6 | 2013

Francie
navštíví
lázně

VAŠE
· zprávy z magistrátu

MAKLÉŘKY

Rekreujte se „s námi“ ...

739 527 609
K.Vary - Tašovice

KA!

774 025 415

REK

VIN
NO

774 930 139

REK

Německý Chloumek

KA!

VIN
NO

777 093 232

Krásný Jez

KA!

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

REK

byt

Nejdek

VIN
NO

č.zakázky: 2013043

č.zakázky: 2013045

www.loyd.cz

Petra Michlíková

čku

ubi

Za h

č.zakázky: 2013047

č.zakázky: 2013042

cena: 2.190.000,- Kč

cena: 1.390.000,-Kč

cena: 1.180.000,-Kč

cena: 650.000,-Kč

Objekt využívaný pro rodinné bydlení
s přístavbou v r.2000 je volně stojící v zahradě, přízemní s prostorným obytným
podkrovím. Pozemek 327m2, užitná plocha 127 m2.

Nevídaně klidné místo kousek od města,
okraj malé vísky, 100% přírodní prostředí, louky, pole, naprostý klid. Venkovská
usedlost je přízemní s obytným podkrovím. Pozemek 1.620 m2, užitná plocha
157 m2.

Zděná chata s velmi dobrou údržbou,
vytápění – elektřina s termostatem
+ krb s rozvodem do radiátorů. Elektřina
220/380V. Vlastní studna – vrt 32m.
Žumpa. Pozemek 758 m2, užitná plocha
55 m2.

Byt 2+1 je umístěn ve 2. patře zděného
cihlového domu se zahradou. Dům je
ve slušném stavu – nová střešní krytina,
nové rozvody elektřiny. 64 m2 + sklep.

prodej bytů
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cena: od 935.000,-Kč

č.zakázky: 2012106

Nové byty v lokalitě u Svatošských skal. Novostavba je členěna do třech samostatných sekcí, o 5 nadzemních podlažích, s celkem 47byty a 4 nebytovými
prostory. Možnost parkovacího nebo garážového stání.
K.Vary - Vyhlídka
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č.zakázky: 2013046

č.zakázky: 2013040

cena: 470.000,-Kč

cena: 1.480.000,-Kč

Garsonka ve 3. p. zatepleného panel.
domu, ve velmi slušném stavu, ihned
k nastěhování na čankovském sídlišti.
Dům je ve velmi slušném stavu (zateplení, fasáda, nová okna, nové výtahy, povrchy společných prostor).

Světlý prostorný byt je ve výborném stavu, ve 3. patře novostavby z r. 2006 bez
výtahu. Lokalita navazující na Svatošské
skály. Možnost koupě zahrady 800m od
bytu. 70 m2 + sklep

K.Vary – Horní Drahovice
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č.zakázky: 2013037

č.zakázky: 2013038

č.zakázky: 2013051

č.zakázky: 2013000

cena: 1.480.000,-Kč

Cenu sdělíme při osobním jednání

cena: 109.000,-Kč

cena: 220.000,-Kč

Byt 2+1 v 1. patře cihlové dobové vily
s byty. Menší předsíň, kuchyňský kout,
prostorný obývací pokoj s atypickou dispozicí (s arkýřem), ložnice. Koupelna s
vanou a WC. 42 m2 + sklep

Nadstandardně provedená, dvoupodlažní vila 5+1 s garáží, kolaudovaná v r.2011.
V přízemí je hala, obývací pokoj se vstupem na terasu, kuchyně, ložnice. V 1. patře jsou 3 ložnice. V domě jsou celkem
3 koupelny s WC.

Prodej řadové, vnitřní garáže s plochou
střechou , v dobrém stavu. Dobře viditelné
místo z ulice. Garáž je na vlastním pozemku.
Ulice Lidická.

Zahrádkářská kolonie nedaleko Svatošských skal a řeky Ohře. Zahrada je oplocená, osázená ovocnými stromy a keři.
Pozemkem protéká potůček – zdarma
užitková voda na zalévání a do bazénu.
Přípojka elektřiny. 455 m2.
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Karlovarské radniční listy
Měsíčník pro občany města K arlovy Vary
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Radní Vlastimil Balcar
podporuje místní firmy
• Jak byste zhodnotil, co se za minulý rok podařilo
městu?
Není tajemstvím, že jsem profesí stavbař a k tomuto odvětví mám velmi blízko. S předsevzetím,
že bude nutné firmám i řemeslníkům pomáhat,
jsem také šel do voleb a posléze do rady města.
Uplynulý rok, který byl ve znamení hluboké recese
a propadu ve stavebnictví, mi dal za pravdu. Propad stavební výroby o nejméně třetinu, problémy
s dotačními fondy a nedostatek staveb k realizaci
v soukromém sektoru způsobily katastrofický
stav v kondici stavebních společností a tím také
dopad na jejich pracovníky, naše občany. Zatím
v dostatečné míře nedokážeme reagovat na tento
stav. Mám na mysli zadávání zakázek města místním firmám, tak jak je jinde u sousedů v Evropské
unii samozřejmé. Svazují nás, dle mého soudu
nedokonalé zákony o zadávání veřejných zakázek.
To mě velmi trápí, ale to, že je tento problém
vnímán některými koaličními partnery i opozicí
stejně, skýtá určitou naději, že ho lze vyřešit.
• Jaké máte letos plány? Co byste chtěl změnit?
Nebudu se odchylovat od tématu. Mým největším
plánem je pomoci prosadit takový systém, který
by umožnil podílet se na budování našeho města
především našim občanům.
• Co vás jako občana nejvíce trápí?
Tím, že zakázky vyhrávají firmy s nejnižší a obvykle nesmyslnou cenou dochází, pro nás stavaře,
k předvídatelným problémům. Stavby jsou nekvalitní, materiál je volen ten nejlacinější, životnost
staveb je tedy omezena, nejsou hrazeny faktury
subdodavatelů. Na tuto firmu je nutno si najmout
speciální stavební dozor, ten ale stojí nemalé peníze,
aby dodavatele uhlídal. Stává se čím dál častěji,
že firmy nezaplatí dodavatelům, vyhlásí konkurz,
přejmenují se a dále se uchází ve výběrových
řízeních o zakázky. Veškeré záruky tak bývají nevymahatelné. Nic takového si však místní neanonymní
firma nedovolí. Její majitel žije mezi námi, potkáváme se na ulici, v restauraci, na hokeji a těžko
by mohl s touhle vizitkou dále podnikat. I proto je
nezbytné zadávat práce místním firmám. Jsem však
optimista, a věřím, že se věci brzy změní.
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01 TVÁŘ Z TITULNÍ STRANY
V našem městě se bude zcela poprvé konat
Festival francouzských chutí a vůní. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční francouzské
pochoutky a vína. U stánků nebude chybět ani
Anna Verhaeghe z vinotéky Antoine Philippe.
06 DISKUSNÍ FÓRA POKRAČUJÍ
Město se ani v letošním roce nezapomene zajímat
o názory a starosti místních občanů. Proto vedení
připravilo další sérii diskusních fór.
10 NEMOCNÍ NEZTRÁCEJÍ VÍRU
Lidé trpící Alzheimerovou nemocí mohou využít
služeb karlovarské Farní charity. Ta jim pomáhá
vytvářet důstojné životní podmínky.

16 MUZIKANT TĚLEM I DUŠÍ
Čerstvý držitel Ceny města hudebník Milan Krajíc
má stále napilno. Připravuje nové CD a chystá
i oblíbený Jazzfest.
18 SYNAGOGU UŽ NENAJDETE
Židovská synagoga byla v Karlových Varech
otevřená v roce 1877. Bohužel dnes už by ji člověk
hledal marně. Byla zničena při křišťálové noci
v listopadu 1938.
22 REPREZENTACE ZABOJUJE
V karlovarské multifunkční hale se bude opět
konat Mezinárodní basketbalový turnaj žen. České
hráčky se utkají i s Čínou.

14 VYBERTE NEJLEPŠÍ STAVBU
I v letošním roce může veřejnost hlasovat o nejlepších stavbách v Karlovarském kraji. Poprvé
se budou oceňovat i zachráněné památky.
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Studentský parlament, o kterém jsme už
informovali v jednom z předešlých čísel, se rozrostl. Do projektu, jehož cílem je zmapovat názory
karlovarských školáků na dění ve městě, se nově
zapojila ZŠ Konečná. Čtvrtého jednání parlamentu
se tak účastnily tři desítky dětí a mladých lidí z deseti škol v Karlových Varech. K jednání byl přizván
velitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák.
Právě k práci strážníků směřovala řada otázek.
Školáky zajímala například bezpečnost ve městě, možnosti postihu pejskařů, kteří neuklízejí
po svých psech, a také možnosti postihu kuřáků
na zastávkách MHD.

Soubor Karlovarského městského divadla
uvedl premiéru hry Havrane z kamene. Pohádka vypráví o dospívání čarodějnic a mladých lidí. A také
o vůli a síle překonávat překážky, o schopnosti se
obětovat pro někoho jiného. Nechybí v ní ani láska.
Je určená pro všechny věkové kategorie diváků,
kteří zůstali citliví a neproměnili se v kámen. Karlovarskou inscenaci připravil režisér a umělecký
šéf činohry Jiří Seydler, hrají Tereza Pachtová,
Magdaléna Hniličková, Lucie Domesová, Alexandra
Ptáčková nebo Naďa Pajanková.
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Výtvarná soutěž Kočkománie, kterou vy-

Oficiální návštěvu Karlových Varů vykonala velvyslankyně Indonéské republiky Emeria
Wilujeng Amir Siregar. V rozhovoru s primátorem
uvedla, že Karlovy Vary poměrně dobře zná, jsou
druhým nejnavštěvovanějším cílem indonéských
turistů v České republice. Zmínila, že Indonésie, především Bali, se naopak stává oblíbeným
místem pro rekreaci, ale i podnikání občanů České
republiky. V rámci sbližování obou národů a jejich
kultur nabídla přivézt do Karlových Varů soubor
tradičního umění, hudby a tance z oblasti Nusa
Tenggara (česky známé jako souostroví Malé
Sundy), například na tradiční Mezinárodní folklorní
festival.

V karlovarské multifunkční hale vystoupila začátkem května legendární rocková skupina
Olympic v rámci svého turné k 50 letům existence.
Skupina přehrála všechny zásadní hity své bohaté
kariéry a koncert měl u publika v zaplněné hale
obrovský úspěch, který doprovázely nadšené
ovace. Bohužel se jednalo o poslední vystoupení
pro bubeníka Milana Peroutku, který po návratu
z koncertu ve čtyřiceti devíti letech zemřel.

hlásilo město v souvislosti s konáním mezinárodní
výstavy koček, se setkala s velkým ohlasem. Přihlášeno bylo celkem 255 výkresů. Soutěž byla vypsaná pro tři věkové kategorie. Do finálového kola
postoupily na základě rozhodnutí hodnotící komise
tři nejlepší práce z každé kategorie. Díla byla
vystavena při 30. a 31. Mezinárodní výstavě koček
v dubnu v Lidovém domě. O konečném umístění
jednotlivých děl pak rozhodli na základě hlasování
návštěvníci této výstavy. Vítěze soutěže vyhlásili
a ocenili primátor města Petr Kulhánek a náměstek primátora Jiří Klsák. V kategorii od 6 do 10 let
zvítězila Eliška Mahrová ze ZUŠ Antonína Dvořáka,
kategorii od 11 do 14 let vyhrála Magdalena Cingrošová ze ZŠ Truhlářská a od 15 do 18 let bodovala
Karolína Havlíková z Prvního českého gymnázia.
Ta byla zároveň absolutní vítězkou.

V květnu doznalo zastupitelstvo města
několika změn. Namísto Viktora Davida, který
rezignoval, složil slib zastupitele jeho kolega
z kandidátky Alternativy Mgr. Jiří Brož (na snímku).
Na svůj post rezignovali také zastupitel za Alternativu MUDr. Jiří Souček, kterého nahradí Bc. Jana
Jandová, DiS. a zastupitel ODS Arnošt Donth, jehož
mandát přebírá René Weis.

· Stalo se

Nebezpečných injekcí na pískovištích ubylo

S

tížnosti maminek a ohrožení dětí. To přinášejí nebezpečné jehly na pískovištích
po městě. Podle současných kontrol se
však situace přece jen začíná lepšit. Na podněty
občanů pravidelně reagují strážníci městské
policie, kteří na krizová místa dohlížejí a dělají
pravidelné kontroly. Z výsledků těch posledních
jasně vyplývá, že nebezpečných jehel rapidně
ubývá.
„Několikrát do roka provádíme kontroly dětských
hřišť. Zaměřujeme se právě na injekční jehly,“
potvrdil k problému Marcel Vlasák, velitel strážníků. „Nezapomínáme ale ani na střepy od lahví,“
dodal.
Právě podněty maminek přiměly na sklonku
minulého měsíce strážníky k další sérii kontrol.
„Zaměřili jsme se na hřiště v Resslerových
sadech, protože právě z něj řada podnětů
přicházela,“ sdělil Vlasák. Zde bohužel strážníci
neodešli s nepořízenou. „Na hřišti jsme našli dvě
jehly. Ty jsme samozřejmě hned zlikvidovali,“
uvedl velitel.
Právě nalezené jehly spustily masivní akci kontrol
po všech funkčních hřištích ve městě. Ty se konaly v polovině května. Tentokrát byla statistika

Neocenitelným pomocníkem při hledání injekčních stříkaček je detektor kovů.

mnohem příznivější. „Můžeme konstatovat,
že nebezpečný odpad nebyl nikde zaznamenán,“
řekl Vlasák.
Při kontrolách používají strážníci detektor kovů.

Muži se nebáli krást ani na stožáru
Prodej kovů stále vynáší. Alespoň to dokazuje zájem zlodějů o tyto materiály. Někteří už zajdou tak daleko, že se nebojí riskovat ani zdraví. To je případ zlodějů, kteří se rozhodli vylézt přímo na stožár v areálu
AC Start a ustřihnout tam kabel. „Zloděje jsme zadrželi na Sokolovské ulici a předali Policii ČR,“ oznámil
po dopadení mužů velitel strážníků městské policie Marcel Vlasák. (red)

„Chceme také poděkovat všímavým rodičům,
kteří nás na riziková místa upozorňují. Určitě
je vždy prověříme,“ ujistil Marcel Vlasák.
Jan Havelka

Představujeme
strážníky města

Chodci ignorují přechod. I strážníky
V minulém vydání jsme informovali o nedisciplinovaných chodcích, kteří vbíhají do silnice v blízkosti přechodu u budovy Městské policie Karlovy
Vary. Že se nejedná pouze o pár odvážlivců,
prokázaly nedávné kontroly strážníků. „Chodce
jsme kontrolovali dvakrát a celkem jsme řešili
třicet devět přestupků. Většinou se jednalo o motoristy, kteří si k nám šli vyřídit povolení k vjezdu
do lázeňského území. V klidu zaparkují, klidně
i na zastávce MHD, a vrhnou se do silnice,“
vysvětlil nešvar velitel Marcel Vlasák. „Někteří
navíc na strážníky nedbali vůbec a chodili jim
přímo za zády,“ doplnil Vlasák. Hříšníků však
inzerceubývat.
188x30 mm_
RListy.ai 2 20.3.2013 15:59:50 Chodci se chovají, jako by přechod ani neexistoval.
postupně začíná
(red)
C

inzerce

garážová vrata
předokenní rolety
ploty a brány
venkovní žaluzie

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jméno: Zdeněk Ježek
Okrsek: nábř. Osvobození, nábř. J. Palacha
k Čertovu ostrovu, I. P. Pavlova, Bezručova
Zařazení: pořádková služba
Charakteristika: rodina, nohejbal, motorka
Kontakt: z.jezek@mpkv.cz

www.lomax-karlovyvary.cz

Kovomat H+H
Regionální zastoupení
Karlovy Vary, Stará Role
Závodu Míru 306 / 184
vrata@kovopolotovary.cz

 608 080 108
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Protidrogové centrum Občany zajímala bytová
už má stálé zázemí
výstavba i ruiny garáží
Od čtvrtka 16. května má karlovarské K-centrum
novou adresu. Přestěhovalo se do samostatného
domu, jenž stojí v areálu karlovarského Dopravního podniku ve Sportovní ulici. K-centrum
slouží pro osoby, kterým hrozí drogová závislost,
a nabízí i terénní program.
„Zařízení má za sebou dvojí stěhování, kdy se
z původních prostor v ulici Krále Jiřího dočasně
přemístilo do areálu na Západní ulici, aby teď
konečně zakotvilo na současné stálé adrese,“ informoval Jan Kopál, mluvčí karlovarské radnice.
K-centrum provozuje občanské sdružení Světlo
Kadaň a nová adresa je Sportovní 359/32,
Karlovy Vary.
(mm)

Rolava nabídne
větší komfort
a vstup zdarma
Oblíbený volnočasový areál Rolava překvapí
návštěvníky letos spoustou novinek. Město se
rozhodlo do něj investovat a na výsledku je to
hned znát. Návštěvníci ani letos nemusí při vstupu
na Rolavu sahat hluboko do kapes. Vstup je totiž
opět zadarmo.
„Nechali jsme opravit hráz, přelivy, výpustě
a došlo také na odbahnění malé vodní nádrže.
Návštěvníci ocení i mnohem komfortnější přístup
k areálu ve směru od Staré Role, který dostal nový
povrch a osvětlení. Městská společnost KV City
Centrum, jež Rolavu spravuje, nainstalovala nové
herní prvky pro děti, nové informační cedule,
vyměnila písek na hřištích pro plážový volejbal.
Novinkou je také přebalovací místnost,“ sdělila
novinky Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.
Podle ní se podobně jako v minulých letech
i letos stane Rolava dějištěm zajímavých akcí.
V červnu to budou například Den s městem a Den
záchranářů. První zmiňovaný se koná 15. června.
Záchranáři se zde sejdou 22. června. „Vstup
do volnočasového areálu Rolava bude i v letošní
sezoně zdarma.
Informace o aktuálním dění a kalendář akcí
na Rolavě najdete na www.koupaliste-rolava.cz,“
poradila Kyselá. (mm)

Účastníci diskuse odpovědi vedení města bedlivě sledovali a nebáli se ani zeptat.

