu, který slaví osmdesátiny, jej 
přiblíží v různých podobách - především v kresbách Ondřeje 
Sekory a v rozličných loutkových provedeních. Výstavu doplní 
velkoformátové fotografie skutečných mravenců, mraveniště 
a další artefakty s přírodní tematikou. 

6. 4.   výtvarná dílna: 
   putování s Ferdou
hravé odpoledne umožní dětem, ale i rodičům postavit 
skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit 
a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory. Začátek 
ve 13 hodin.

10. 4.   přednáška: 
   osobnost ondřeje sekory
historik Jan Nedvěd přiblíží život a dílo autora nesmrtelného 
Ferdy Mravence a dalších postaviček. Začátek v 17 hodin.

20. 4.   divadlo: 
   Ferda mravenec a kamarádi
Představení tradičního loutkového divadla Zvoneček. Loutky, 
které oživnou v představení, jsou součástí expozice o Ferdovi. 
Začátek v 15 hodin.

24. 4.   přednáška: 
   společenství u hmyzu a lidí
Jakub Straka z Přírodovědné fakulty UK Praha přiblíží paralely 
a rozdíly v socialitách u hmyzu a lidí. Představí základní systé-
my sociálních uspořádání u různých skupin hmyzu a porovná 
je s lidskými společnostmi. Začátek v 17 hodin.

stálá expozice: 
historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Kar-
lovy Vary, příroda Karlovarska - charakteristická flóra a fauna, 
ukázky mineralogického bohatství. archeologické nálezy, 
osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. 
historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek, 
slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. Středověké a barokní 
plastiky, část Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a roz-
voj lázeňství, karlovarská řemesla, produkce karlovarských 
porcelánek a sklárny Moser. Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.

RaDIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se 
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na 
radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího stře-
diska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i 
mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.

každý týden:
po  16.00  kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
út  16.00  klub pro dospělé
st 16.00 kroužek elektrotechniky
čt  16.00  kroužek elektrotechniky

U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267; www.
dveredokoran.cz

program aktivizačních činností  
s podporou osobní asistence:
Pondělí  10.00-12.30 Práce na PC, čtení, vzdělávání  
     apod. (Krajská knihovna) 
Úterý   10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie  
     v DDM Čankovská 
   15.00-16.30 Pohybová terapie  
     Sportstudio Prima
Středa  10.00-14.00 Pracovně-výtvarná terapie v DDM  
     (práce s keramikou)
Čtvrtek  10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM,  
     turistika, sportovní hry ap.
Pátek  10.00-12.30 Společenská akce, plavání,  
     sportovní činnost apod.

členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti vodáren a kanalizací 
karlovy vary, konečná stanice autobusu č. 6 v doubí. 

Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika foto-
grafií, příprava výstav a soutěží.

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

27. 4.   19.00
koncert velkého dechového orchestru
Účinkují: Dechový orchestr Frysk Seniorenorkest (Nizozemí)
Frysk Seniorenorkest pochází z nizozemské provincie 
Friesland (česky Frísko) a účinkuje pod vedením dirigenta 
Jouke hoekstra. Jedná se o zhruba 65členné hudební těleso 
s více než 50letou tradicí. Program: hudba všech žánrů 
od národní dechové hudby, přes pochody, klasické melodie, 
až po populární hity. 
vstupné dobrovolné.  
výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

6.–7. 4.     kurz kresby pravou  
     mozkovou hemisFÉrou 
Kreslit umí každý, jen to ještě neví...

10. 4.  18.00–20.30 Workshop mgr. miloše matuly 
Duchovní workshop.

23. 4.  18.30–20.00 otevírání dveří do nitra... 
Vánoční meditace a povídání z cest po africe Lydie Potužákové.

25. 4.  17.30–20.00 Feng-shui v praxi a ve zdraví 
eva Joachimová.

hvĚZDárNa KarlovY varY

MuZeuM KarlovY varY

raDIoKluB oK1KvK

regenerační centrum srDÍČKo

o. s. Dveře DoKořáN

KluB PřáTel foToGrafIe Kv

walDorfsKá Zš wlašTovKa

KosTel sv. aNNY seDlec
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· kuLturNí servis

Praha, Soukenická 21
Tel.: 222 311 141; www.dub.cz

27. 4.  9.30  
setkání s biotronikem tomášem pfeifferem 
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami ži-
vota. Místo konání: alžbětiny lázně, 1. patro – společenský sál.

