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K.Vary - Rybáře

Nyní nás najdete i na Facebooku a Youtube.

Byt s lodžií, ve 3.patře nízkopodlaž-
ního panelového domu s výtahem. 

Původní, avšak udržovaný stav. 
Dům po rekonstrukci. UP 68 m².

Zděný dům 2+1 s prosklenou terasou, 
z 1/2 podsklepený. Kaskádovitý 

pozemek s ovocnými stromy. Skleník 
a kolna. Pozemek 810 m².

Byt v 1.patře cihl. domu, se 3 
sklepy (20m²), prostorné místnosti, 
vestavné skříně, šatna v předsíni. 
Nízké náklady. UP 66 m² + sklepy.

Byt 2+1
cena: 1.320.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 980.000,-Kč

Rekreační chata
cena: 890.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková 

Zděný objekt, původně využíván 
jako restaurace. Před rekonstrukcí. 

Prostorná půda. UP 210 m² + 
sklepy + půda. Pozemek 1.097 m².

Pozemek s RD k rekonstrukci či 
demolici. Slunná parcela 20min. od 
K.Var. Kompletní inž. sítě. Pozemek 

791m², zastavěná plocha 201m².

Romantická zahrádka v Tuhnicích 
s menší chatkou, pitnou vodou, 

suchým WC a elektřinou. Kamna
na dřevo. Pozemek 495 m².

Zahrádka
cena: 299.000,-Kč

Rodinný dům 5+1
cena: 1.260.000,-Kč

Rodinný dům
cena: 380.000,-Kč

Byt v zatepleném panelovém 
domě. Zasklená lodžie, nová 

koupelna, velkolepý výhled z oken. 
UP 67,7 m² + sklep

Byt 2+1 v posledním patře cihlového 
domu s výtahem, ul.Šmeralova. 

V původním stavu. Nízké měsíční 
náklady.  44 m² + balkon + sklep. 

Moderní dvoupodlažní byt po 
rekonstrukci ve 4.patře cihlového 

domu bez výtahu. Ideální pro 
mladé lidi. UP 149 m².

Byt 4+kk
cena: 2.990.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 480.000,- Kč

Byt 2+1
cena: 780.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková
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Ve vedení města je od 12. května nová tvář, 
náměstek primátora Michal Riško. 

Na co se v červnu těšíte? 
Začne letní sezóna na Rolavě, město čeká tradiční 
Karneval, mezinárodní karlovarský RG Cup v moderní 
gymnastice, a na konci měsíce se samozřejmě začne 
město připravovat na 50. ročník filmového festivalu. 
Určitě to bude měsíc nabitý, těším se také na vysvěd-
čení dcery.

Jste novým náměstkem pro majetek města, 
sociální záležitosti, informační technologie. Co 
chcete řešit nejdříve? 
To, co bude potřeba. Určitě jako první musím nasát 
spoustu informací, i když jsem fungování města už 
předtím pozorně sledoval jako předseda kontrolního 
výboru zastupitelstva, musím se seznámit se spoustou 
nezbytných detailů. V majetku se musím zabývat 
nájemcem školy na nábřeží Palacha, nájem neprobíhá 
tak, jak by měl. Chci taky pohnout dlouhodobě neužíva-
ným majetkem, jako je lokalita garáží v Jabloňové ulici, 
Goethova vyhlídka, budovy bývalé hřbitovní správy 
v Drahovicích. Mým cílem je, aby město nakládalo se 
svým majetkem efektivně, účelně a hospodárně. Je mi 
jasné, že také budu muset řešit celou řadu záležitostí, 
které už jsou nějak rozpracované nebo které vyplynou 
z běžného fungování města. 

Co bylo první, co jste udělal po svém jmenování 
náměstkem?
Naskočil do rozjetého vlaku. Hned druhý den jsem se 
účastnil diskusního fóra v Drahovicích, kde jsem třeba 
zjistil, že máme digitalizovaný stavební archiv, ale 
nemáme postup, jak z něj digitalizované plány legálně 
poskytnout v elektronické podobě občanům – takže 
to je první drobný úkol navíc v oblasti informačních 
technologií, takový systém ověření a dodání nastavit. 
Třetí den je teď, kdy spolu mluvíme, dnes jdu jménem 
města předat malý dárek výjimečným lidem z Karlo-
vých Varů, oceněným dárcům krve, na zdejší transfúzní 
stanici, a v kalendáři už mi naskakují další termíny 
a schůzky... Prostě, snažím se stihnout, co je třeba. Po 
náročném dni se ale vždy těším domů k rodině.
 Děkujeme za rozhovor. 