D

ozvědět se, co trápí obyvatele městských
částí, i představit úspěšně dokončené
projekty. To jsou hlavní důvody pravidelných diskusních fór, která vedení města pořádá.
Letos se začalo ve Staré Roli a Počernech. Další
setkání budou následovat.
„Dotazy příchozích a následná debata s vedením města, zástupci magistrátu a městských
organizací se týkaly plánované nové bytové
výstavby v blízkosti staré, a také budoucnosti
garáží v Jabloňové ulici,“ sdělila Helena Kyselá,
mluvčí karlovarského magistrátu. Právě garáže
v Jabloňové ulici jsou dlouholetý problém. Zchátralé objekty lákají bezdomovce či zakladatele
černých skládek. „Dotazy směřovaly i k jízdním
řádům městské hromadné dopravy a jejímu prodloužení do lokality zvané Letná. Dále se týkaly
kácení a výsadby zeleně a úklidu ulic a veřejných
prostranství,“ doplnila k programu Kyselá.
Zástupci vedení města dále představili projekty, které se v poslední době podařilo v těchto
městských částech zrealizovat nebo k realizaci
připravit, například revitalizaci vnitrobloků, opravy komunikací, vybudování parků a podobně.
Další veřejná debata, tentokrát o rozvoji městské
části Bohatice, místních problémech a možnostech jejich řešení, se konala ve středu 22. května

od 17:00 hodin v budově Karlovarské teplárenské. Reportáž přineseme v následujícím vydání.
Na debatu se mohou připravit také obyvatelé
Drahovic, Hůrek a Olšových Vrat. Ta se koná 26.
června.
Jan Havelka
Příští diskuse s magistrátem:

Studenti chtějí zkrášlit podchody
Během víkendu 19.–21. dubna se v podchodech u Becherovky v Karlových Varech uskutečnila akce
s názvem Živé podchody. Její součástí byl třídenní workshop pro 20 studentů architektury a grafického
designu a přednášky na téma veřejný prostor a plánování rozvoje měst. Víkendová akce měla za cíl
podpořit stejnojmenný a dlouhodobý projekt sdružení PROTEBE live, který usiluje o opravu a oživení
podchodů mezi Dolním nádražím a třídou TGM. Výsledkem workshopu je sedm studií, jak s tímto
prostorem naložit.
(mm)
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Anketa: Jak se vám líbilo Zahájení lázeňské sezony?

N

avštívili jste nějakou akci v rámci Zahájení
sezony? Byli jste v centru dění, či vás
naopak tato událost nechává chladnými?
Díky Karlovarským radničním listům máte jedinečnou šanci podělit se o své názory a postřehy,
a dopomoci tak k tomu, aby v budoucnu přilákal
program ještě více lidí. Své odpovědi můžete zaslat
e-mailem na anketa@karlovyvary.cz, poštou na
adresu Infocentrum města Karlovy Vary, o. p. s.,
Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary. Obálku

nadepište Anketa. Odpovědi můžete také předat
osobně ve stejně označené obálce na pracovišti Infocentra na třídě T. G. Masaryka 53 (budova Becherovky). Nezapomeňte k odpovědi přidat kontakt na
vás. Nejlepší náměty odměníme věcnými cenami –
vstupenkami na koncert Pet Shop Boys v KV Areně,
společný koncert Karlovarského symfonického
orchestru a Čechomoru při Mezinárodním filmovém
festivalu a na další kulturní akce.
Těšíme se na vaše komentáře a návrhy! (mm)

Registr řidičů rozšířil úřední hodiny
Magistrát města vyšel vstříc veřejnosti a zareagoval na vzrůstající počet klientů registru řidičů
rozšířením úředních hodin pro veřejnost. „Nově se v květnu stalo úředním dnem i úterý, a to v době
od 8:00 do 12:00. Občané mají i pro nově zařazený úřední den možnost objednat si termín k vyřízení
své záležitosti elektronickou cestou prostřednictvím aplikace na internetových stránkách v sekci Úřad
on-line. Toto opatření bude v platnosti do 30. června 2013,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.
Úřední hodiny registru řidičů květen – červen:
Pondělí a středa: 8:00–12:00 a 13:00–17:00, úterý a pátek: 8:00–12:00 hodin.

Pomůže nám, když odpovíte
na následující otázky:
1. Jak se vám Zahájení sezony líbilo?
2. Která akce či část programu nejvíce?
3. Co vám naopak chybělo a myslíte si, že
by přilákalo ještě více diváků?
4. Máte nějaký originální nápad, jak koncipovat
program příště?
5. Koho byste rádi viděli příště mezi hosty?

Magistrát přistaví
kontejnery
na bioodpad

Město uspořádá den pro děti
Již 15. června se areál Rolava opět promění v soutěžní stezku pro děti, které si na rozličných úkolech vyzkouší své schopnosti, dovednosti a znalosti, a to nejen o Karlových Varech. „Na akci se představí jednotlivé
příspěvkové organizace města či společnosti s jeho podílem. Ty přichystaly pro děti soutěže, v rámci kterých je zábavnou formou seznámí se svou činností,“ informoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.
Vstup na akci je zdarma a program se koná od 14:00 do 18:00 hodin. Jeho součástí budou i pěkné písničky,
tancování a mnoho další zábavy. „Minulý ročník se velmi vydařil a akci přálo i počasí. Doufáme, že to bude
i letos příjemná událost pro děti i dospělé,“ doplnil Kopál. (mm)

Omlouváme se našim čtenářům
V květnovém čísle Karlovarských radničních listů jsme na straně 13 otiskli program Zahájení lázeňské
sezony. Podle podnětů některých čtenářů byl vytisknut velmi malý a tím se dal celkový rozpis akcí jen
velmi obtížně přečíst. Chceme se za tuto chybu omluvit a budeme se snažit, aby v budoucnu k takovým
problémům už nedocházelo. Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce

Sportovní příměstský tábor v Karlových Varech
Spousta zábavy a sportu pro děti od 5 do 12 let
Týdenní běhy od pondělí do pátku vždy od 7.45 do 17.00
Kde: Sportovní areály Meanrd a Rolava
Kdy: od pondělí do pátku o letních prázdninách
Více informací: www.sportgen.cz

Nevíte, kam s bioodpadem? Není to neřešitelný problém. Technický odbor karlovarského
magistrátu nabízí přistavení speciálních
kontejnerů na bioodpady a jejich následné
odvezení společností AVE CZ odpadové
hospodářství. Tuto nabídku potvrdila Helena
Kyselá, mluvčí města. „Odpady se budou
svážet v neděli a pondělí. Budou se dávat
do kompostu, proto prosíme občany, aby
neodhazovali do bionádob žádný jiný odpad,“
apeluje na zájemce Kyselá.
Do kontejnerů na bioodpad patří: tráva
a plevel, listí bez smetků z ulic, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, spadané
ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, sedliny z kávy a čaje, čajové sáčky,
skořápky z vajec, neznečištěná zemina bez
květináčů, pokojové rostliny a květináče
z lepenky a rašeliny.
Na stanovištích budou kontejnery umístěny
permanentně a vysypání je zdarma.
V případě plnění nádob komunálním odpadem budou nádoby staženy.

Kdy se odváží
bioodpad?
Každou neděli od 8:30
Stará Role, Bohatice, Dvory, Rybáře, Tašovice,
Doubí, Sedlec, Počerny

Každé pondělí od 14:30
Tuhnice, Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata,
Vyhlídka, centrum.
7
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Přistavení kontejnerů na objemný odpad
Sobota 1. 6.

Sobota 8. 6.

Sobota 15. 6.

Sobota 22. 6.

Bohatice: Jáchymovská, Kamenická, Lomená
Drahovice: Drahomířino nábřeží,
Mattoniho nábřeží, Lidická
Rybáře: Mlýnská, Hybešova, Plešivecká, Krušnohorská
Počerny
Stará Role: Husova, Vančurova,
Rolavská
Tuhnice: Bečovská
Dvory: Karla Kučery, Chebská
Cihelny
Tašovice: U Brodu, Slovanská
Rosnice
Centrum: Ondřejská
Lázně: Hálkův Vrch

Bohatice: Na Výšině, Táborská
Drahovice: Maďarská, Úvalská,
Stará Kysibelská
Rybáře: Majakovského, Kosmonautů, 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

Bohatice: Štúrova, Nádražní stezka
Drahovice: Boženy Němcové,
Mozartova, Vítězná
Rybáře: Počernická, Zlatý Kopeček,
U Koupaliště, Roháče z Dubé
Doubí: Modenská, U Vesničky SOS
Stará Role: Partyzánská, Luční,
Dykova
Tuhnice: Krymská x Charkovská,
Bečovská
Sedlec: Merklínská x Ke Hřišti
Olšová Vrata: K Letišti, Pražská
silnice
Centrum: Nábřeží J. Palacha
Lázně: Krále Jiřího

Bohatice: Jáchymovská, Kamenická, Lomená
Drahovice: Drahomířino nábřeží,
Mattoniho nábřeží, Lidická
Rybáře: Mlýnská, Hybešova, Krušnohorská, Plešivecká
Počerny
Stará Role: Husova, Vančurova,
Rolavská
Tuhnice: Brigádníků
Tašovice: U Brodu, Slovanská
Olšová Vrata: Revoluční,
Josefa Lady
Centrum: Karla Čapka
Lázně: Křižíkova

Sběrné dvory pro odkládání nebezpečných složek
komunálního odpadu a objemného odpadu
Sběrný dvůr Růžový vrch

Sběrný dvůr Rybáře

Sběrný dvůr Dvory

Kompostárna Stará Role

Resur
Nad Horním nádražím,
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086
Pondělí – pátek: 9:00–17:00
Sobota: 9:00–16:00
Neděle: 9:00–13:00

Marius Pedersen
Buchenwaldská/Celní
(naproti Prima)
Tel.: 353 449 300.
Po, st: 8:00–11:00,12:00–17:00
Čt, pá: 8:00–11:00, 12:00–16:00
Sobota, neděle: 9:00–12:00
Úterý zavřeno.

Resur
Ulice 1. máje,
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737
Pondělí – pátek: 9:00–17:00
Sobota: 8:00–12:00

Správa lázeňských parků
Ulice Žižkova
Tel.: 602 845 262 – p. Veselý
Od dubna do října bezplatně přijímá
odpad ze zahrad (tráva, listí).
Pondělí, středa: 11:30–17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 12:00–15:00
Sobota: 9:00–13:00

Blokové čištění a noční mytí komunikací
3.6. 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
4.6. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská,
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
5.6. středa
Komunikace: Jugoslávská,
Bulharská, Varšavská (část), Horova,
Sokolovská (od pivovaru k okružní
křižovatce u prodejny motocyklů)
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)
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6.6. čtvrtek
Komunikace: Smetanova, Školní,
Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská, Kryzánkova
7.6. pátek
Komunikace: Závodu míru, Nádražní
10.6. pondělí
Komunikace: Celní, Majakovského,
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny
Světlé, Dělnická
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV.,
Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J.Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
11.6. úterý
Komunikace: Rosnice – Čankov,
Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku,
Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem
12.6. středa
Komunikace: Sportovní, Mattoniho
nábřeží, Drahomířino nábřeží, Vítězná
(od OK po Drahomířino nábřeží),
Drahovický most
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od 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)
13.6. čtvrtek
Komunikace: U Imperiálu, Jarní,
Balbínova, Zítkova, Hynaisova,
Raisova, Petřín, Pražská
14.6. pátek
Komunikace: nám. Evy Destinové,
nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek
od Drahomířina nábřeží k Prašné),
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
17.6. pondělí
Komunikace: Hřbitovní, 5. května,
Máchova, Polská, Jiráskova, Národní,
Mozartova, Baarova, Mánesova
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV.,
Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J.Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
18.6. úterý
Komunikace: Ladislava Koubka,
Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,

Hybešova, Slepá, U Spořitelny
19.6. středa
Komunikace: Klínovecká,
Vodárenská, Plešivecká,
Buchenwaldská, Jana Opletala,
Sedlecká, Merklínská
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)
20.6. čtvrtek
Komunikace: Scheinerova, Tyršova,
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova,
Ondřejská
21.6. pátek
Komunikace: Čertův ostrov - nábř.
Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka,
Foersterova, Jateční
24.6. 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
25.6. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská,
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
26.6. středa
Komunikace: Jugoslávská,
Bulharská, Varšavská (část), Horova,
Sokolovská (od pivovaru k okružní
křižovatce u prodejny motocyklů)
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)
27.6. čtvrtek
Komunikace: Železniční, nám.
17. listopadu, Sibiřská, Severní,
Konečná
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Rozšířené lanové centrum
zahájilo sezonu
• V centru Svatý Linhart si již na své přijdou i odvážnější návštěvníci. Mohou vystoupat až do 13 metrů.

Děti uklízely lesy
Že jim nepořádek není lhostejný, dokázaly děti
z mateřinek a základních škol. Ty se společně
s městem připojily k akci Den Země a pomohly
s úklidem lázeňských lesů. V pondělí 22. dubna
se uskutečnilo v lanovém parku na Svatém
Linhartu nejen sportovní, ale především naučné
dopoledne pro děti z mateřských a základních
škol. Děti měly možnost vyzkoušet svou zdatnost
na překážkách, které pro ně lanové centrum
nastražilo, a následně ověřit své znalosti v rámci
Ekoher s Tondou Obalem. Akce byla odměnou pro
děti, které se zapojily do úklidu v okolí lázeňských
lesů. Ačkoliv se počasí příliš nevydařilo, akce byla
úspěšná a s překážkami lanového parku se skvěle
poprali i ti nejmladší účastníci. (mm)

Pohádkový les
okouzlil přes
patnáct set lidí

Šplhat ve výškách si může vyzkoušet každý. Areál je připravený pro zájemce všech věkových kategorií.

R

ozšířená nabídka aktivit, možnost přijít
po domluvě kdykoli, a také občerstvení.
To vše nabízí lanové centrum Svatý Linhart,
které slavnostně zahájilo provoz 3. května. O přestřižení pásky se postaral primátor Petr Kulhánek
a Evžen Krejčí, ředitel příspěvkové organizace
Lázeňské lesy Karlovy Vary.
„Oproti minulé sezoně, kdy byl v provozu pouze
dětský okruh ve třech metrech nad zemí, nabízí
letos lanové centrum i zábavu pro odvážnější
návštěvníky. Své dovednosti si vyzkouší na
překážkách ve výškách osm až třináct metrů,
což v minulém roce umožňovaly pouze takzvané
top-rope překážky, jako je chůze po kladině, skok
na hrazdu či do volného prostoru,“ sdělil ředitel
Krejčí.
Nový okruh obsahuje dvacet tři vysokých překážek, které zkušení lezci jistě znají, například
barmský most, skok za pomoci liány nebo chůze
po dřevěných oknech. „Ale i pro ně by mohlo být
tvrdším oříškem zdolání ráhna, chůd či ručkování
po provazovém žebříku nad hlavou. Pro ty, kteří
ocení i menší náročnost překážek, jsou připraveny
tři sjezdy po lanovce nebo lavička umístěná ve
výšce a určená k vydechnutí a krátkému odpočinku. Dětský okruh a nízké překážky jsou určeny
dětem od šesti let, vysoké a top-rope překážky
jsou přístupné od dvanácti let. Na vaši návštěvu
se těší náš tým vyškolených instruktorů. Máte
možnost parkování i občerstvení,“ doplnil ředitel.
Jan Havelka

Provozní doba

Květen, červen

pá 15:00–19:00
so + ne 12:00–19:00
Červenec, srpen
denně 12:00–19:00
Září, říjen
so + ne 12:00–19:00
Po telefonické dohodě a při minimálním počtu
15 osob v jakýkoliv den a hodinu.
Vstupné

Dětský okruh
Děti do 16 let
70 Kč/okruh
Děti 2 a více okruhů
50 Kč/okruh
Skupina 10 a více osob 50 Kč/okruh/osoba
Dospělý
120 Kč/okruh
Vysoký okruh
Osoba od 12 let a 150 cm 250 Kč/okruh
Osoba od 12 let
1000 Kč/5 okruhů
Nízké překážky
Dospělý, dítě
70 Kč, 50 Kč/1 hod
Top-rope překážky
Osoba od 12 let
250 Kč
Na nízké lanové překážky a top-rope překážky
je nutno se objednat předem – vhodné pro skupinu více osob. Permanentky v prodeji.
Školy a větší skupiny pouze po předchozí objednávce na těchto kontaktech:
Tel.: 773 231 311 nebo 720 119 314
E-mail: tousecka@llkv.cz, lesy@llkv.cz
Více informací na www.llkv.cz

Ani nepříznivé počasí neodradilo v sobotu
11. května davy lidí od návštěvy akce Pohádkový
les. Tu pořádala městská knihovna a na děti
v Meandru Ohře čekal bohatý program.
Náměstek primátora Jiří Klsák pomyslně
odemknul vstup do Pohádkového lesa úderem
jedenácté hodiny. „Děti plnily zábavné úkoly
na devíti stanovištích, mohly vyzkoušet funkčnost
hasičského auta dobrovolných hasičů z Tašovic,
absolvovat rychlý kurz první pomoci s krajskou
záchrannou službou nebo slaňovat ze čtyřmetrové
výšky. V cíli na děti čekalo nejen občerstvení
a táborák, ale hlavně pestrý kulturní program,“
potvrdili organizátoři akce. V Meandru zazpívala
nadějná mladá zpěvačka Bára Blažková, a také
smíšený sbor Chorea Nova. Pro děti byla připravena pohádka divadelníků z Ostrova. Každou hodinu
čekalo na děti slosování o zajímavé ceny.
První ročník Pohádkového lesa s Městskou
knihovnou se velice vydařil, o čemž svědčí
i vysoká návštěvnost. „Do pohádky zavítalo přes
1500 návštěvníků, dětí registrovaných do soutěží
bylo přes 500, i když nám program narušil déšť,“
pochvalovali si organizátoři.
Jan Havelka

Na krásné počasí sice čekali návštěvníci marně,
ale i tak se dobře bavili.
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· sociální služby

O lidi s Alzheimerovou chorobou
se stará Farní charita Karlovy Vary
• Karlovarská charita je jediné
zařízení v kraji, které má certifikát
Vážka. Ten garantuje kvalitu
poskytovaných služeb. Uděluje
jej Česká alzheimerovská
společnost.