Moskevská 42, Karlovy Vary
Tel.: 739 237 289
 

výtvarné dílny
9. 4.  17.00
záŘivÉ šperky z poLymerů
Přijďte si vyzkoušet nové materiály – křišťálový gel a meta-
lické plátky.

23. 4.  17.00 
šperky z poLymerovÝch hmot
Přenosy obrázků – romantický medailon

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

5.–7. 4.  jarní burza. O číslo si volejte na tel.: 353 230 847

13. 4.  učíme se dekorovat

19. 4.  slavnostní ceremoniál k vyhlášení cen  
   křesadlo 2012

27. 4.  16:00 rej čarodějnic

... a SLaBOZRaKÝCh OBČaNů a JeJICh RODINNÝCh PŘí-
SLUŠNíKů, Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

KŘeSŤaNSKá aKaDeMIe KaRLOVy VaRy
Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz

armáda spásy – as
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
bohoslužba každou neděli od 9:30 

bratrská jednota baptistů – bjb
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
bohoslužba každou neděli od 9:30-11:00 hod

církev adventistů sedmého dne – casd
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
bohoslužba každou sobotu od 9:30 

církev československá husitská – cčsh 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
bohoslužba každou neděli od 9:00 hod

církev českobratrská evangelická – čce 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz

bohoslužba každou neděli od 9:15
církev bratrská – cb
Karlovy Vary, Bulharská 29 a 
www.cb.cz/karlovy.vary/
bohoslužba každou neděli od 9:30 

kurzy alfa – opět začínáme! Nový turnus!  
každou středu v 19h. 
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze 
v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

křesťanské sbory – ksb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 
www.krestsbor-kv.cz 
bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev – Řkc
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
bohoslužba každou neděli od 8:30

Farnost povýšení sv. kříže, rybáře
bohoslužba každou neděli od 8:30

Náměstí svobody 217/2 u sv. máří magdalény
bohoslužby každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

Řeckokatolická farnost v karlových varech
Ondřejská kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod

každý první pátek v měsíci modlitby za město  
(společné modlitby za Karlovy Vary a okolí)
Jugoslávská 16, Karlovy Vary (Komunitní centrum armády 
spásy u Tržnice)

GalerIe aTelIer MIrKa

DuchovNÍ uNIverZITa BYTÍ sPoleČNosT slePých... 

MaTeřsKé ceNTruM

PřehleD BohoslužeB

KřesťaNsKá aKaDeMIe Kv

inzerce

SC-321395/08
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· iNzerce

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-322230/04

MÓDA  
JE STYL,  
STYL  
JE ŽIVOT

DÁMSKÁ MÓDA
Moskevská 14
Tel.: 353 226 862

OBUV LEDA
Moskevská 4
Tel.: 353 221 452

Naše značky: Olsen,  
Lisa Campione, Gil Bret

SC-330341/02

SC-330429/03

MAXIMÁLNÍ 

SPOKOJENOST
JEDINĚ 
V JYSKU!

MAXIMÁLNÍ JEDINĚ 
V JYSKU!

NEJNIŽŠÍ

CENY
500,-

SLEVA 
50%

POLŠTÁŘ Z PAMĚŤOVÉ PĚNY CONTOUR
30x50x7/10 cm
999,-

PLUS
KOMFORT 
A KVALITA

Nabídka platí od 21. března do 24. dubna 2013.
www.JYSK.cz

SC-330526/09
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· kŘížovka/koNtakty

Historický průvod při zahájení lázeňské sezony prochází každoročně městem, …

Odpovědi zašlete do 7. 4. 2013 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, 
tiskové odd. a označte SOUTěž KRL. Výherci získají rodinnou vstupenku na v českém i československém kontextu největší a nejstarší zahradnickou výstavu 
Flora Olomouc 2013 (25.–28. dubna). Flora i letos nabídne překrásné květinové expozice a přehlídky jarních výpěstků našich i zahraničních skvělých za-
hradníků, zahrádkářů, školkařů a floristů, květinoví aranžéři.

vyLosováNí soutěže: Tajenkou únorové křížovky bylo: „nový bazén s tobogánem i vířivkou.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni 
Jiřího Miku, který získá vstupenku na vybranou akci pořádnou hudební agenturou Vlny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odbor sociálních věcí
Bc. Romana Svobodová, DiS
353 118 554, U Spořitelny 2
r.svobodova@mmkv.cz

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

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

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

Karlovy VARY°
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Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Autor: 
Michal 
Sedlák 