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 6/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY  je 16letá moderní  
gymnastka Kristina Bernatová. Bude jednou z 12 
karlovarských účastnic turnaje o Karlovarský pohár 
v KV Areně. Sportu se věnuje od sedmi let a pyšní se 
oceněním Úspěšný sportovec Karlovarska 2014.  

06 MEZI SLEDOVANÉ STAVBY jsme  zařadili 
Centrum zdraví a bezpečí, které dokončují v areálu 
KV Areny. Komplex objektů pro nácvik chování dětí 
v krizových situacích, při požárech a nehodách, má 
být uveden do provozu letos v září. Podobné centrum 
dosud v našem městě chybělo.  

08 V RUBRICE LIDÉ NABÍDNEME PŘÍBĚH ženy, 
které zachránila život transplantace kostní dřeně. 
Vhodného dárce našli lidé z Českého národního 
registru až ve Spojených státech. Program nadace  
už oslovil v ČR na 50 tisíc dobrovolných dárců.  

11 DESET LET SLAVÍ 2. MATEŘSKÁ ŠKOLA  
zajímavými akcemi ve všech devíti sdružených škol-
kách. Kresby na výstavy vybíraly dva roky a vystou-
pení v Thermalu nacvičovaly děti půl roku.  

12 ZE SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STAVBU máme pro 
čtenáře fotografie všech 25 přihlášených  staveb, 
7 projektů i 6 zachráněných památek.  Hlasujte na 
www.stavbykarlovarska.cz do 5. 6.  

15 V SERIÁLU OBCÍ PŘEDSTAVÍME HORY, 
které bývaly v letech 1975 až 1993 městskou částí 
Karlových Varů.  Našli jsme fotografie o odtěžení 
části vrchu Horner Berg i důkazy o výrobcích zaniklé 
porcelánky Wehinger Horn.  

28 OČEKÁVANOU AKCÍ V KV ARENĚ budou mezi-
národní závody v moderní gymnastice. Představí se 
na nich 140 závodnic z celého  světa. Naše město 
a oddíl moderní gymnastiky  TJ Slavia byly pověřeny 
pořádáním soutěže již potřetí a roli hostitelů opět 
dobře zvládnou. 
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Prostorná půda. UP 210 m² + 
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• STALO SE / STANE SE

ZNAČKY ZAKAZUJÍCÍ JÍZDU KOČÁRŮ S KOŇMI 
se objevily u Hlavní pošty a na dalších místech. 
Město přesunulo kočárové stání od pošty o 50 
metrů a zavedlo nová pravidla pro provozování 
kočárové dopravy.

FARMÁŘSKÉ TRHY NABÍDLY TAKÉ KVĚTINY
Zpestřením květnových farmářských trhů byly
ryby a vakuově balená zvěřina. Červnové trhy
nabídnou 19. června od 11 hodin u Tržnice
mimo potravin také výpěstky květin a zeleniny.

HALA PRO MÍČOVÉ HRY PŔED DOKONČENÍM 
Největší letošní stavba města za 119 milionů korun 
prochází závěrečným finišem. Doplňuje se vnitřní 
vybavení. Hotová je hala s rozměry 67x44 metrů 
a výškou 14 metrů. Hrací plocha 48x30 metrů 
a kapacita hlediště 860 osob vyřeší nedostatek hal 
pro míčové hry ve městě. 

KŘESADLA PRO ČTVEŘICI DOBROVOLNÍKŮ 
udělili letos j-ako uznání za neobyčejné skutky pe-
čovatelce seniorů Věře Smržové, záchranáři zvířat 
Petru Prokešovi, organizátorce sbírek Michaele 
Moisesové a pomocnici rodinám s dětmi Nikole 
Matějíčkové. Ceny se udělovaly již po deváté. 

MĚSTO SE VZDALO VÝNOSU Z KONTEJNERŮ 
na textil. Za každý z 50 zelených kontejnerů 
v ulicích platí společnost Koutecký městu ročně 
1800 korun. Sumu 45 tisíc korun dostalo od města 
zařízení SOS Sluníčko pro děti, které potřebují 
okamžitou pomoc. 