S

enioři s některou formou demence nemusejí
v Karlových Varech ztrácet chuť do života. Mají šanci využít pomoc místní Farní
charity. Ta poskytuje péči formou týdenního nebo
denního stacionáře a odlehčovací služby. Kapacita
je v současné době 29 míst, a podle vedení charity se zájem klientů stále zvyšuje.
Potvrdil to ředitel karlovarské Farní charity Aleš
Klůc. „V budoucnu bychom chtěli kapacitu rozšiřovat, ale bohužel finanční prostředky se v dnešní
době hledají obtížně. Budeme se ale dále snažit,“
ujistil.
Velkým úspěchem podle něj bylo získání Certifikátu Vážka, který dokazuje kvalitu poskytovaných
služeb. „Vlastníme ho jako jediní v Karlovarském
kraji a potvrzuje, že tady máme kvalifikované
pracovníky, kteří mohou s lidmi s podobnými
chorobami fundovaně pracovat,“ dodal.
Stacionář charakterizuje rodinné prostředí se spekontakt:

Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12
Karlovy Vary – Stará Role
Telefon: 353 434 211
www.charitakv.cz

Nemocní lidé nejsou díky karlovarské Farní charitě izolovaní a věnují se nejrůznějším zájmovým činnostem.

cializovanou péčí. „Ta se poskytuje nepřetržitě
od pondělí do pátku a u odlehčovací služby včetně
sobot a nedělí. Od běžných pobytových zařízení
se lišíme respektováním zvláštních potřeb lidí
s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech
zachovaných schopností co nejdéle. Jsme tu pro
naše klienty v době, kdy se domácí péče stane
obtížně zajistitelnou z hlediska zachování kvality
života nemocného člověka i pečujících rodinných
příslušníků,“ doplnil k práci charity Klůc.
„Zaměřujeme se na péči a podporu v aktivitách
denního života, podporu soběstačnosti pomocí

jednotlivých terapeutických metod, jako je ergoterapie zaměřená na rozvíjení jemné motoriky, muzikoterapie, cvičení. Dále přiměřeného
pohybového režimu, léčebné tělesné výchovy
a pohybové terapie. Samozřejmostí je komunikace, kontakt, blízkost, rozvíjení vztahu, péče
o vzhled a společenský život. Soustavně hodnotíme aktuální stav klienta a úzce spolupracujeme
s jeho rodinou,“ dodal.
Týdenní stacionář je zároveň informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Hlavním cílem je
zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí
a jejich rodinných příslušníků. „Poskytujeme rady
a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, máme řadu tištěných materiálů, které jsou
zájemcům k dispozici,“ potvrdili ve stacionáři.
Jan Havelka
projevy alzheimerovy choroby:

• V počátečních stadiích choroby hrozí seniorům poruchy paměti, řeči, orientace, potíže
se zvládáním složitějších činností, zhoršuje
se i jejich schopnost dodržovat hygienické
návyky a ztrácejí schopnost správně se
obléknout.
• Později se utlumují pohybové stereotypy chůze, posazení se, používání příboru, nastupuje
neschopnost logického myšlení, vlastního
úsudku, řešení problémů, samostatného
rozhodování.

Certifikát Vážka se získává vždy na rok a půl.
10
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• Nedílnou součástí těchto chorob jsou
významné poruchy chování, jako je neschopnost sebeovládání, odmítání péče, jídla, léků,
agresivita, noční aktivita a další.

· ohlédnutí za zahájením lázeňské sezony

Zahájení lázeňské sezony: koncerty, zábava i vyslanec papeže

K

aždoročně se v Karlových Varech koná
několik událostí, kdy se město změní
k nepoznání. Jednou z nich je bezpochyby Zahájení lázeňské sezony. To bylo i letos
nabité programem, vzácnými hosty a skvělou
atmosférou. Letos se opět žehnalo pramenům,
hrála spousta muziky, udělovaly se Ceny města

i čestné občanství. Zahájení lázeňské sezony
bylo významné i pro Karlovarský symfonický
orchestr. Ten pokřtil své nové CD Sinael – Jazz
Symphony. Fenomenální úspěch zaznamenala
také skvělá premiéra Rockové mše. Novinkou
byla i atraktivní videoartová projekce Vernun na
budovu divadla.

Nenudil se ani karlovarský kronikář Tomáš Tišler,
pro kterého znamenalo zahájení být v nepřetržité
akci celý víkend. „Je pravda, že toho člověk musí
spoustu stihnout, ale kdyby ne, nemohl bych
kronikáře dělat,“ přiznal Tišler.
Atmosféru zahájení přibližují i následující snímky.
Jan Havelka

Zahájení lázeňské sezony 2013 začalo v Městském divadle 3. května. Primátor
města Petr Kulhánek na snímku prohlašuje lázeňskou sezonu za zahájenou.

V městském divadle se čestnou občankou města stala paní Masumi Böttcher-Muraki, známá spisovatelka a propagátorka města ve světě.

K zahájení sezony vždy patří bohatý kulturní doprovodný program. Ten se město snaží připravit tak, aby potěšil všechny generace.

V rámci zahájení sezony se přihlížející dozvěděli i podrobnosti o založení města. Potěšily také historické ukázky, které k této události neodmyslitelně patří.

Papežského nuncia Mons. Giuseppeho Leanzu přivítaly davy lidí. Ty pro něj
vytvořily velmi přívětivou atmosféru.

Požehnání se dočkalo i slavné Vřídlo, které je právě během sezony skutečným
magnetem pro lázeňské návštěvníky.
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Začíná nová tradice?
Praha, Kladno nebo Slaný. To je několik míst, kde
už si lidé mohli pochutnat na pravém francouzském jídle. Organizátoři Festivalu francouzských
chutí a vůní si nyní vybrali naše město, ve kterém bude akce od 13. do 16. června. Doufají,
že pokrmy a vína lidem zachutnají a z akce by
se mohla stát tradice.
„Bylo by moc dobře, kdyby si návštěvníci náš
festival oblíbili a mohli bychom se vracet. To ale
závisí na tom, jak uspějeme,“ uvedla produkční
Markéta Pavlů.
(red)

Dopravu neomezíme,
slibují organizátoři

Francouzské pochoutky
míří do města

P

ravé francouzské sýry, vína, klobásky, palačinky. To jen malý výčet sortimentu, který
nabídne Festival francouzských chutí a vůní
v Karlových Varech. Akce se zde koná vůbec poprvé a organizátoři slibují, že by si každý labužník
měl přijít na své. Navíc bude festival šancí i pro ty,
kteří zatím tato jídla neměli šanci ochutnat. Karlovaráci ho mohou navštívit od 13. do 16. června.
„Akce se bude konat v prostoru kousek od Alžbětiných lázní u karlovarské Hlavní pošty. Zákazníci
budou mít k dispozici 18 stánků nabitých jídlem,
pitím a všechno originály z Francie. Navíc stánky
budou i plné dekorací. Nakupující můžou přijít
každý den od 10:00 do 20:00 hodin,“ potvrdila
Markéta Pavlů, produkční festivalu.

Vstup zdarma
Návštěvníci, kteří si budou chtít festivalové trhy
třeba jen prohlédnout, mohou nechat peněženky
v klidu doma. „Vstup je zcela zdarma. Chtěli jsme
být otevření naprosto všem občanům. To platí
i pro ceny zboží. Najdou se zde pokrmy pro náročné i pro běžné zájemce,“ ujistila produkční. Ti si
budou moci zboží zakoupit přímo domů, nebo si
pochutnat na místě. „Připravíme speciální stolečky, relaxační lehátka a podobně. Chceme, aby se
zde každý cítil v pohodě,“ doplnila Pavlů.

Nebudou chybět ani francouzská vína.

Francouzi v akci
Nebyl by to Festival francouzských chutí a vůní,
kdyby jídlo a pití nepodávala obsluha spjatá
s touto zemí. „Všichni trhovci pocházejí přímo
z Francie, ale žijí u nás. Většinou v Praze,“ osvětlila produkční.

Město vyšlo vstříc
Také potvrdila, že pomoc místního magistrátu byla
pro organizátory velmi důležitá. „Vyšli nám velmi
dobře vstříc a podpořili nás, jak mohli,“ doplnila
Markéta Pavlů.
Jan Havelka

Trhovci prý budou ohleduplní.

Vadou na kráse velkých akcí bývají vždy nejrůznější dopravní omezení, zablokované plochy
a podobné organizační věci, které místním
občanům mohou návštěvu akce pěkně znechutit.
Organizátoři Festivalu francouzských chutí a vůní
však slibují, že lidem jídlo v ústech kvůli těmto
krokům nezhořkne.
„Žádná omezení se neplánují. Stánky budou mít
trhovci postavené šikovně, aby nikomu nepřekážely. Chceme dění ve městě obohatit, ne nějak
komplikovat,“ řekla produkční Markéta Pavlů.
(red)

Jídlo zpříjemní
i muzika
Jazz, pop i šansony. Tyto žánry budou znít
v rámci Festivalu francouzských chutí a vůní
v Karlových Varech u Hlavní pošty.
„Chtěli jsme nabídnout i kulturní zážitek. Postavíme tam pódium a každý den si lidé vychutnají i kvalitní muziku různých žánrů. Hudební
program by měl zahájit vždy od 14:00 hodin,“
nastínila dramaturgii produkční Markéta Pavlů.
(red)
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Atmosféra Francie bude po čtyři dny cítit přímo v centru Karlových Varů. Snímek je z festivalových trhů
pořádaných v Praze.

· téma

Francie k lázním sedí,
míní produkční

P

ohodová atmosféra, kolonády a spousta
turistů. A k tomu všemu jídla z Francie.
To je rovnice, které by rádi dosáhli organizátoři Festivalu francouzských jídel. Ti prý o Karlových Varech neuvažovali nijak dlouze a rozhodli
se, že putovní festival rozšíří o další zastávku
v našem městě.
„Myslím, že právě město Karlovy Vary je vyhlášené otevřeností a skvělou atmosférou, a proto
by k naší akci mohlo sednout. Navíc je světově
proslulé a koná se zde řada významných akcí,“
domnívá se produkční festivalu Markéta Pavlů.
Ta prý neuvažovala, že by místo francouzské
kuchyně přivezli například mořské plody. „Sice

jsme měli akce i s nimi, ale k lázeňskému městu
mi více sedí právě Francie,“ dodala.
Přestože většině Karlovaráků jméno festivalu
asi zatím nic neřekne, nejedná se o krátkodobou
akci. „Začínali jsme už v roce 2007 v Praze na
Jungmannově náměstí. Tehdy ještě nebyl festival
tak rozsáhlý. Od rok později jsme se přesunuli
na Kampu. Zde nás navštívil i velvyslanec Francie,
což nás hodně motivovalo. Postupně jsme se tedy
rozrůstali,“ zavzpomínala na začátky produkční.
Zda se na mapu zastávek v budoucnu připojí
i Karlovy Vary, se ukáže od 13. do 16. června.

Primátor:
Gastronomie
k městu patří

Festival slibuje nevšední chuťové zážitky všem.
Ilustrační foto.

Jan Havelka

Nápad na pořádání Festivalu francouzských chutí
a vůní vítá také vedení města. Hlavně z toho
důvodu se dočkal projekt požehnání, za což byli
organizátoři akce velmi vděční a městu děkují.
„Věřím, že je to další akce, která může být pro
město a jeho občany velkým přínosem a poznáním
něčeho nového. To je vždy plus,“ uvedl primátor
Karlových Varů Petr Kulhánek. „Navíc gastronomie
k lázeňství neodmyslitelně patří,“ doplnil.
Podle něj bude červnový termín určitým předvojem populárního Mezinárodního filmového festivalu. Akce totiž nepotěší jen gurmány, ale i příznivce
kultury doprovodným hudebním programem, který
poběží každý den několik hodin a nabídne řadu
žánrů. Důkazem, že město se nikdy nebránilo
zpestřením na poli kultury a sportu, jsou i další
zajímavé akce, které se zde pravidelně konají, jako
například Karlovarský karneval či oblíbený Food
Festival. (red)

Podobné pochoutky budou k vidění i u Hlavní pošty.
inzerce

www.

malby,nátěry,fasády,tapety
dekorativní technika Oikos
dekorace dětských pokojů
Karel Juštík

777 178 057

KOUPÍM POLE

• pro mládež • pro dospělé •
14 x 2 vyučovací hodiny společenského
tance, prodloužená, závěrečný věneček

Tel.: 725 357 287
www.d-team.czSC-330918/01

SC-330140/20

Taneční kurzy
v Alžbětiných Lázních
od září 2013

kdekoli v Karlovarském
kraji za odhadní cenu,
1 ha a více, nejlépe
2–5 Kč za 1 m2.
Tel.: 604 287 347

Michal Domek

608 372 545

Krymská 1056/5, K. Vary
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SC-330091/05

www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/
Poruchy

w

SC-330931/02

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

SC-322325/05

tel. 602 488 372, 353 566 016

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



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

a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

SC-331094/01

353 225 723
SC-331032/01
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· stavby kraje

Minulý rok bodoval
Palác princů

Vyberte nejhezčí stavby v kraji.
Soutěží jich přes dvacet

N
Loňský ročník soutěže Stavba Karlovarského kraje
doslova ovládla rekonstrukce ostrovského Paláce
princů a jeho využití na městskou knihovnu.
Předtím fungoval objekt jako místo pro laboratoře
Střední průmyslové školy Ostrov. Pro tuto stavbu
hlasovala odborná porota i veřejnost.
V projektech se na prvním místě umístila Naučná
stezka klášter – město Teplá. Opět došlo ke shodě
mezi veřejností a odborníky. Svou cenu udělil také
hejtman Josef Novotný, který ocenil revitalizaci
centra vzdělávání ISŠTE Sokolov. Primátora Karlových Varů zase nejvíc okouzlila budova Obvodního
oddělení Policie ČR. (red)

ejen nové stavby kritizovat, ale umět je
i pochválit. To je náplní soutěže o Stavbu
Karlovarského kraje. Oblíbená a prestižní
soutěž se koná i letos. Do výběru oceněných
staveb a projektů zasáhnou i hlasy veřejnosti.
Ta letos poprvé vybere i nejlépe a nejcitlivěji
zachráněnou památku.
„V tradičním hlasování veřejnosti letos soutěží
dvacet tři staveb a šest projektů. Hlasovat se dá
na internetu do 7. června,“ potvrdila Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení
Karlovy Vary.
Stavby a projekty přihlášené do 13. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje hodnotí kromě
veřejnosti i odborná porota. „Výsledky budou
zveřejněny při Dnech stavitelství a architektury
Karlovarského kraje v červnu v Karlových Varech,“
doplnila manažerka.
Veřejnost může své favority vybírat a hlasovat na
internetových stránkách www.stavbykarlovarska.
cz do 7. června do 16:00 hodin. Všichni hlasující

budou zařazeni do slosování o 20 hodnotných cen.
„O titul Stavba kraje se uchází stavby i rekonstrukce, jedná se o hotely, bazény a balneoprovozy. Dále stavby občanské vybavenosti,
nemocnice, sportovní stavby. Představují se také
dopravní stavby, například silnice R 6, dopravní
terminály, zastoupeny jsou i průmyslové stavby,“
nastínila Vlášková.
V přehlídce projektů figuruje knihovna, parkovací
dům, dostavba letiště, cyklostezka a podobně.
Mezi památkami se objevuje například Becherova vila. Samostatnou cenu v soutěži udělí
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek, pod
jejichž záštitou celá akce probíhá. „V rámci Dnů
stavitelství a architektury Karlovarského kraje
bude také vyhlášen projektant a stavbyvedoucí
roku, kteří se podíleli na některém z prezentovaných projektů. který realizoval některou z prezentovaných staveb,“ uzavřela Anna Vlášková.
Jan Havelka

Stavitelé neodejdou
s prázdnou
Ceny pro sportovce, umělce, záchranáře jsou běžné a často se o nich mluví. Stavitelé však zůstávají
trochu opomíjeni. To se právě snaží také změnit
akce Dny stavitelství a architektury Karlovarského
kraje. Kromě vyhlášení cen pro nejlepší projekt
a stavbu se udělí také titul Osobnost stavitelství
Karlovarského kraje.
„Posledních šest let se ocenění Osobnost stavitelství uděluje v rámci celorepublikových Dnů
stavitelství a architektury největším osobnostem
tohoto oboru. I na západě Čech chceme ukázat,
že je zde řada regionálně významných osobností,
které si takové ocenění zaslouží, jelikož se svou
prací nesmazatelně zapsaly do stavebního obrazu
Karlovarského kraje,“ konstatovala Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení
Karlovy Vary. Pořadatelé v předloňském roce
poprvé udělili v Karlovarském kraji cenu Osobnost
stavitelství. Tu získal Jaromír Pešek, v loňském
roce byla tato cena udělena in memoriam Ing.
Františku Lindovi.
Anketa bude vyhlášena i letos. „Cenu získá
osobnost, která přispívá k rozvoji stavebnictví
a k rozvoji regionu, a zároveň má jako osoba
profesní, společenské a morální kvality,“ vysvětlila
kritéria výběru manažerka. Výběr osobnosti provede odborná porota v rámci hodnocení soutěže
staveb Karlovarského kraje. Vyhlášení výsledků
ankety Osobnost stavitelství Karlovarského kraje
proběhne v rámci společenského večera 7. června
v Městském divadle v Karlových Varech.
Jan Havelka
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V nové soutěžní kategorii se o titul nejlépe zachráněné památky uchází i zámek v Chyši. Ten dal do pořádku
majitel Vladimír Lažanský a pořádá zde i kulturní akce.