Lyžařská 
větrovka 

Prosto-
duchá 
dívka 

Iniciály 
fotbalisty 
Panenky 

Cvik na 
hrazdě 

1. díl 
tajenky 

Akustický 
lokátor 

Pomůcka: 
aulos, 
eponž, 

Orr 

Železový 
beton 

Latinská 
spojka 

Rumunské 
platidlo 

Domácky 
Eržika 

Rytmické 
pohyby 

při hudbě 
 Mamon 

(řídce) 
Tropická 
dřevina 

Citoslovce 
smíchu 

Ovázat 
pouty 

(poněkud 
zastarale) 

Nauka 
o vedení 

lodi 

Čtverečný 
nerost       Litovat      Mahonie 

(zahrad.)      

Zpola       
Esperan-

tem 
„éterický“ 

„L“ 
     

Černomoř-
ské lázně 
Automobil 
Praga RN 

     

Japonská 
řeka   

Činely 
(řídce) 

Starořec-
ký nástroj 

     
2. díl 

tajenky 
Anglicky 
„pevný“ 

         

Rvačka 
(nářečně)    

Peněžní 
tíseň 

Cit. rychl. 
pohybu 

     
Vzducho-

plavec 
Opatřovat 

obalem 
        

Porodník 
(zastarale)       

Potrava 
pro ptáky 
Stejnopis 

   Hodnota 
Vnitřek     

Ukazovací 
zájmeno 
Citově 

zasáhnout 
  

Svalek      
Polák 

(zastarale) 
Jméno 

Descarta 

     
Tumáš 
Patřící 

k bojové-
mu vozidlu 

  
Klepetáč 
Chytání 

ryb 
   

 Město 
v Itálii 

Schopnost 
k operaci 
Kdožpak 

           
Květenství 

šeříku 
3. díl 

tajenky 

    

Soustava 
metr – 
– kg – 

– sekunda 
   

Dědičnost 
Monelův 

kov 
        

Španělský 
šlechtic 

Volání na 
kachny 

   Cupitat Slavný 
muzikál 

Předložka   
Francouz. 

malíř 
Neobuto 

     
Hůl 

trnovka 
(obecně) 

Lama 
         

Příznačné 
pro jistou 

dobu 
      

Tropický 
savec 
Stovky 

  
Hnědý 
motýl 
Zvuk 

zvonku 
    

Sklářská 
hmota 

Kanadský 
hokejista 

   

Řídká 
bavlněná 
tkanina 

     
Možná 
Značka 
astatu 

    
Klička 
Název 
značky 
dusíku 

    
Ptačí 

citoslovce 
Dokonce 

  

Nastupo-
vat        Tělní 

tekutina     Moskev-
ská třída      

Klerik 
s nižším 

svěcením 
       Vhodný 

k orbě     Cizí 
směnka      
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· iNzerce

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

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

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

SC-322074/04

Zaregistrujte se na našich stránkách a každý 
týden hrajte o volnou útratu v hodnotě 
500 Kč v naší partnerské restauraci Evropák 

AKCE 3+1 POKRAČUJE !!!  
OBJEDNEJTE SI  4 POLOŽKY Z JÍDELNÍHO LÍSTKU 

A TU NEJLEVNĚJŠÍ OD NÁS 
OBDRŽÍTE ZDARMA  

Rozvoz jídel v KV
- 50 Kč

při rozvozu nad 250 Kč

odstřižený kupon předejte rozvozci a sleva vám bude odečtena

tel.:774 040 774
www.pizzerieuareny.cz

AKCE PRO NÁVŠTĚVNÍKY PIZZERIE 
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SC-330480/01



H U D E B N Í  S K U P I N Y ,  S O U T Ě Ž E  P R O  D Ě T I ,  T O M B O L A

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

www.moser-glass.com

P R O  N á V š T Ě V N Í K Y  J E 
P ř I P R A V E N  B O H A T ý  P R O g R A M : 
  prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí 

 o historii a výrobě křišťálu

  prohlídka sklářské hutě s odborným výkladem 

 (poslední prohlídka ve 14:30)

  prezentace mistra rytce, ruční zlacení 

 křišťálu, brusičská expozice

  prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny

  bohatý zábavný program pro děti i dospělé

  občerstvení a parkování zajištěno

NahlédNěte do 
křišťálového 

světa sklárNy 
Moser

deN otevřeNých 
dveří sklárNy Moser
1 8 .  K V Ě T N A  2 0 1 3 ,  8  -  1 5  H O D I N
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SC-322075/01