ZA ELEKTROSPOTŘEBIČE SE ROZDÁVALY DÁRKY
Sběr vysloužilých elektrospotřebičů uspořádalo
ke Dni Země město spolu s kolektivními systémy 
na sběrných svodech. Každý kdo přinesl nějaký
spotřebič, dostal drobný dárek. Není divu, že o akci
byl mezi dětmi z karlovarských ZŠ a MŠ zájem.

PRAMENY OCHUTNAL PREZIDENT VIETNAMU 
Truong Tan Sang během návštěvy 12. května 
v našem městě. V doprovodu představitelů města 
prošel lázeňským územím, seznámil se s minulostí 
a současností, besedoval se svými krajany, kteří 
zde žijí a pracují. Před odletem do Prahy navštívil 
také sklárnu Moser. 

ZÁSTUPCI NEZISKOVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
našeho města i kraje diskutovali o možnosti 
jak získat značku Spolehlivá veřejně prospěšná 
organizace. Označení má zaručit dárcům, že jejich 
finanční příspěvky přijdou spolehlivě na správný 
účet a budou sloužit správnému účelu. 

SOCHA CHLAPCE S LETADLEM SE VRÁTILA 
na původní místo u křižovatky ulic Javorová a Zá-
vodu míru ve Staré Roli. Dílo sochaře Karla Kuneše 
z roku 1949 bylo odcizeno před 10 lety. Díky akti-
vitě zastupitele Otmara Homolky, s pomocí rodiny 
sochaře a sponzorů, se vyrobila kopie sochy. 
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• CENY MĚSTA

Úvod sezony byl slavnostní
Podle tradice vstoupily Karlovy Vary o prvním 

májovém víkendu do nové lázeňské sezony. 
Třídenní slavnosti s bohatým programem 

oživily kolonády, parky i hlavní ulice. Vedle tradič-
ních součástí zahájení lázeňské sezony  jako bylo 
žehnání pramenům, průvod Karla IV., pochod mažo-
retek, historické tance nebo hraná prohlídka města, 
jedna novinka tu byla. Předvečer zahájení ovládla 
1. května premiéra nádherně zrekonstruovaného 
Národního domu (na snímku), jehož celý název je 
nyní Grandhotel Ambassador Národní dům Karlovy 
Vary. Jeho obnovené fresky tvořily grafiku letošních 
pozvánek a plakátů zahájení sezony. Premiéru měla 
také audiovizuální projekce na stěny hotelu. Jeho 
jedinečný sál se stal dějištěm slavnostního Večera 
města. Byly na něm vyhlášeny Ceny města a uděle-
na dvě čestná občanství.  

Ceny města Karlovy Vary za rok 2014 byly 
uděleny těmto kandidátům:

Vladimíru Královi – za 
celoživotní úsilí o propagaci 
města, zejména v oblasti 
sportu, kdy se věnuje ze-
jména dětem a mládeži. Je 
zakladatelem karlovarské-
ho poválečného plaveckého 
oddílu a později i oddílu 
potápěčského. 

Ing. Jitce Hradílkové – za 
významný podíl na pro-
pagaci města, šíření jeho 
slávy doma i v cizině. Velmi 
se zasloužila o navázání 
většiny partnerských vzta-
hů mezi městem Karlovy 
Vary jako světoznámými 
lázněmi a významnými 
městy v zahraničí.

Mgr. Jindřichu Volfovi – 
za jeho zásluhy v oblasti 
kultury v našem městě. 
Významně se podílel na 
vzniku školního video 
a audio studia v ZŠ a ZUŠ 
v Karlových Varech, výtvar-
né galerie Duhová paleta, 
Parku umění KV, je zakla-
datelem a organizátorem 

celostátní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 
a mnoha dalších uměleckých aktivit.

Čestné občanství města Karlovy Vary bylo 
uděleno: 
Rudolfu Šimonovskému in memoriam, a to jako 
projev úcty významnému představiteli města, 

který 45 let působil jako středoškolský profesor na 
gymnáziu v Karlových Varech a svým přístupem 
a morálními hodnotami ovlivnil několik generací 
studentů.

Čestné občanství převzaly za Rudolfa Šimonovské-
ho manželka a vnučka.

Gjonu Perdedajovi jako 
projev úcty za čin spojený 
s osobním hrdinstvím, který 
znamenal záchranu života 
přepadené ženy, a to i za 
cenu ohrožení vlastního 
života. Při tomto činu byl 
sám vážně zraněn a jeho 
zdravotní postižení je již 
nezvratné. 