O vaše hlasy se uchází také nový moderní bazén a lávka u karlovarské multifunkční haly.

· lidé

Vladimír Hlavatý žije nohejbalem 35 let

J

eden z nejúspěšnějších sportů, které
se hrají v Karlových Varech, je nohejbal.
Doubští nohejbalisté mají za sebou zajímavou 34letou historii. Od prvního seznámení přes
léta hledání až po evropské a světové úspěchy
klubem prochází osobnost, která je jednoznačně
hodná titulu legenda, Vladimír Hlavatý.
Jak to vše začalo? „Dvorec pod Chebským
mostem patřící Slovanu nás přitahoval. Když se
hrál zápas v nohejbalu, sledovali ho dokonce
i diváci z mostu. I mě a mé kamarády tento sport
oslovil a doslova chytil,“ vzpomíná Hlavatý, jehož
sportovní ambice se měly brzo naplno rozvinout.
„Psal se rok 1978 a vznik klubu byl na spadnutí,“
popisuje.
Kromě Hlavatého byli zakládajícími členy
M. Bořek, V. Danč, Jan a Jiří Dutkovi, M. Fuksa
a F. Veselá st. „Chtěli jsme hrát soutěž, a tak
jsme se přihlásili do Oblastního přeboru první
třídy. S názvem klubu jsme si problém nedělali. Měnili jsme ho. Nejdříve to bylo TJ Doubí
- vesnička SOS, poté ČSAD Doubí, Chetak,
spolupracovali jsme i s STS Toužim. Název SK
Liapor Karlovy Vary vznikl až v roce 1994, když
jsme získali první titul mistra republiky,“ doplnil
Hlavatý.
„Problém byl s hřištěm, neměli jsme kde hrát.
Proto jsme po dohodě první soutěžní zápasy
hráli na hřištích soupeřů. Všichni v Doubí jsme
holdovali fotbalu, jako žáci i dorostenci. S jakou
chutí jsme se pustili do zvládnutí tajů nohejbalu,
s takovou snahou jsme se dali do výstavby areálu. V blízkosti fotbalového hřiště jsme vybudovali
dva kurty. Oplotili jsme je, postavili buňku, kde
vznikla šatna a stánek s občerstvením. Mysleli
jsme i na diváky, upravili jsme malý přístřešek.
Vybudovali jsme umělé osvětlení a kolem hřiště
vysadili stromy. V průběhu dalších let jsme

Zakladatel a současný prezident nohejbalového
SK Liapor – Witte Karlovy Vary Vladimír Hlavatý.

s vylepšováním areálu dále pokračovali. Postavili
jsme tenisové kurty, zrekonstruoval se hlavní
nohejbalový kurt a vybudovala se tribuna. Fakt
je ten, že většinu prací zvládali naši členové,
pomáhá i náš patron Liapor, ale i město Karlovy
Vary a Karlovarský kraj. V současné době je
nohejbalový areál v Doubí jedním z nejhezčích
v republice,“ pochvaluje si prezident klubu.
Je živou encyklopedií, sype z rukávu výsled-

ky, sestavy, zná pořadí v soutěžích juniorů,
dorostenců, žáků i veteránů. Klub má v soutěžích
jedenáct družstev. Jsou mezi nimi žáci, dorostenci, ženy a dokonce osm družstev mužů. Oddíl
má 190 členů.
„Pouze v roce 2006 jsme skončili v extralize šestí a v roce 2005 jsme skončili na pátém místě.
Jinak jsme ze stupňů vítězů prakticky nesestoupili,“ komentuje výsledky Hlavatý.
Mistry České republiky se parta z Doubí stala poprvé v roce 1994. Další tituly získali nohejbalisté
pravidelně od roku 1999 do roku 2002. Naposled
stáli na nejvyšším stupínku v roce 2005. K nesporným úspěchům družstva patří i tituly mistrů
republiky, Evropy a světa.
Odchovanec Karel Bláha byl třikrát mistr
světa – dvakrát ve dvojkách, jednou v trojkách.
Jiří Dvořák se stal mistrem světa dvakrát ve
dvojkách a František Veselý je mistrem světa
v singlu. Josef Tirpák hrál za Liapor v letech
1999 až 2004 a byl v té době nejlepším hráčem
České republiky. Jan Vanke na mistrovství světa
v roce 2008 v trojkách skončil na 3. místě. Je
stálým členem současné reprezentace.
Podle Hlavatého poznamenal v nedávných letech
mužstvo generační problém. Věk některých
hráčů se přiblížil ke čtyřicítce a mladí chtějí
využít šanci a už se prosazují. „Už několik let
se na postu nejlepšího hráče prosazuje Jan
Vanke. Je úspěšným kapitánem a stálým členem
reprezentace. Věkově rozdílnou partu bylo třeba
dát dohromady. Podařilo se to trenérovi Gerhardu
Knopovi. Také vedoucí družstva František Veselý
mladší je na svém místě,“ řekl předseda klubu.
Oddíl se může pochlubit i fantastickou prací
s mládeží. U ní to zatím není o herním výsledích,
ale je pro klub velkou nadějí do budoucna.
Luboš Zahradníček

Stále mám plány, říká devadesátiletá paní Pátková
Krásných devadesát let oslavila letos na jaře paní
Blanka Pátková. Narodila se v rodině železničáře na Slovensku, maturovala za heydrichiády
v Čechách. Po válce se přestěhovala s manželem
do Aše.
V roce 1951 cestovala domů vlakem, který ale
nezastavil v Aši, přejel hranice do západního
Německa a zastavil až v Selbu. Událost je známá
jako vlak Svobody, šlo o domluvený útěk několika
lidí.
Ze 110 cestujících 33 zůstalo v Německu, ostatní
pasažéři se po dvou dnech vrátili zpět. Nastaly
výslechy Státní bezpečnosti, výpověď z domova
v Aši, rodina Pátkových se přestěhovala do Karlových Varů. Paní Pátková pracovala nejdříve v Čedoku, poté se dvacet let věnovala práci v kultuře,
byla však nakonec donucena odejít. Svou další
práci našla v Dětské vesničce.

Za politiku jí zavřeli manžela, v roce 1968 emigrovala starší dcera a zdálo se, že se možná už nikdy
nesetkají. To naštěstí změnil rok 1989. Konečně
mohli s manželem vycestovat, samozřejmě i za
dcerou do Kanady. Manžel paní Pátkové se angažoval v Občanském fóru, patřil k zakladatelům
Konfederace politických vězňů.
Několik let po listopadu bohužel zemřel na následky práce v jáchymovských lágrech.
Nyní žije paní Pátková klidným životem v Horních
Drahovicích. Vnoučata má doslova po celém světě
– v Kanadě, Německu i Hongkongu.
Přestože její život nebyl jednoduchý, neztrácí
humor a dobrou náladu, má ještě plno různých
plánů. Přejeme jí, aby se jí všechny splnily, a také
hodně zdraví, štěstí a dobré pohody.
(red)

Blanka Pátková hýří humorem, i když zažila spoustu trápení.
15

· rozhovor

Hudební sen už se mi nesplní,

U

znávaný hudebník, pedagog, ředitel karlovarského Jazzfestu, člen mnoha bigbandů
a v neposlední řadě také nově držitel Ceny
města. To vše je karlovarský rodák Milan Krajíc.
Už z výčtu jeho aktivit je patrné, že získat u něj
čas na rozhovor je tvrdý oříšek. Přesto si však
muzikant našel čas, aby upřímně a s nadhledem
odpověděl na několik otázek.
Jste čerstvým držitelem Ceny města Karlovy Vary.
Jaké z tohoto ocenění vaší dlouholeté práce máte
pocity?
Mám z toho samozřejmě velmi příjemný pocit.
Těší mě, že jsou lidé, kteří si všimli mé činnosti
a ocenili ji. Na druhou stranu musím přiznat,
že jsem uvažoval, že cenu vrátím. Zastupitelstvo
totiž neschválilo mou žádost o dotaci na další
Jazzfest. To mě krátce po udělení ceny celkem
zaskočilo. Ještě jsem to ale nevzdal a osobně
se chystám na zastupitelstvo 25. června, kde
se budu snažit tuto žádost obhájit.
Napadlo vás někdy, že byste takovou cenu mohl
získat?
To mě nenapadlo ani ve snu. Myslím totiž, že je
v našem městě mnoho lidí, kteří by si ji zasloužili
víc. Já jsem muzikant, ale máme tady skvělé
odborníky například ve zdravotnictví. Jejich práce
je mnohem důležitější než moje hudební nebo
pedagogické aktivity.

Už jste zmínil oblíbený karlovarský Jazzfest.
Znamená tedy zatím neschválený příspěvek, že se
letos posluchači svého oblíbeného žánru v Karlových
Varech vůbec nedočkají a budou muset za hudbou
vyrazit jinam?
Jazzfest určitě bude, je to jedna z mých srdečních
záležitostí. Problém je ovšem v tom, že ho připravuji řadu měsíců dopředu. Lákám sem například
špičkové muzikanty z USA, se kterými musím
mít včas podepsané smlouvy, vyřízené honoráře

a podobně. Proto mě každá taková komplikace
hodně děsí. Všude pak musím běhat a shánět
peníze. Protože pokud bych třeba na poslední
chvíli vystoupení kapel zrušil nebo nedostál svým
závazkům, pak hudební agentury ztratí důvěru
a obávám se, že sem přestanou chtít jezdit a hrát.
Zmínil jste kapely z USA. Máte už nyní v hledáčku
nějakou hvězdu ze zámoří?
Nejen v hledáčku, ale už dojednanou. Jedná se
o muzikanty, kteří hráli s legendou jazzu Milesem
Davisem. Ještě nikdy v Čechách nehráli, takže by
byla naprostá bomba, kdyby přijeli potěšit posluchače do Karlových Varů.
Jste velmi vytížený člověk, což bylo patrné i při
hledání času na rozhovor. Jak to všechno zvládáte?
Dá se říct, že jste workoholik?
Zvládat se to dá, ale hodně tím samozřejmě trpí
soukromý život. Někdy je doslova v troskách.
Každý rok si říkám, že nějakou aktivitu vysadím,
ale je pravdou, že profesionální muzikant prostě
musí hrát, a zároveň mám většinu svých hudebních aktivit moc rád.

Milan Krajíc už si zahrál i po světě. Například
v Mexiku.

Mohl byste připomenout, kde všude působíte?
V jakých souborech si vás lidé mohou přijít poslechnout?

orchestrem. Nedávno jsme třeba společně nahrávali album Sinael, které už je i mezi lidmi. Mám i svou
vlastní kapelu MK Collective, kterou jsem založil asi

„Uvažoval jsem, že Cenu města
za pár dní vrátím“
Je toho opravdu hodně, ale pokusím se aspoň něco
vyjmenovat. Už dvacet let působím v Pražském big
bandu a Quartetu Milana Svobody. Zároveň hraji
s Pražským bigbandem Svatého Blažeje. Dále s Jindřichem Volfem starším působím v Karlovarském
Rappre Bandu. S touto kapelou hodně spolupracujeme například s Karlovarským symfonickým

před třemi lety. Z té mám velkou radost a zároveň
v ní působí také můj syn. Právě se chystáme natočit
autorské CD. Někdy přijímám také nárazové nabídky, když mě nějak osloví.
Snem snad každého muzikanta je zahrát si
i za hranicemi. Vám se to podařilo. Jsou nějaké

inzerce

Jazykové centrum
WATTSENGLISH
nabízí kurzy v celém
regionu již 6 let
Wattsenglish
je unikátní metodika
s vlastními
propracovanými
výukovými materiály.
Lekce vedou přísně
školení rodilí mluvčí nebo
čeští lektoři.

Nabízíme:

• kurzy AJ pro děti od 3–15 let v jazykových centrech v K. V., Ostrově a Sokolově
• kurzy přímo v MŠ a ZŠ
• dopolední intenzivní školička – KIDS CLUB (1–2x týdně)
• odpolední intenzivní kurzy – PRIMARY CLUB (2,5 hod., zacíleno na zkoušky Cambridge ESOL)
• konverzační či přípravné kurzy na zkoušky pro děti z 2. stupě ZŠ a SŠ
• individuální konverzační kurzy pro děti i dospělé
• KURZY PRO DOSPĚLÉ „EFEKTIVNĚ“ – kombinace rodilý mluvčí a český lektor
(kontakt pro dospělé kurzy: j.witney@wattsenglish.com, tel.: 777 325 586)
• POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti 5–10 let a 3–6 let

Přihlášky na nový školní rok na www.wattsenglish.com.
Domluvte si ukázkovou lekci zdarma.
Kontakt: www.wattsenglish.com • k.vary@wattsenglish.com • tel.: 773 122 000
SC-331102/01
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říká šéf Jazzfestu Milan Krajíc
země, na které mimořádně rád vzpomínáte? Nějaké
originální destinace?
Je pravda, že jsem toho s hudbou procestoval
opravdu hodně. Například s Milanem Svobodou
jsme se podívali po celé Evropě. V roce 2005
jsem získal angažmá v Mexiku, což bylo také
dost atraktivní a zajímavé. Osm měsíců života
jsem strávil hraním na výletní lodi v Karibském
moři. Bylo to zajímavé období života, ale už je
to dost dávno. Bylo to přibližně v roce 1991.
Na podzim letošního roku se chystám na několik
festivalů v Indii.
Procestoval jste mnoho míst, zahrál si s hudební
elitou i známými sólisty. Dá se říct, že už jste si
všechny sny splnil, nebo je ještě nějaká výzva?
Máte třeba muzikanta, se kterým byste rád hrál
a zatím se to nepodařilo?
Jsem moc rád, že se mi podařilo skutečně potkat
řadu výborných muzikantů, a to i těch světových.
V tomto asi vyslovený sen už nemám.
Pokud bych ale mohl zmínit nějakou už bohužel
nežijící osobnost, byl by to určitě Miles Davis.
Je to můj vzor, co se týče moderního jazzu.
Bohužel v roce 1991 zemřel a já ho naživo nikdy
neviděl. Tento můj hudební sen už se mi tedy
bohužel nikdy nesplní.