Hlavním dnem oslav byla sobota 2. května. Po 
defilé hudby a otevření Císařských lázní proběhl 
ceremoniál na Mlýnské koolonádě. Tradičního 
svěcení léčivých pramenů se ujal papežský nuncius 
Giuseppe Leanza. (krl)

Statutární město Karlovy Vary děkuje všem partne-
rům a podporovatelům Zahájení lázeňské sezóny 

2015 za jejich laskavou podporu. Za spolupráci na 
audiovizuální projekci Prameny Kalových Varů na fa-
sádě Hotelu Ambassador – Národní dům děkujeme 
společnosti ELTODO, a.s. 
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

1.6.  Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová 

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

2.6.  Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové

3.6.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská, 
Nákladní, plato Horní nádraží, U Solivárny, Ostrovský most, 
Jáchymovská

  Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera, křižovatka 
Zeyerova s  Varšavskou, Horova, stanice MHD

4.6.  Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, 
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

5.6.  Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického, Italská, Americká

8.6.  Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, 
Kamenického

  Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ, Čankov, Rosnice 
  Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

9.6.  Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, 
Šumavská, Moskevská 

  Parkoviště: Dvořákova – nové parkoviště, Brigádníků 

10.6.  Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino nábř., 
Vítězná 

  Parkoviště: Karlovarská, Okružní, Školní, Truhlářská,Třešňová 
  Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera, křižovatka 

Zeyerova s Varšavskou, Horova,, přestupní stanice MHD
11.6.  Parkoviště: Brigádníků, Krymská, Moskevská, Šumavská, 

Západní 
12.6.  Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, 

Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská, 
Mozartova, Pod Tvrzí

15.6.  Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, 
Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova, Kolmá, Vyšehradská 

  Parkoviště: Svatošská, Česká 
  Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny

16.6. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, 
Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 

17.6.  Parkoviště: Buchenwaldská, Požární, Mládežnická, Konečná, 
Krušnohorská, U Koupaliště, Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – 
plato u Horního nádraží

  Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G. 
Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera, křižovatka Zeyerova 
s Varšavskou, Horova, včetně spojky s Varšavskou, přestupní 
stanice MHD

18.6.  Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, 

Bezručova 
19.6.  Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla 

Čapka, Foersterova, Jateční
  Parkoviště: Čankovská, Severní (nové parkoviště)
22.6.  Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 

Velikého, Sadová 
  Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

23.6.  Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové

24.6.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská, 
Nákladní, plato Horní nádraží, U Solivárny, Ostrovský most, 
Jáchymovská

  Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera, křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova, přestupní stanice MHD

25.6.  Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
26.6.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, 

Raisova, Petřín
29.6.  Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, 

Anglická, Rumunská
  Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

30.6.  Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, 
Východní, Stará Kysibelská, Úvalská

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Otevření Centra zdraví a bezpečí se blíží 
V areálu KV Areny se finišuje na dokončení Cent-
ra zdraví a bezpečí. Své brány otevře slavnostně 
na začátku září. V unikátním centru se budou 
děti učit, jak se zachovat při nehodách, požáru 
a jak zvládat nebezpečné nástrahy života. 
Komplex objektů nabídne zázemí pro interak-
tivní a praktickou výuku bezpečného chování 
a jednání v krizových situacích. Bezbariérový 
areál tvoří několik specifických budov včetně 
improvizované nemocnice, policejní služebny 
nebo hasičské zbrojnice, které budou vybaveny 
odpovídající technikou pro věrnou simulaci 
rizikových situací.  Součástí Centra zdraví a bez-
pečí bude také dopravní hřiště s železničním 
přejezdem a jezírko. Centrum zdraví a bezpečí je 
projektem realizovaným v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města v Regionálním operačním 
programu Severozápad. Zhotovitelem stavby 
je EUROVIA CS. Náklady na vybudování činí 51 
mil. Kč,  ROP Severozápad spolufinancuje 85 % 
nákladů.
 (krl)