Lidé se ve svých oborech často setkávají s tím,
že doba se stále mění, požadavky a podmínky také.
Platí to i o muzice? Mají to nyní muzikanti těžší
než v době, kdy jste začínal svou hudební dráhu?
Obecně platí jak v čem. Dnešní doba je mnohem jednodušší, co se týče například shánění
notových materiálů, různých instruktážních
videí a podobně. Člověk v podstatě na internetu
najde úplně všechno, co ho zajímá. Když mi bylo
osmnáct, tak takové možnosti absolutně nebyly
a člověk spíš věci musel oposlouchat nebo někde
okoukat od zkušenějších. Na druhou stranu
je dnes daleko horší se muzikou živit. Pozoruji
to i jako ředitel Jazzfestu, protože se mi kolikrát
ozývají i zahraniční agentury a nabízejí nové mladé kapely z USA nebo Afriky, které jsou špičkové
a hrají doslova za pár korun. Dnes často jdou
muzikanti šíleně pod cenu, jen aby si alespoň
někde zahráli a udělali si radost.
Na konec vaší odpovědi možná trochu navazuje
má následující otázka. Co byste poradil začínajícím
muzikantům, jak mají postupovat, pokud uvažují
o profesionální kariéře?
Určitě aby si to dobře rozmysleli (smích). Pustit se
do profesionální kariéry totiž tady u nás není vůbec
jednoduché. Problém je také v tom, že dnes se člo-

Milan Krajíc (narozen 1965)

Zakládající člen Kontrabandu. Hrál v Bigbandu
českého rozhlasu a kapele Šavle Meče.
V současné době hraje s Pražským bigbandem, Quartetem Milana Svobody, www.band.
cz, Rudolfinum jazz orchestrem. Koncertoval
s Jamesem Moodym, Tonym Lakatosem,
Dougem Hammondem, Pedrem Mendozou.
Účinkoval v muzikálech Pěna dní, Vlasy,
Rusalka. Zúčastnil se významných jazzových
festivalů po celé Evropě a v Mexiku. Organizátor karlovarského jazzového festivalu. Od roku
2001 je členem kapely Work, Shop & More.
Podílel se na nahrávce druhého alba kapely.
V letech 2006–2007 absolvoval turné kapely
se světoznámým kytaristou a zpěvákem
Hiramem Bullockem. V listopadu 2007 se jako
člen dechové sekce The Czech horns zúčastnil
natáčení posledního alba Hirama Bullocka
s jeho kapelou v Aalenu (SRN). Věnuje se také
pedagogické činnosti.

věk přihlásí na základní uměleckou školu, pokud
je pak pilný a má dostatečnou dávku pečlivosti,
může pokračovat na konzervatoř, u jazzu například
Ježkovu. Problém je ale v tom, že muzikanty
na konzervatořích vychovávají podle stejného
mustru, učí je stejné věci a najednou vyjde ze školy
spousta velmi dobrých a znalých muzikantů, kteří
ale nemají s kým hrát. Samozřejmě však nechci
nikoho od profesionální hudební dráhy odrazovat.
Je to krásné, když se to povede, ale radost z muziky se dá prožívat a bez profesionální kariéry.
Probrali jsme v podstatě celou škálu vašich bohatých aktivit. Je však něco, čím skutečně rád relaxujete? Jak od koncertů a celkově hudby odpočíváte?
Je to možná paradox, ale v podstatě opět hudbou.
Nejlepší pocity člověk má, když si konečně zahraje muziku, kterou má rád. Když se muzikant tímto
oborem živí, často musí kývnout i na nabídky, které nejsou žánrově zrovna podle jeho gusta. To se
děje dost často. Když ale člověk vyrazí někam
na koncert s kapelou či bigbandem, jehož muzika
ho naplňuje, tak je to ten pravý relax a radost.
Pokud bych měl zmínit nějaký nehudební odpočinek, tak už léta rád rybařím. Vždy mi to skvěle
pročistí hlavu. Mám už i řadu oblíbených míst,
kam s prutem rád vyrazím.

Čerstvý držitel Ceny města Milan Krajíc se nejlépe cítí při koncertech, kde hraje svůj milovaný jazz.

Jan Havelka

inzerce
25 000 výtisků zdarma do schránek!
Další číslo vychází 24. 6., uzávěrka 12. 6.
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

SC-331093/01

noVĚ
oTeVřená
oční orDinace
s oPTiKoU

MUDr. Barbora Dědková
Krymská 25 (areál Michovský)
Karlovy Vary
Tel.: 355 335 770

PřijíMáMe
i noVé Pacien

Ty
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Karlovarská synagoga v Sadové ulici.

Židovský templ a synagoga
• Pro jedinečnou synagogu byla zničující křišťálová noc v listopadu roku 1938. Později byl
na jejím místě postaven pomník obětem nacismu. Památník se během let ještě několikrát
přemístil a nyní ho najdete v Sadové ulici.

V

Karlových Varech se postavila první
židovská modlitebna v roce 1847. Stála
v tehdejší Helenině ulici na zahradě židovského hospice. Nejdříve sloužila především
k náboženským účelům lázeňských hostů. Židé
se mohli ve městě usazovat trvale bez zvláštního
povolení až po prosincové ústavě z roku 1867,
podle níž získali v tehdejším Rakousku-Uhersku
veškerou rovnoprávnost. Po této události se
počet židovských obyvatel v Karlových Varech
postupně zvyšoval. Původní templ pro sto dvacet
věřících již nedostačoval, proto se v roce 1875
započalo s výstavbou synagogy v Sadové ulici.
Stavělo se podle plánů královského württemberského stavebního rady A. Wolfa ze Stuttgartu.

Místo vyhrazené ženám se nacházelo v prvním
patře. Strop zdobilo kazetové vykládání. Celková
výše nákladů na výstavbu činila sto šedesát zlatých. Slavnostní otevření synagogy se uskutečnilo 4. září 1877. Dne 27. listopadu 1878 vypukl
v kupoli synagogy požár, byl však brzy uhašen.

Stavba za sto šedesát zlatých
Pro synagogu se vybrala stavební parcela mezi
dvěma stojícími domy, proto byly její rozměry
limitované. Architekt navrhl podobu synagogy
v prolnutí tří stavebních stylů, v byzantském,
neorománském a neogotickém. Měla trojlodní
členění. Hlavní loď se vyvyšovala nad postranními a byla zakončena velkou kupolí, po jejíchž
stranách se tyčily malé úzké věžičky. Postranní
lodě též zdobily kupole. Nad hlavním trojitým
vchodem se rozprostíralo členěné okno. Interiér
se pyšnil bohatým zdobením. Prostor mezi hlavní
a bočními loděmi oddělovalo klenuté sloupoví.
18

krl° červen 2013

Sadová ulice v pozadí se synagogou v roce 1897.

Ranní bohoslužby se v synagoze konaly denně
v sedm hodin kromě šabatu a pátku, kdy začínaly až o půl osmé. Večer se sloužily mezi půl
šestou a osmou hodinou. O šabatu a svátečních
dnech se Tóra předčítala v deset hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne.

· zmizelé domy

Při stavbě synagogy se kombinovala gotická, románská a byzantská architektura.

Průčelí stavby s patrnými novorománskými prvky.

Zkáza a pomník
Ke zkáze této jedinečné sakrální stavby v Karlových Varech došlo během
křišťálové noci v listopadu 1938. V roce 1956 byl na místě synagogy
postaven pomník obětem nacistické hrůzovlády v letech 1938–1945
a padlým ve druhé světové válce. Později se památník přemístil na místní
hřbitov a v druhé polovině osmdesátých let se v proluce mezi dvěma domy
vybudoval hotel Bristol. Od devadesátých let se památník nachází na malém
prostranství v Sadové ulici.
Autor: Lukáš Svoboda
Fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Interiér synagogy. Prostor vyhrazený ženám se nacházel v prvním patře.

Památník obětem druhé světové války stojí v Sadové ulici.
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Karneval rozpumpuje ulice

R

ej masek, průvod městem i dobrou muziku
nabízí Karlovarský karneval. Letos se koná
již šestý ročník této akce. Díky podpoře
města se podařilo připravit bohatý doprovodný
program. Snahou pořadatelů je navázat na úspěšnou tradici projektu Kanoe Mattoni.
„V letošním roce se tak vedle karnevalového
průvodu můžou návštěvníci těšit na romantickou

Ke karnevalu patří vždy skvělá nálada a zábava.

noční plavbu, která je připravena pro všechny
zájemce o splutí říčky Teplé na pátek 7. června.
Zájemci si budou moci zapůjčit gumové čluny
a vodácké vybavení, na kterém splují od parkoviště Poštovního dvora k hotelu Thermal. Povinností
je svítilna – čelovka nebo lampion. Začátek plavby
je ve 22:00 hodin. Prezence a výdej lodí bude
probíhat od 19:00 hodin na parkovišti u Poštovního dvora, kde je také připraven koncert folkových
kapel a občerstvení,“ uvedli zástupci pořádající
agentury.
V sobotu 8. června je připraven program před
hotelem Thermal. V 10:00 hodin začíná Karnevalový pohádkový svět atrakce pro děti a pásmo
umělecké tvorby Karlovarska. V 11:00 hodin pak
v minulosti velice oblíbený Vodní karneval netradičních plavidel. Zájemci o účast v této soutěži
se mohou přihlásit na webových stránkách www.
karlovarskykarneval.cz. „Porota složená z osobností sportovního a kulturního života bude hodnotit
estetický dojem a originalitu účastníků. Připraveny
jsou hodnotné ceny pro první tři nejlepší plavidla,“
lákají pořadatelé.
Ve 12:00 hodin pak začne Mattoni hudební festival, a to koncerty regionálních kapel.
Hlavní hvězdou programu budou Charlie Straight.
Od čtrnácti hodin akce pokračuje hlavní částí

Rej masek bude v Karlových Varech k vidění už pošesté.
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Akci si skvěle užijí děti, pro které je to vždy mimořádná událost.

programu, a to karnevalovým průvodem masek,
který začíná tradičně u muzea Becherovky na třídě T. G. Masaryka a pokračuje tradiční trasou
centrem města ke Grandhotelu Pupp.
„Zde proběhne krátké vystoupení Daniela Nekonečného a připraveno bude také občerstvení.
Celý průvod se pak vrátí k hotelu Thermal, kde
v 16:00 hodin proběhne vyhlášení krále a královny
karnevalu a vítězů soutěže netradičních plavidel. Závěr celého programu obstará vystoupení
Daniela Nekonečného a Šum svistu,“ uzavřeli
organizátoři.
Jan Havelka

Neskutečná podívaná se naskytne všem, kdo se přijdou na karneval podívat.

· kultura

Hudba bude znít celým létem
Ani v letošním roce město nezapomnělo na tradiční Karlovarské kulturní léto. To vždy nabízí spoustu muziky různých žánrů a několika scénách. Fanoušci se mohou těšit na více i méně známé soubory a kapely.
„Vždy se snažíme, aby si lidé skutečně měli z čeho vybrat a každý si přišel na své,“ informovala Helena
Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. (red)

V rámci kulturního léta se představí také oblíbený folklorní soubor Dyleň.

Rozpis koncertů
1. 6.

15.00–16.30

Sadová kolonáda – Odpolední koncert (folklor, folk, country)

12. 6.

19.00–21.30

Rolava - Country – bluegrassovo-jazzový večer

13. 6.

15.00–16.00

Sadová kolonáda – Koncert dechové hudby

14. 6.

15.30–17.00

Sadová kolonáda – Koncert skupiny Country Berry Band

15. 6.

15.00–16.30

Sadová kolonáda – Odpolední koncert (folklor, folk, country)

16. 6.

14.00–16.30

Poštovní dvůr – Taneční neděle se souborem Dyleň

17. 6.

15.00–16:00

Mlýnská kolonáda – Koncert studentů z Rigy

18. 6.

16.00–17.30

Mlýnská kolonáda – Islandský folklor v K. Varech

21. 6.

15.00–16.00

Sadová kolonáda – Koncert dechové hudby

22. 6. 15.00–16.30

Sadová kolonáda – Odpolední koncert (folklor, folk, country)

23. 6. 15.30–17.00

Sadová kolonáda – Koncert skupiny Country Berry Band

26. 6. 19.00–21.30

Rolava - Country – bluegrassovo-jazzový večer

28. 6. 20.00–22.00

Rockový klub Slash – Koncert k ukončení školního roku 2012–2013

29. 6. 20.00–22.00

Kub Masařka – M.cK.Collective Christmas brass band – jazzový koncert

Děti půjdou za Varybou k Vřídlu
Po úspěšném loňském pátém Putování velryby
Varyby po lázeňských lesích zavede letos Varyba
mladší školáky k pramenům a kolonádám. Děti
objeví netradiční výhledy na město, projdou
uličkami a parky, o kterých možná nikdy neslyšely,
a během přibližně tříkilometrového putování se
formou hravých úkolů dozvědí spoustu zajímavých
informací, a to nejen o pramenech. „Na cestu se
vydají opět se skládačkou a už teď mohu prozradit,
že je během cesty čeká voňavé překvapení,“ láká
k účasti organizátorka putování Štěpánka Šťastná.

Díky ní už více než
šest let vodí Varyba
malé i velké po městě
a okolí. Ukazuje jim
jedinečnost Karlových Varů a prohlubuje v nich
lásku k místu, ve kterém žijí. Varyba se pro malé
školáky stala symbolem výprav do tajů města
a jeho okolí. Chcete-li se přidat k putování za léčivou vodou, zkamenělou růží a oplatkou s oříšky,
podívejte se na www.varyba.cz, kde zjistíte, jak
na to. Putování začíná už 1. června. (red)

Orchestr předplatné
zdražovat nebude
Přestože milovníci hudby nepřijdou o koncerty
Karlovarského symfonického orchestru ani v letních měsících, červen je posledním měsícem symfonických abonentních koncertů do začátku nové
sezony. Dobrou zprávou určitě je, že předplatné
se symfonici nechystají v budoucnu zdražovat.
„Předplatné zůstává ve stejné výši jako v loňském
roce,“ potvrdil Šimon Kaňka, ředitel karlovarských
symfoniků.
Právě v červnu zahajuje předprodej abonmá
na sezonu 2013/2014. Dramaturgie orchestru
obsahuje opět dvě předplatitelské řady a sérii
koncertů mimořádných. Přes léto čeká na posluchače řada kolonádních koncertů a ve dnech
2.–16. srpna tradiční hudební festival Beethovenovy dny. Končící sezona byla podle ředitele
velmi úspěšná. „Začala 54. ročníkem nejstaršího
hudebního festivalu ve městě, tedy Dvořákovým
karlovarským podzimem. V jeho rámci vystoupili
s orchestrem fenomenální sólisté houslista Ivan
Ženatý a violoncellista Jiří Bárta,“ doplnil Kaňka.
Ten také obnovil někdejší tradici slavnostního
aktu u sochy slavného skladatele ve Dvořákových sadech. KSO v této sezoně vystoupil
s Karlovarským Repre Bandem na mezinárodním
festivalu Jazzfest Karlovy Vary, kde uvedl kompozici Kryštofa Marka Sinael Jazz Symphony.
Na koncertě k výročí založení republiky zazněla
Smetanova Má vlast, z vánočního koncertu si
posluchači odnesli skvostný zážitek z Bachovy
Magnificat a Rybovy mše. Při něm s KSO vystoupili Karlovarský pěvecký sbor a renomovaní
pěvečtí sólisté.
Speciálními koncerty připomněli symfonici
i dvoustá výročí narození Richarda Wagnera
a Jana Bechera. „Z multižánrových koncertů
to bylo uvedení již zmíněné Sinael Jazz Symphony,
dále projektu Carlos Jobim The Beatles a především světová premiéra Rockové mše skladatele
Daniela Kyzlinka a textaře Johna de Jonga ve společném provedení s Karlovarským Repre Bandem
a londýnskými sólisty. Koncert měl skvělé ohlasy
a již padlo rozhodnutí zaznamenat dílo na CD,“
sdělil ředitel KSO.
Orchestr také rozšířil svou diskografii o 2CD
Sinael Jazz Symphony / Česká škola. Obě CD
ve společném balení jsou v prodeji za velmi
přijatelných 250 korun. Podrobnější informace
naleznete na www.kso.cz.
„Během celé sezony KSO uvedl jak díla patřící
ke zlatému fondu světové symfonické hudby, tak
díla současných skladatelů - českých i zahraničních. Rovněž se na koncertech představila řada
vynikajících hostujících dirigentů tuzemských
i cizozemských. Karlovarský symfonický orchestr
děkuje všem svým posluchačům za přízeň a těší
se na setkání v sezoně 2013/2014,“ uzavřel
hodnocení končící sezony Kaňka.
Jan Havelka
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· kv arena

Basketbalové reprezentantky se utkají ve Varech

U

ž počtvrté budou fanoušci basketbalu mít
možnost vidět v Karlových Varech špičkové
zápasy. V KV Areně se roztočí kolotoč
s názvem Mezinárodní basketbalový turnaj žen.
Třídenní turnaj se čtyřmi účastníky již tradičně
patří do přípravy vicemistryň světa. Také letos
se do lázeňského města na začátku června sjedou
divácky velmi atraktivní soupeři.
„Vždyť považte, od 5. června se v KV Areně představí Čína, Lotyšsko a Rusko. Asijskému soupeři
mají Češky co vracet. Oba týmy na sebe narazily
v zahajovacím zápase olympijského turnaje v Londýně, ze kterého odešly svěřenkyně Lubora Blažka jako poražené. Přesto pak dokázaly v turnaji
pod pěti kruhy urvat sedmé místo. Číňanky, i díky
výhře v premiérovém zápase turnaje, skončily o
příčku lépe. Lotyšky v posledních letech patří do
užší evropské špičky. Na posledních dvou evropských šampionátech obsadily sedmé, respektive
osmé místo,“ konstatoval Roman Maleček, jednatel společnosti KV Arena.
Podle něj ruské reprezentantky také není třeba
představovat. Jejich olympijská mise v loňském

roce sice neskončila medailí – obsadily čtvrté
místo, ale v Evropě bychom v posledních letech
jen těžko hledali úspěšnější tým. „Rusky už
zkušenosti s karlovarským turnajem mají. Ve vypjatém a vyrovnaném zápase před dvěma lety
s českými reprezentantkami svěřenkyním Lubora
Blažka podlehly, ale na následném mistrovství Evropy slavily titul,“ doplnil další zajímavou informaci
jednatel.
Také letos je turnaj pro tři evropské týmy součástí
přípravy na kontinentální šampionát a slibuje o to
kvalitnější zápasy, že mistrovství Evropy začíná již
15. června.
„Pro české reprezentantky jsou utkání v KV Areně
posledním zápasovým testem před odletem
do Francie, kde budou obhajovat čtvrté místo
a bojovat o účast na mistrovství světa. Jednodenní vstupenka, která zahrnuje dva zápasy, stojí
60 korun. Vstupenka na celý program turnaje
stojí 150 korun. Více informací k turnaji získáte
na webu České basketbalové federace www.cbf.
cz,“ uzavřel Roman Maleček.

Už minulé ročníky Mezinárodního basketbalového
turnaje žen nabídly velmi atraktivní podívanou.

Jan Havelka

KV Arena uvítá moderní gymnastky z celé Evropy
Na 15. června jsou v KV Areně naplánovány
mezinárodní závody v moderní gymnastice. Diváci si tak mohou v lázeňském městě vychutnat
jeden z nejkrásnějších olympijských sportů. Akci
pořádá karlovarský oddíl moderní gymnastiky
TJ Slavia. „Zúčastní se více než 120 moderních gymnastek z celé Evropy, připravený bude
i doprovodný program pro malé i velké diváky,“
slibují organizátoři.
Moderní gymnastika je ryze ženský sport, který
kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního
tance a akrobacie, a to jak s náčiním, tak bez něj.
Náčiním je švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha.
„Diváci uvidí na závodech v moderní gymnastice
jednotlivkyň s mezinárodní účastí sestavy nejprestižnějšího volného programu ve všech věkových

Moderní gymnastika nabízí skvělou podívanou
a neuvěřitelné výkony.

kategoriích. Součástí programu budou zajímavé
exhibice pro diváky, například vystoupení breakdance, břišní tance, skupinové sestavy a jiné.
V dalších prostorech KV Areny budou pro malé
i velké diváky připravené další zajímavé atrakce,“
doplňují k akci členové TJ Slavia.
Podle nich dovednosti moderních gymnastek
a jejich mnohdy až neuvěřitelné výkony činí tento
sport velmi atraktivním a divácky zajímavým.
„Nadchněte se krásou moderní gymnastiky, ženského sportu spojujícího eleganci těla s úžasnými
výkony gymnastek za doprovodu hudby a přijďte
podpořit domácí závodnice. Více informací najdete
na webu závodů www.gymkv.cz,“ zvou organizátoři.
Jan Havelka
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• Více než 120 moderních gymnastek z celé Evropy
• Jeden z nejkrásnějších olympijských sportů k vidění v Karlových Varech
• Celodenní závodní a doprovodný program pro malé i velké diváky

· servis čtenářům

Jak vybrat bydlení?
• V realitách podnikám od roku 1990. Dokonce jedno z prvních povolení „k poskytování služeb občanům“ jsem měl už v 1989. Loyd-reality spol. s. r. o. pak od r. 1993, tedy za 20 let, prodala více než
2 500 nemovitostí.
Co k tomu říci? Určitě a jednoznačně se cítíme
kompetentní kdykoliv poradit, jakou má ta která
nemovitost v místě a čase reálnou prodejní cenu.
Nemůžeme někdy věřit svým vlastním očím,
za co jsou někteří kupující ochotni zaplatit nehorázné peníze. O to více se komplikuje život „našincům“, kteří bydlet potřebují, nebo dokonce musejí.
Ceny se dnes dostaly na takovou hranici, kdy už
není ani možné to dno nejnižší ceny odhadnout. Samozřejmě nejdůležitějším faktorem zůstává poloha
– lokalizace – místo, kde je nemovitost umístěna,
ale i jaký má výhled, jaký má příjezd, parkování.
I když dnes klesly ceny stavebních prací i ceny
pozemků, zůstaly nebo vzrostly ceny inženýrských
sítí a přípojek, zkrátka všechno má svoje hranice.
Kalkulace bytu v novostavbě, zahrnující v sobě podíl
na pozemku, společných inženýrských sítích, projektové a inženýrské činnosti, náklady a poplatky
za připojení na energie, náklady spojené s prodejem
(reklama a právní služby nebo realitní makléř),
náklady za posudky a energetické štítky, DPH atd.,
se již může lišit jen tím, zda se staví za hotové či na

úvěr (cena peněz krátkodobého úvěru může být
více než 10 % RPSN). Cena za m2 bytu v novostavbě nevyjde už nikdy pod 30 tis. Kč/m2, u stavby
na úvěr 34, spíše 36 tis. Kč/m2. O zisku developera
není ani řeč. Zisk se může tvořit až zdražením posledních 40 % dosud neprodaných bytů v projektu.
Nabídka a inzerce je tak obrovská, že se musí třídit
do krabiček - krabic. Snad největším omylem je
„zůstat pověšený na síti“. Zájemce se pak do této
sítě může skutečně chytit. Na internetu už dnes
najdete k té které nemovitosti snad všechny možné
informace. Znáte to jistě: sklep Ano/Ne, telefon
Ano/Ne a nevím co ještě. Chybí ale informace –
za plotem autodílna, hřbitov: Ano/Ne, výhled na
parkoviště autobusů Ano/Ne. Chybí srovnání nároků
na pojištění, správu budovy a fond oprav. Novostavba je v záruce, má nižší energetickou náročnost
a moderní technologie vytápění i ohřevu vody. Měření energií je samostatné pro každý konkrétní byt,
nižší jsou náklady za společnou TV či internet (wi-fi
– i 600 Kč/měsíc!). To vše výrazně ovlivňuje fond
služeb, resp. „doživotní“ provozní náklady. Kvalita

stavebních konstrukcí dnešních staveb je s panelovými technologiemi srovnatelná asi jako trabant
s octavií. Octavie je tady ale v bezpečné v garáži
pod domem, spojené s bytem výtahem.
Developeři různých projektů bytových domů k nám
do Loyd-reality chodí konzultovat svoje záměry.
Žádný projekt, který známe, se už nebude prodávat
za zaváděcí ceny tak jako Nové byty Svatošská-Doubí. Přijďte se podívat.
30 minut osobní konzultace s naší makléřkou vám
nahradí promarněné desítky hodin u internetu. Současně projednáte i reálnou prodejní cenu vašeho
starého bytu i financování kupní ceny částečným
úvěrem. Rezervováno je 20 % bytů, v červnu už budou byty až o 20 % dražší.
Najdeme vám byt – skutečně „na Míru“ (každý
Miroslav dostane od nás dárek).
Ing. Martin Lojda
Loyd-reality, spol. s r. o.

Chcete proniknout do tajů vesmíru? O prázdninách to jde
Hvězdárna bude plná návštěvníků i v létě. Ti se
mohou zúčastnit řady letních akcí, které připravuje
karlovarská hvězdárna. Programy slouží dětem i rodičům. Přihlásit se je možné už během těchto dnů.
„Na akce, které pořádáme celé prázdniny,
je možno se již dnes přihlásit přes náš web www.
astropatrola.cz. Novinkou jsou samostatné bloky
programů zaměřených na určitá témata. V pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin je program určen
dětem od 8 do 14 let. Po celý týden od 15:00 do
17:00 hodin pak nabízíme programy dětem i rodičům. Na akce je možno se přihlásit do sedmi dnů
před konáním. Každá akce má počet účastníků
omezený na dvanáct,“ informoval ředitel hvězdárny
Miroslav Spurný. Podle něj ve čtyřech prázdninových týdnech připravila hvězdárna vždy od soboty

do další neděle zejména pro vážnější zájemce
odborné Astronomické expedice, které v délce
devíti dnů umožní dětem se seznámit s určitými
druhy konkrétních pozorování. „U těchto akcí
je doporučený minimální věk daný dokončenou
5. třídou základní školy, mít schopnost trpělivosti.
Počet účastníků je stanoven na sedm,“ dovysvětlil
Spurný.
V době aktivity meteorického roje Perseidy od 9. do
17. srpna je také nově připravená netradiční akce –
odborného pozorování tohoto roje. Účastníci budou
moci vyzkoušet, jak vypadá skutečné pozorování
meteorů, a své zákresy si například porovnat
s kamerami, které meteory sledují. Je možné, že
u některých svých pozorování se stanou svědky
výpočtu dráhy atmosférou i sluneční soustavou. Při

přihlášení na tuto akci je nutno ale počítat s tím, že
účastník musí být vybaven trpělivostí a mít zájem
pozorovat několik hodin podle předem připraveného
pozorovacího programu. Pozorování je vhodné pro
rodiče a děti, které ukončily 5. třídu ZŠ. „Stejně tak
budeme pokračovat i v nabídce putovních táborů,
při kterých jejich účastníci neznají dopředu trasu
a pátrají po ní v průběhu akce. Letošní puťák je
naplánován na druhou polovinu července a má být
desetidenní. Účastníci při něm objeví astronomické
lokality České republiky, které naše spolupracovníky mohou v lecčems inspirovat. „Propozice všech
akcí, podmínky přijetí na ně, hvězdárna všem ráda
zašle, pokud si o ně zájemce napíše na hvězdárna@astropatrola.cz,“ doplnil Spurný.
Jan Havelka

inzerce
SC-330018/12

KLEMPÍŘSKÉ

SC-330142/05

Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

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

• DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
• MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.
Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-331073/01

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC-322222/06

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

SC-331074/01
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· sport
jóga

tanec
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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Volnočasový areál Rolava
Třeboňská ulice, Karlovy Vary

Denně:
otvírací doba
provozní doba
půjčovna 			
plavčík 				

6:00–22:00 hodin
7:00–20:00 hodin
9:00–21:00 hodin
10:00–19:00 hodin

8.6.–9. 6. 9:30–17:30	In-line kurz pro veřejnost
Pořadatel: Inlajn.Cz. Kurz bude probíhat na ploše pro výuku
in-line bruslení. Přihlášky na inlajn.cz/kurzy

turistika
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

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

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

Úterý 19:00 hod.,
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí

Od 27. 6. do 7. 7. bude v areálu Rolava Stanové městečko
v rámci MFF.

Středa 18:00 hod.,
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí

Karlovarské závodiště má za sebou dlouholetou
tradici a jeho počátky sahají až do roku 1894.
24

krl° červen 2013

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 nadšených
sportovně založených mladých hráčů a hráček ve věku
12–25 let s výbornými výhodami od klubu a s perspektivou
závodní reprezentace Karlových Varů v Českomoravské
snooker lize.
Bližší info: p. Psohlavec, tel.: 739 154 389.

FOTBAL

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

22. 6.		 13:00–18:00 Den záchranářů 2013
Pořadatel: Asociace Záchranný kruh.

Termíny dostihů:
16. 6. 14:00 Karlovarská dvojnásobná míle
30. 6. 14:00 Letní cena klisen
4. 8. 14:00 Cena Města K. V.,
		
Memoriál J. Dolejšího
18. 8. 14:00 Cena MASISE
28. 9. 14:00 Svatováclavská zimní královna

Billiard Golf Klub Imperiál

Individuální JÓGA dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Pondělí 18:00 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 17:30 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

I letos bude populární karlovarské závodiště
ve Dvorech bedlivě sledované obdivovateli koní.
Už v červnu se diváci dočkají dvou zajímavých
závodů, které určitě potěší nejednoho příznivce
tohoto atraktivního sportu.

1. 6.		 Křivoklátsko – okolím Nižboru
8. 6.		 Z Božího Daru po německé straně na Červenou lišku
15. 6.		Praha – oslavy 125. výročí KČT (2 dny)
22. 6.		 Karlovy Vary – Karlovarský letní slunovrat
			 (turistický pochod)
29. 6.		Povodím horního Labe – Benecko (týden)

Každou neděli od 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

15. 6.		 14:00–18:00 Den s městem
Příspěvkové organizace města Karlovy Vary či společnosti s
podílem města představí na Rolavě své aktivity. Pro děti budou
na jednotlivých stáncích připraveny soutěžní úkoly.
Pořadatel: Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s.

Milovníci dostihů,
zbystřete

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

Čtvrtek 19:15 hod.,
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí.

sportovní lezení
Sportovní lezení Crux
T. G. Masaryka 623/12, tel.: 725 727 395
www.stenacrux.cz
Facebook: Crux lezecká stěna
v Karlových Varech
e-mail: kakibara@seznam.cz;
Lezení pro veřejnost každý den:
Pondělí – čtvrtek:
16–22 hod.
Pátek – neděle:
16–20 hod.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA
2. 6.		SK Roudnice nad Labem – 1. FC Karlovy Vary A
8. 6.		1. FC Karlovy Vary A – FK Králův Dvůr, K.Vary – Dvory
15. 6.		ARSENAL Česká Lípa – 1. FC Karlovy Vary A
ČESKÁ LIGA DOROSTU U19 A
1. 6.		1. FC Karlovy Vary U19 – FK Ústí nad Labem, Drahovice
8. 6.		1. FC Karlovy Vary U19 – FC Písek, Drahovice
ČESKÁ LIGA DOROSTU U17 A
2. 6.		FK Ústí nad Labem – 1. FC Karlovy Vary U17
9. 6.		SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Karlovy Vary U17
ČESKÁ LIGA DOROSTU U16 A
2. 6.		FK Ústí nad Labem – 1. FC Karlovy Vary U16
9. 6.		SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Karlovy Vary U16
ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U15 B
1. 6.		1. FC Karlovy Vary U15 – FK Ústí nad Labem, Drahovice
8. 6.		1. FC Karlovy Vary U15 – FK Teplice, Drahovice
ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U14 B
1. 6.		1. FC Karlovy Vary U14 – FK Ústí nad Labem, Drahovice
8. 6.		1. FC Karlovy Vary U14 – FK Teplice, Drahovice
ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ 13/12 B
2. 6.		FK Baník Most – 1. FC Karlovy Vary U13/12
9. 6.		FK Teplice – 1. FC Karlovy Vary U13/12

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.

· kulturní servis
KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

club imperial

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 537; www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

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

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
• Začátky představení ve 20:30 – pokud není uvedeno jinak

7. 6.		 Lázně III, 19:30 hodin
Slavnostní multižánrový koncert – Křest CD Sinael/Česká škola. Kryštof Marek: Suita pro symfonický orchestr a jazzband,
Sinael Jazz Symphony, Maria Kira

7. 6. 		PETRA ERNYEI QUARTET
Koncertní vystoupení Petry Ernyei lze popsat jednoduše a
výstižně - dvě kytary, kontrabas a excelentní zpěv… Její
projev má mnoho poloh, barev, tváří, nálad… Mísí prvky jazzu,
swingu, bosanovy a latiny. Interpretka vydala před nedávnem
úspěšné CD s názvem So Many Stars… V jejím kvartetu působí přední pražští hudebníci - Jaroslav Šindler-kytara, Marek
Rejhon-kytara, Jan Greifoner-kontrabas.

1. 6.		 19:30 Giuseppe Verdi: Aida
Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl světové
operní tvorby. Verdi ji napsal na objednávku egyptské vlády
pro slavnostní otevření Suezského kanálu
2. 6.		 15:00 Saxana dětem
Pořad Petry Černocké, ve kterém za doprovodu kytaristy Jiřího
Pracného zpívá písničky, které si pro děti zkomponovala. Pásmo
písniček a soutěží počítá s účastí malých diváků na jevišti, kde
se mohou představit třeba jako malíři nebo zpěváci.
3. 6.		 10:00 Axel Hellstenius, Petter Næss: Chvála
bláznovství aneb Elling a Kjell školní představení
Hra Chvála bláznovství s podtitulem Elling a Kjell vypráví o autistické dvojici, která je po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu
do chráněného bydlení. Musí se aktivně zapojit do vnějšího
světa, jinak jí hrozí návrat zpět do psychiatrické léčebny.
3. 6.		 19:30
Miroslav Donutil: Ptejte se mě, na co chcete
Populární herec, člen činohry ND Miroslav Donutil patří
v současné době k české herecké špičce, proslavil se právě
jako vynikající vypravěč.
4. 6. 		 9:00 a 10:30 Kamarádi zkoušejí pohádky
školní představení.
5. 6. 		 9:00 a 10:30 Kamarádi zkoušejí pohádky
školní představení.
6. 6. 		 9:00 Na vlnách divadla a hudby
školní představení. Zábavně-edukativní pořad, který připravila
Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci
s Karlovarským symfonickým orchestrem.
8. 6. 		 19:30 Marc Camoletti: A do pyžam!
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka.
Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární
frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní
komiku.
10. 6. 		 9:00 a 11:00 Tomáš Pěkný: Havrane z kamene
školní představení. Pohádka napsaná na motivy slavné Malé
čarodějnice pro dospělé a děti. Vypráví o krásně tajemné
přírodě plné čarodějných kouzel naděje i zmaru.
11. 6. 		 19:30 Keith Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství,
které oba strávili na chicagském předměstí.
13. 6. 		 19:30
Johann Strauss, Karl Haffner, Richard Genée: Netopýr
Klasická opereta o třech dějstvích.
Řekne-li se Netopýr, víme, že jde o lehkou ruku skladatele
Johanna Strausse mladšího a především široký proud
romantických i vtipných, lyrických i dramatických, ale vždy
krásných melodií.
17. 6. 		 9:00 a 10:30
Dana Pražáková: Dobrodružství Hastrmana Tatrmana
18. 6. 		 9:00 a 10:30
Dana Pražáková: Dobrodružství Hastrmana Tatrmana
19. 6. 		 19:30
Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet
F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
21. 6. 		 19.30 Isabele Mergault: SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Českou premiéru momentálního velkého hitu divadelní Paříže,
komedii Isabelle Margaultové Sbohem, zůstávám uvedlo Divadlo Kalich v dubnu 2013. Stejně jako ve Francii, i v případě
tuzemského uvedení půjde o mimořádnou divadelní událost.
24. 6. 		 19:30 Rob Becker: Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví.
25. 6. 		 19:30 Glenn Miller Story
Big band byl založen v roce 1986. Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně
vystupuje na mnoha akcích. Základním repertoárem big bandu
jsou skladby ze zlaté éry swingu.

14. 6.		 Lázně III, 19:30 hodin
Symfonický koncert. Sergej Rachmaninov: Symfonie č. 2,
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr
20. 6.		 Lázně III, 19:30 hodin
Symfonický koncert k připomenutí 180. výročí narození
Johannese Brahmse: Akademická předehra, Variace na
Haydnovo téma, Klavírní koncert č. 2
Od 1. 6. se budou na Mlýnské kolonádě konat celé léto
Kolonádní koncerty, začátky v 16:30 hodin
Koncerty se konají od teploty ovzduší 16° C
Na koncertech zazní skladby A. Dvořáka, B. Smetany,
W. A. Mozarta, J. Brahmse, J. Strausse, O. Nedbala,
J. Offenbacha, R. Frimla, E. Kálmána a dalších.
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 – T. G. Masaryka 53
Po – pá 8:00–18:00; so – ne 10:00–17:00
tel: 355 321 171
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému více na vstupenky.karlovyvary.cz

LETNÍ KINO KARLOVY VARY
Slovenská 2003, Karlovy Vary
Tel. 777 727 872, 777 727 873.
• Prodej vstupenek na filmová představení na místě,
pokladna otevřena od 21:00 hod.
• Po skončení představení jsou přistaveny autobusy MHD.
• V červnu hrajeme od 22:00 hod.
• Krytá tribuna pro 500 diváků, stánek s občerstvením.
1. 6. so		 22:00
Madagaskar 3
USA, 2012, české znění, animovaná pohádka , 95 minut. Speciální představení ke dni dětí! Děti do výšky 125 cm vstupné
zdarma, děti do 15 let s 50% slevou. Lev Alex, hrošice Glorie,
zebra Marty a žirafák Melman jsou zpět, tentokrát maskováni
jako účinkující kočovného cirkusu, který se po evropské šňůře
chystá i do New Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic
zvláštního neumíte… V českém znění: Filip Blažek, Miroslava
Pleštilová, Filip Švarc, Václav Vydra a další. Režie: Eric Darnell,
Tom McGrath. Vstupné dospělí 80 Kč.
7. 6. pá		 22:00
Bournův odkaz
USA, 2012, titulky, 15N, akční thriller, 134 minut. Film navazuje na Bournovo ultimátum. Tentokrát je to příběh Aarona Crosse, který se odehrává paralelně s dějem předchozího filmu.
8. 6. so		 22:00
96 hodin: Odplata
Francie, 2012, titulky, 12N, akční drama. 98 minut. Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin od scenáristů Luca
Bessona a Roberta Marka Kamena. Liam Neeson se vrací jako
bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži
nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem.
14. 6. pá		 22:00
Svatá čtveřice
ČR, 2012, 15N, romantická komedie, 78 minut. Nudíte se
v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka
a scenáristy Michala Viewegha.
15. 6. so		 18:00
Dívčí válka + SchelingerTribute
Představení Divadla Františka Ringo Čecha. Vstupné v předprodejích 290 Kč, na místě 350 Kč.
20. 6. čt		 20:00
Partička na vzduchu Tour
Oblíbený televizní pořad naživo. Vstupné 490 Kč.

14. 6. 		VOJTĚCH ECKERT TRIO & DANA VRCHOVSKÁ
Známý jazzový pianista, pedagog a skladatel v čele tria, jež
skvěle interpretuje jazzové a swingové evergreeny, standardy,
známé melodie z klasických muzikálů (Gershwin, Bernstein,
Young) vše na nejvyšší interpretační úrovni a v originálních aranžmá. Hostem večera je vynikající zpěvačka Dana
Vrchovská.
21. 6. 		PETRA BRABENCOVÁ & JAZZ KVÉ
Známá karlovarská jazzová formace Jazz Kvé pod taktovkou
vynikajícího hudebníka, bubeníka Ivana Pelce. S kapelou
zazpívá talentovaná zpěvačka Petra Brabencová, která svým
procítěným projevem a smyslem pro rytmiku sestavu výborně
doplňuje. Repertoár je složený z nejznámějších jazzových
standardů, od Elingtona po Davise a zaujme široké spektrum
posluchačů… nejen fanoušky jazzové hudby.
28. 6. 		PETRA VLKOVÁ BAND
Zpěvačka, jež zaujme čistotou a hloubkou projevu, muzikálností, elegantním stylem a velkým pozitivním naladěním…
Stylově vychází zejména z akustického popu s přídechem jazzu. Díky profesionálním muzikantským výkonům a dokonalé
interpretaci je každé vystoupení neopakovatelným hudebním
zážitkem…
Speciální pozvánka
6. 6. 		SPECIÁLNÍ GASTRONOMICKÁ AKCE
Jako předzvěst blížících se letních měsíců jsme pro vás
připravili výborné pokrmy typických i netypických ovocných
chutí. Červnovou speciální gastronomickou akci 6. 6. jsme zasvětili letnímu tématu Jahody a lesní plody. Přijďte, ochutnejte
např. Křupavé tygří krevety podávané s rýžovými nudlemi
na ostré jahodovo-ananasové salse či Variace srnčího masa
s lesním ovocem a nechte se naším dobrým jídlem vnést do
skvělé letní nálady.
Živá hudba
Maracas band – pondělí
Gipsy Hery band – středa
Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
Magic show (4. a 25. 6.), indické (18. 6.) nebo orientální tance (11. 6.)

GALERIE supermarket wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz
31. 5.–21. 6.		Sním, až vím
Třetí a poslední výstava z cyklu, který postupně představuje
tři ateliéry Katedry fotografie z Fakulty umění i designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cyklus uzavřou práce
studentů z ateliéru Aplikované a reklamní fotografie, který
vede profesor Miroslav Vojtěchovský.
30. 6.–30. 9.		
Čerstvé a naše!
I všední věc, jakou je květináč, se spolu s rostlinami může stát
funkční ozdobou domova nebo veřejného prostoru.
Další výstava na téma Design a život, která představí českou
rodinnou firmu Plastia, která získala prestižní světové ocenění
Reddot design award Winner za něco tak běžného, jako
je květináč.
Zahájení výstavy v sobotu 29. 6. od 19:00 – Bylinková párty.
Po dobu konání MFF otevřeno každý den od 10:00
do večerních hodin.
Mgr. Andrea Čapková, Protebe live, o. s., tel.: 731 518 891,
e-mail: andrea@tebe.cz, www.pro.tebe.cz

28.–30. 6.
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
– sledujte program festivalu.
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Galerie umění
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
Jakub Švéda – Fusionpoint
Jakub Švéda (1973) představí krajinu prostřednictvím
recyklovaných industriálních fragmentů – log, šablon, částí
nejrůznějších strojů a pozůstatků lidské průmyslové činnosti
(potrvá do 16. 6.).
29. 6.		 17:00 – vernisáž
Cabani – 18 let práce pro MFF Karlovy Vary
Přehlídka dokumentující originální a dnes již proslulou
tvorbu Michala a Šimona Cabanových pro Mezinárodní
filmový festival v Karlových Varech představí např. fotografie,
choreografické záznamy, nákresy, filmové šoty, reklamy i režii
významných kulturních akcí festivalu (potrvá do 25. 8.).
29. 6.		 19:00 – vernisáž
SENSORIUM – Contemporary Art, Film, Music
Mezinárodní výstavní projekt prezentuje multimediální tvorbu
třinácti autorů a otevírá otázky možnosti umělecké reflexe
dnešní doby, která v sobě nese množství rozmanitých impulsů
a stop z různých kulturních teritorií ve vnímání umění všemi
smysly (potrvá do 1. 9.).
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota,
J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Lhoták, K. Nepraš,
V. Janoušková, K. Malich, aj.
DALŠÍ AKCE:
6. 6.		 19:30
Jan Budař & Eliščin band
Držitel několika Českých lvů se představí jako zpěvák, pianista a autor písniček balancujících mezi folkem, šansonem,
jazzem a rockem a v textovém rozptylu od banalit přes recese
až po balady.
18. 6.		 19:30
Musica Florea – Leoš Janáček a vznik baroka
Významný instrumentální soubor tentokrát předvede dílo
Leoše Janáčka a autorů vznikajícího baroka (Girolamo Frescobaldi, Gregorio Allegri, Giovanni Gabrielli, Biagio Marini).

interaktivní galerie becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 606 928 844
• Otevírací doba: úterý – neděle 10:00–17:00
Výstavy:
Glastrialog (Sklo II)
Druhý ročník česko – německého výstavního projektu přiblíží
výsledky workshopu konaného ve waldsassenské sklářské
huti Lamberts. Tématem workshopu, při kterém účastníci pracují s ručně tvarovaným plochým foukaným barevným sklem,
je barva a světlo. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (potrvá do 23. 6.).
29. 6.		 14:00 – vernisáž
František Skála – NIMBUS
Výstava představí fotografie, objekty, světelné instalace,
rituální erotické pomůcky, filmové záběry, interiéry, klenoty,
vize, sny a fakta (potrvá do 8. 9.).
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
6. 6.		 16:30
Sklo, světlo, prostor (Detlev Bertram)
Autor seznámí účastníky workshopu kreativní hravou formou
s možnostmi vnímání prostoru pomocí vlastností skla, jako
jsou spektrální lom, odraz světla a opakování prostorových
vjemů.
11. 6.		 16:30
Květiny na skle (Lenka Sárová Malíská)
Workshop s Lenkou Sárovou Malískou, zaměřený na malbu
barvami na sklo s následným výpalem v peci.
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19. 6.		 17:00
Šperk z křišťálové pryskyřice
Vstupné 80 Kč, nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo
na vargova@galeriekvary.cz Výroba nevšedních šperků a broží
určená dospělým a dětem od 12 let.
20. 6.
Den s galerijním pedagogem ve výstavě
Po celý tento den bude ve výstavních sálech galerijní pedagog,
který vám přiblíží aktuální výstavu komentářem či hravým
výtvarným úkolem.
22. 6.		 14:00
Výroba krasohledu
Vstupné 80 Kč, nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo
na vargova@galeriekvary.cz Na výtvarné dílně určené dospělým i malým dětem si každý může vyrobit kouzelný krasohled.
červen
Točení na hrnčířském kruhu
Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo
606 928 844, vstupné 200 Kč na osobu. Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2 osoby.

galerie duhová paleta
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.: 723 481 513; www.zsazus.cz
Dětský výtvarný projev ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Vernisáž 5. 6. v 17:00, výstava potrvá do 20. 6.
Literární večery
Dramatický obor a obor autorské tvorby ZŠ a ZUŠ
12. 6. Naďa Pajanková, Štěpánka Kačerová Lovacká

MĚSTSKÁ GALERIE karlovy vary
Stará louka 26, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 461, www.mgkv.cz
• Otevírací doba: denně 10:00–18:00 hod.
Karlovarští výtvarníci
Prodejní výstava obrazů, grafiky, keramiky, porcelánu, skla,
objektů a plastik.
Vernisáž ve středu 26. 6. v 17:00, výstava potrvá do 10. 7.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
4. 6.		 19:30 Poslední přednáška z cyklu Světová
náboženství na téma buddhismus. Bc. Ludmila Křivancová,
absolventka TF JU v Č. Budějovicích
13. 6.		 18:30 Autorské čtení Gabriely Čanigové z knih
Duchovní antidepresivum a Životní plány duše
17. 6.		 18:30 Cestopisná přednáška Míly Mileva o Islandu
27. 6.		 17:30 Den památky obětí komunismu ve spolupráci s Člověkem v tísni a s Konfederací politických vězňů –
promítání dokumentárního filmu Ztráta paměti režiséra Milana
Maryšky. Besedovat budeme s politickým vězněm Zdeněk
Mandrholcem a karlovarským historikem Janem Nedvědem.
Najdete nás na Facebooku!
Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10:00–18:00,
so: 9:00–12:00
Dětské oddělení: po, út, čt: 13:00–18:00; st: 12:00–15:00;
pá: 12:00–16:00
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: po – čt: 10:00–12:00, 12:30–18:00;
pá: 12:00–16:00, st: zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854,
tel.: 353 565 085
Drahovice		 Vítězná 49,		
tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4,		
tel.: 353 564 844
Tuhnice			 Wolkerova 1,		
tel.: 353 227 747
Vyhlídka			Raisova 4, 		
tel.: 353 224 203
Stará Role		 Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

krajská KNIHOVNA karlovy vary
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pobočka Lidická:
5. 6.		 10:00	PROMÍTEJ I TY!
cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT
12. 6.		 18:18	A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
13. 6.		 19:00	PROMÍTEJ I TY!
cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT
26. 6. 		 18:18	A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Výstavy
Kavárna:
2. 5.–27. 6. 		
Ludvík Erdmann – výběr z tvorby
Výstava fotografií k životnímu jubileu autora
Aklub:
6. 5.–27. 6.		SVĚT MÝMA OČIMA
výstava fotografií studentky Střední keramické školy KV Elišky
Vlčkové
13. 5.–3. 9.		
KERAMKA V A-KLUBU
výstava ročníkových prací žáků učebních oborů Keramická
škola K. Vary
Pobočka Lidická + hala Dvory:
6. 5.–21. 6.		
„Děti“ vám to řeknou
aneb Komunismus versus demokracie v plakátech studentů
SPŠKS KV práce studentů 3. ročníků z období 1989–2013
pod vedením Ivana Pelce
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
7., 14., 21., 28. 6. 15:00	PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
12. 6.		 17:00	STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího
školního věku
12., 19., 26. 6. 13:00	VÝTVARNÉ DÍLNÍČKY	
pro kluky a holčičky, pro děti předškolního a mladšího
školního věku
14. 6.		 15:00	HURÁ NA PRÁZDNINY
A je to tady. Konec školy a dva měsíce volna. Slunění, koupání,
výlety atd. To vše je velká zábava, ale i tak musíme být všichni
opatrní. Lektor: Lukáš Hutta – Asociace Záchranný kruh
Pro seniory
Pobočka Lidická
6., 20. 6.		 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:
6., 13., 20., 27. 6 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

Prostor k životu o. s.
Náměstí Dr. M. Horákové 983/2 , Karlovy Vary
Tel.: 602 576 963, www.prostorkzivotu.cz
Výstava ňaděrné energie
2. 6.–2. 7. 	Galerie Na ochozu, Vřídelní kolonáda
2. 6. 			 16:00 Vernisáž výstavy
2. 7.			 16:00 dernisáž (doprovodná akce MFF)
22. 6.			Růžový pochod na podporu boje
				 proti rakovině prsu
11:00–14:00 	Hudební a doprovodný program před KV Arenou
14:00–17:00 	Růžový pochod Avon

· kulturní servis
waldorfská zš wlaštovka

muzeum KARLOVY VARY

KOSTEL SV. ANNY sedlec

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí

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

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

15. 5.–23. 6. výstava: Ještě jsme ve válce
Základ výstavy o době nesvobody tvoří komiksové příběhy
podle osudů skutečných lidí. Jde o třináct strhujících příběhů
z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistických
kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti.
Vernisáž 15. května v 17 hodin.

2. 6.		 9:30
Koncert skupiny Roháči
výběr největších hitů skupiny v oblasti country, folk, trampské
písně, spirituály, aj.

SEMINÁRNÍ CYKLUS ÚVOD DO EURYTMIE
Každý čtvrtek od 17:15
ATELIÉR ARCHA
Pletení – loutka
8. 6. od 9:00
Přihlášky na tel. 603 113 983 (Dagmar Kuncová).
SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST
22. 6. od 17:00
Tradiční svatojánský ohníček a doprovodný program na školní
zahradě WZŠW.

12. 6. 		 17:00
přednáška:
Totalitní a autoritářské režimy v Československu
Přednáška historika Jana Nedvěda o různých podobách
a rozdílech mezi autoritářskými a totalitními režimy doprovází
výstavu Ještě jsme ve válce.

montessori mš elipsa

29. 6.–1. 9. výstava: Design by Bořek Šípek
Světoznámý výtvarník, architekt a designér představí své
skleněné objekty. Bořek Šípek je nositelem Německé Ceny za
architekturu, Rytířem umění a literatury Francouzské republiky a Ceny za užité umění a architekturu prince Bernharda.
Vernisáž 29. června v 16 hodin.

Svatošská 269 (areál SOS vesničky), Karlovy Vary – Doubí
Tel: 734 128 200, info@mselipsa.cz, www.mselipsa.cz
19. 6.		 Klubové setkání pro absolventy kurzů Respektovat a být respektován a další zájemce
Probíhají zápisy na letní příměstské tábory pro děti od 3 do
7 let.

Stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska
historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.

farmářské trhy
před budovou Tržnice
Varšavská ulice, Karlovy Vary
Farmářské trhy
21. 6. 		 11:00–16:00

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
www.astropatrola.cz
Tel.: 357 07 05 95
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz
Neděle 16. 6.
14:00
ŠESTÁ PLANETA SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Dominantní objekt jarní oblohy – planeta Saturn pod astronomickým drobnohledem. Od 8 let.
Sobota 22. 6.
14:00–00:00
SLAVNOST LETNÍHO SLUNOVRATU
Premiéra pořadu. Od 5 let. Věda není žádná věda. Představení
Viktora Braunreitera. Vyfoťte si Měsíc vlastním fotoaparátem!
Pozorování Saturna a Měsíce. Prezentace VL-KVT a dalekohledu pro handicapované. Spektra světla. Od 8 let.
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 individuálně.
Denně POHLEDY DO LETNÍHO NEBE
Vhodné pro zájemce od 10 let, orientační začátek programu
ve 22:00 hodin. V období od 31. 5. do 10. 7. nenastává
astronomická noc, kvalitně pozorovat se tak dá nejdříve až
po setmění ve 23:00 hod. V případě zatažené oblohy nabízíme
zájemcům již během telefonické registrace náhradní program
od 19:00 hod. Ten zahrnuje prohlídku hvězdárny, astronomické techniky a seznámení s výsledky posledních pozorování.
Náhradní program je také vhodný pro rodiče s menšími dětmi,
protože mohou zhlédnout i pásmo astronomických pohádek.
PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ PROGRAMY:
Každé úterý 		
16:00
ASTRONOMICKÉ HOROSKOPY
Astrologie versus astronomie. 21. 6. v 6:04 SEČ vstoupí
slunce do znamení Raka. 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 astronomickou tematikou, dle výběru návštěvníka. Za jasné oblohy
doplňuje pozorování pozemských objektů.
POZORUJTE S NÁMI ON-LINE WWW.ASTRO-WEBCAST.EU

23. 6. 		 19:00
100. jubilejní benefiční koncert ve prospěch kostela
W. A. Mozart – Korunovační mše C dur a J. S. Bach - Koncert
d moll pro dvoje housle a orchestr

regenerační centrum SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
25. 6.		 18:30
Otevírání dveří do nitra

společnost slepých...
... A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

radioklub ok1kvk
Po 10. 6. 14:00 kavárna Vojenské lázeňské léčebny
O historii Imperialu KV hovoří PhDr. Zdeněk Musil

Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každý týden:
Pondělí 		 16:00
					
Úterý 		 16:00
Středa		 16:00
Čtvrtek 		 16:00

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

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

přehled bohoslužeb
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy – AS, Karlovy Vary, Jugoslávská 16; www.
armadaspasy.cz. Bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.
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 hod.
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 hod.

Program aktivizačních činností
s podporou osobní asistence:

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

Pondělí		 10:00-12:30
					
Úterý 		 10:00-12:30
					
			 15:00-16:30
					
Středa		 10:00-14:00
					
Čtvrtek		 10:00-12:30
					
Pátek		 10:00-12:30
					

Kurzy Alfa – každou středu v 19:00 h. Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

Práce na PC, čtení, vzdělávání
apod. (Krajská knihovna)
Pracovně-výtvarná terapie
v DDM Čankovská
Pohybová terapie
Sportstudio Prima
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
(práce s keramikou)
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
(turistika, sportovní hry ap.)
Společenská akce, plavání,
sportovní činnost apod.

Křesťanské sbory – KSb, Karlovy Vary, Zahradní 898/33; www.
krestsbor-kv.cz. Bohoslužba každou neděli od 14:00 hod.
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 hod.

klub přátel fotografie kv

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény. Bohoslužby
každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00 hod.

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.

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.

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

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)
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· zprávy z magistrátu

hyde park
• Tato

stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická
a komunální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete
zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 7/2013 je 12. 6. 2013.

Nezaměstnanost
se nesnižuje
Občas mám pocit, že nedělám nic jiného než
výběrová řízení na opravdu cokoliv. Jednou je to
úklid budov, podruhé oprava chodníků, potřetí
oprava silnic, případně oprava svodidel, budování
zahrádkářské kolonie. Jako členka výběrové
komise jsem někdy opravdu v údivu. A vysvětlím
ráda proč.
Díky těmto aktivitám jsem se utvrdila v tom,
že opravdu nebudeme mít nikdy na důchody,
zdravotnictví nebude mít peněžní prostředky
na běžné léčení, možná se to dotkne i škol,
protože proč vzdělávat lidi, kteří se ihned po dokončení základního – a díkybohu povinného –
studia zaregistrují na úřadu práce. Jak to souvisí
s výběrovými řízeními? Snadno. Firmy, aby
vyhrály zadávací řízení, musí snížit své provozní
náklady na minimum.
To znamená, nemají stálé zaměstnance, zaměstnávají na dohodu o provedení práce na pár

Malí reprezentanti
v tanci válí
hodin a za pár korun, bez odvodů zdravotního
a sociálního pojištění. K tomu si občas firmy vypomohou vězni např. z Oráčova, které se vyplatí
sem denně vozit na opravu silnice. Lidé, kteří
pracují na dohodu, jsou pravděpodobně vedeni
na úřadu práce, občas dostanou ještě příspěvek
na bydlení – pokud nemají stálý a dostatečný
příjem – a možná další jiné příspěvky. Zatímco
zaměstnanci vstávají dnes a denně v pět ráno
a pracují více než 8 hodin a mnohdy za minimální
mzdu. Zadlužují se, možná i proto, že jim občas
nezbude na nájem, ale na příspěvek na bydlení
zcela jistě nemají nárok.
A teď je otázka: Zajímalo by mne, jak plní všichni
své předvolební sliby o zaměstnanosti. A nebojte,
volby se blíží a sliby budou opět padat. Apeluji
na všechny – nenechte se zblbnout!
Věra Bartůňková
Zastupitelka KSČM

Najít práci není v Karlovarském kraji vůbec lehké. Podle zastupitelky Věry Bartůňkové se situace příliš
nelepší ani nyní.
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Město lze reprezentovat v mnoha oborech
činnosti. Ve sportu, kultuře, vědě apod. V tomto
příspěvku bych se rád zmínil o činnosti 2. mateřské školy Mládežnická – Paprsek.
Děti, pod vedením svých učitelek absolvovaly
první vystoupení již v roce 2005–2006 na Mateřince v Chomutově. Dále pak každý rok střídavě
v Toužimi a Sokolově. Z toho čtyřikrát postoupily
do finále v Nymburce, kam je vybrala odborná
porota na základě videozáznamu. Této celorepublikové akce se zmíněná mateřská škola
zúčastnila jako jediná z města Karlovy Vary.
Letošní ročník se uskutečnil opět v Sokolově.
Děti předvedly dvě vystoupení, která vyvolala
velký ohlas v publiku.
Mladší skupina, která nacvičila skladbu s tatínky,
mimochodem za uznání stojí, že tátové věnovali
nácviku několik týdnů, sklidila obrovský potlesk.
Podobné vystoupení se ještě neuskutečnilo.
Skupina starších dětí zvládla choreograficky
náročnou skladbu s profesionální suverenitou.
První vystoupení Říkej mi, táto… zatančilo
sedm holčiček a sedm tatínků pod vedením paní
učitelky Aleny Kroupové. Druhé vystoupení Piráti
z Karibiku deset kluků a deset holčiček pod
vedením paní učitelky Jany Zimmelové.
Nácvik je náročný nejen z hlediska choreografie
a provedení, ale i kvůli přípravě – šití kostýmů,
výroba kulis apod. Vyžaduje spolupráci s rodiči,
pro které je největší odměnou vlastní vystoupení.
Děti pak zúročí svoji práci i na dalších akcích
v rámci města.
Vedení Magistrátu města si práce našich učitelek
váží a tímto si dovoluje jim poděkovat. Magistrát
města Karlovy Vary pomáhal zajišťovat dopravu
dětí, a to i na minulá finále do Nymburka, a jistě
bude v této formě podpory pokračovat. Určitě to
stojí za to. V některém z dalších čísel Radničních
listů uvedeme všechny aktivity zmíněné mateřské školy. A není jich málo.
Zdeněk Slába
(KOA)
Radní města Karlovy Vary

· listárna

Dům U Tří mouřenínů už
zase připomíná Goetha
V posledních letech jsem několikrát
(a to i v tomto médiu) upozorňovala
na jednu z ostud Karlových Varů.
Šlo o vstupní dveře domu U Tří mouřenínů na Staré louce. Nejsou původní, stejně jako není původní celý
dům. Na místě objektu, zbudovaného v roce 1715 a několikrát přestavěného, stojí nový krásný dům,
který na přelomu 19. a 20. století
postavil v secesním stylu slavný
architekt Bedřich Ohmann.
On i majitel domu plně respektovali,
a dá se říci s pietou zdůraznili skutečnost, že zde v letech 1806–1820
bydlel J. W. Goethe. A to dokonce devětkrát. Proto portál obložili
deskami, na nichž se tento host
z nejvzácnějších vyznává z lásky
ke Karlovým Varům. Vděčí jim za
svou existenci a říká, že by chtěl
žít ve třech městech – ve Výmaru, v Římě a v Karlových Varech.
Vše pak korunovali nápisem,
že „těmito dveřmi vcházel
Goethe“.
To vše jako by nic neříkalo
podnikatelským subjektům,
které mají (nebo měly) v domě
své sídlo. Na dveře i jejich okolí
umístily nevkusné reklamy na
různé služby zde provozované,

které celkový dojem nutně poškodily. Že by si nějaký turista chtěl
takové dveře vyfotografovat, o tom
se dalo pochybovat.
Už je to ale pár týdnů, co reklamy ze dveří zmizely a z chodníku
někdo odstranil i poutač. Památný
dům U Tří mouřenínů už tedy nic
nehyzdí. Nepodařilo se mi vypátrat,
kdo se o to zasloužil, pravděpodobně to bylo ve spolupráci odboru
památkové péče města s majitelem
objektu. Ať je to ale kdokoliv, patří
mu dík a chvála.
Anna Fidlerová

Noc s Andersenem děti nadchla

Základní škola Konečná naplánovala pro děti zajímavý program
v rámci Noci s Andersenem. Kromě
návštěvy Becherovy vily či vysazení
stromku od Správy lázeňských
parků na zahradě školy zahrnovala
i samotný večerní program, tedy
noc strávenou ve škole.
V 18 hodin se dveře školy opět
otevřely a přivítali jsme letošní
„spáče“. Bylo nás tu docela dost:
33 dětí, tři dospělí, dva porotci
Pohádkového videostopu a dva psí
hlídači – to abychom se nebáli.
Rybičky odstartovaly Noc s Andersenem programem pro rodiče.
Předvedly básničku o Praze,
zazpívaly o Červené řece a nakonec
daly rodičům „zapeklitý“ Pohádkový
test. Vše dobře dopadlo, mamky
a taťkové odešli domů a noc mohla
začít. A co se dělo? Luštilo, kreslilo,
zpívalo, skládalo, hádalo, četlo při

baterce a poslouchalo.
Velcí si dokončili své loutky a začali nacvičovat divadlo. Po vydatné
večeři (opět jsme si objednali pochoutky z pizzerie) jsme se všichni,
velcí i malí, vrhli do Pohádkového
videostopu. V porotě usedla paní
učitelka Konečná a naši milí hosté,
paní Věra Bartůňková, zástupkyně
školské rady a zároveň spřátelená osoba pro věci lesní, a Lukáš
Bartůněk, jak se nakonec ukázalo,
žádaný to rádce.
Zvítězilo družstvo číslo 2 ve složení
Marek Fuksa, Honzík Zacharda
a Péťa Forman. Ale drobné ceny
získali nakonec všichni. Po videostopu si velcí ještě zahráli divadlo
a po nočním filmu se uložili k bdění.
Malí spali a spali a spali, až do rána.
Mgr. Ivona Konečná za Rybičky
a Mgr. Štěpánka Šťastná
za ostatní spáče

„Bomba“ v divadle

K

velké smůle zpravodajství
našich komerčních televizí
nebyl nikdo z diváků mrtvý
ani zraněný, zato ale stovky nadšených hostů Slavnostního večera
v Karlovarském městském divadle
v pátek 3. května sledovaly u příležitosti Zahájení lázeňské sezony
a udělování Cen města světovou
premiéru Rockové mše Daniela
Kyzlinka.
Toto unikátní hudební dílo bravurně
předvedl Karlovarský symfonický
orchestr společně s Karlovarským
Repre Bandem pod taktovkou
šéfdirigenta KSO Martina Lebela
s dvojicí sólových zpěváků Kirsten
Joy a Gaze Twista z Londýna,
skvěle doprovázených vokálním
triem ve složení Kateřina Klečková
/Brno/, Petra Brabencová /K. Vary/
a John de Jong /Londýn/. Ti za své
dokonale zvládnuté party zaslouží zvláštní ocenění již vzhledem
ke skutečnosti, odkud každý z nich
pochází, čímž k nastudování nemohlo být mnoho příležitostí.
Nadpis tohoto článečku jsem
si vypůjčil z trefného vyjádření
přítomných karlovarských muzikantů, kteří by navíc stejně jako já
přivítali, kdyby toto hudební dílo
v tomto povedeném unikátním
interpretačním složení bylo posléze
nahráno na CD.
Černou skvrnou na jinak vydařeném Slavnostním večeru ZLS bylo

neuvěřitelně amatérské moderování Yvetty Blanarovičové, které lze
po tomto výkonu jen doporučit, aby
se napříště raději než moderování
věnovala rolím svých rozpustilých
čertíků v Troškových pohádkách.
Jinak ke zcela zaslouženým superlativům za výkony všech interpretů
Rockové mše by bylo zcela namístě
vyjádřit uznání také týmu těch, kteří dokázali tuto složitou záležitost
(Brno, K. Vary, Londýn, symfonické
těleso spolu s jazzbandem) zorganizovat a dovést k tak zdárnému
vyvrcholení. Znalce karlovarského
muzikantského světa pak nepřekvapí, že lídrem týmu nebyl nikdo
jiný než Jindřich Volf. Nechť ho
vitalita a nápady neopouštějí a my
se můžeme těšit na nějaký další
podobný hudební zážitek.
Ivan Šendera

inzerce

SC-331124/01
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Milovníkům vážné hudby v lázních…
Autor:
Michal
Sedlák
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Odpovědi zašlete do 7. 6. 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. Výherce získá vstupenku na některý z koncertů agentury Vlny. Program koncertů najdete na webu vlny-musicag.cz

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE:
Tajenkou květnové křížovky bylo: „jemný likér Becherovka.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Vlastimila Fialu, který získá vstupenku na některé představení kina Čas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

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

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

Odbor sociálních věcí
Bc. Romana Svobodová, DiS.
353 118 554, U Spořitelny 2
r.svobodova@mmkv.cz
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SC-322230/06

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
ROZVOZ PIZZY A JÍDEL DENNĚ: 11.00 - 23.00 hod

SC-330926/02

VEDENÍ HC ENERGIE K. VARY DĚKUJE VŠEM SVÝM OBCHODNÍM
PARTNERŮM ZA VÝBORNOU SPOLUPRÁCI V SEZONĚ 2012 /2013.

SC-321395/10

MATTONI
KARLOVARSKÝ
KARNEVAL
6. ročník

pátek

7. června 2013

Dronte - Romantická noční plavba
řeka Teplá – parkoviště Poštovní dvůr – hotel Thermal
19:00 - 21:30 hod. – registrace a výdej lodí
– koncert folkových kapel
22:00 hod.
Dronte - Romantická noční plavba – vyplutí první lodě
závěr akce před hotelem Thermal
23:00 hod.

Více na
www.karlovarskykarneval.cz
www.karlovy-vary.cz
www.dronte.cz
Pořadatel

sobota

8. června 2013 plocha před hotelem Thermal

Karnevalový pohádkový svět – atrakce pro děti, pásmo umělecké tvorby Karlovarska
09:00 hod.
Mattoni hudební festival – koncerty kapel
10:00 hod.
11:00 hod.
Vodní karneval netradičních plavidel – Mlýnská kolonáda – hotel Thermal
14:00 hod.
Karlovarský karneval – trasa třída T. G. Masaryka – GP Pupp – hotel Thermal
vyhlášení krále a královny Karlovarského karnevalu a vítěze Vodního karnevalu netradičních plavidel
16:00 hod.
16:30 hod.
vystoupení Daniela Nekonečného a Šum Svistu
Celodenní program moderuje Pavel Cejnar. Vstup zdarma!
Generální partner

Hlavní partner

Par tneři

Mediální partneři

-
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