Rekonstrukce chodníků ve Staré Roli finišují
Obnova komunikací, chodníků a veřejných pro-
stranství ve Staré Roli pokračuje. Stavební ruch se 
v příštích pěti měsících dotkne motoristů i pěších. 
Výsledkem projektů Obnova chodníků a vozovek, 
Revitalizace parku za Lidovým domem a Revitalizace 
veřejného prostoru sídliště mezi ulicemi Fibichova 
a Janáčkova budou nově zrekonstruované komu-
nikace, chodníky a nová parkovací místa. Velkou 
proměnou projde zejména okolí Lidového domu. 
Vzhledem k tomu, že si stavební práce vyžádají 

nezbytná dopravní omezení, zřídilo město provizorní 
parkovací plochu v Okružní ulici v blízkosti křižovatky 
s ulicí Truhlářskou s kapacitou minimálně 70 míst. 
Obnova chodníků a komunikací se dotkne vybraných 
úseků v ulicích Hlávkova, Závodu míru (mezi Borovou 
a Fibichovou), Školní, Kladenská, Tuhnická, Dvořáko-
va, Okružní, Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie, 
Truhlářská a vnitrobloku v Třešňové ulici. Předmětem 
revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým 
domem je úprava komunikací mezi ulicemi Truhlář-

ská, Školní, Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova. 
Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje 
města v Integrovaném operačním programu. Situační 
výkresy těchto projektů jsou k náhledu na interneto-
vých stránkách magistrátu v sekci Sledované projekty 
města. V roce 2014 byly dokončeny projekty "Karlovy 
Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice" a 
"Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru-chod-
níky". Nyní se dokončují práce na projektu "Karlovy 
Vary, vnitroblok ulic Okružní-Karlovarská". (mm)
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• RADA MĚSTA

Představujeme

NOVÉ ČLENY RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém jednání 12. května 2015 schválilo nové složení Rady města. Místo dřívějších 9 členů je nyní rada jedenáctičlenná. Tvoří ji tři uvolnění 
členové  (primátor města a dva náměstci primátora) a dále osm neuvolněných členů. Těmi jsou náměstek primátora a sedm členů rady města. Představujeme nově 
zvolené členy Rady města Karlovy Vary:

Michal Riško, náměstek primátora města Pavel Andrejkiv Jan Klíma

Richard UllischZdeněk Míkovec

Rada města pracuje nyní v tomto složení: 
 
Petr Kulhánek (KOA), primátor
Čestmír Bruštík (ANO 2011), 1. náměstek 
primátora
Michal Riško (ČSSD), náměstek primátora
Jiří Klsák (KOA), náměstek primátora
Pavel Andrejkiv (ANO 2011) radní
Jan Klíma (KDU-ČSL) radní
Vladimír Kvasnička (ANO 2011) radní
Vlastimil Lepík (KOA) radní
Zdeněk Míkovec (ČSSD) radní
Richard Ullisch (ČSSD) radní
Pavel Žemlička (KOA) radní

■  Statutární město Karlovy Vary nabízí k prodeji 
pozemky v různých lokalitách města. 
V současné době jsou formou veřejné licitace 
nabízeny pozemky mezi Třeboňskou ulicí 
a koupalištěm Rolava (pozemek p.č. 658/14 
a části pozemků p.č. 658/1, 729/1, 732/1, 
1058/1 a 1059 o celkové výměře 9.280 m2, 
vše v k.ú. Rybáře), za účelem výstavby dle 
platného územního plánu města (smíšené 
území městské). Jedná se o pozemky mírně 
svažité, slunné a vhodné k výstavbě jak 
rodinných domů, tak i viladomů. Minimální 
nabídková cena dle znaleckého posudku 
činí 9.280.000 Kč, tj. 1.000 Kč/m2.Dále 
lukrativní pozemky v Drahovicích mezi ulicí 
Pod Rozvodnou a silničním přivaděčem na 
Prahu (pozemky p.č. 849 a 851/1 včetně 
opěrné zdi o celkové výměře 1.483 m2), za 

účelem výstavby dle platného územního plánu. 
Minimální nabídková cena dle znaleckého 
posudku činí 1.160.000 Kč, tj. 782 Kč/
m2.Další pozemky k prodeji jsou ve Staré 
Roli mezi Rolavskou ulicí a řekou Rolavou 
(pozemek p.č. 1761 a část pozemku p.č. 
2683 o celkové výměře 3.767 m2, za účelem 
výstavby dle platného územního plánu. 
Minimální nabídková cena dle znaleckého 
posudku činí 3.390.300 Kč, tj. 900 Kč/m2. 
Bližší informace o pozemcích a podmínkách 
licitace jsou zveřejněny na úřední desce včetně 
její elektronické verze, případně u pracovnice 
odboru majetku města p. Henclové, 
m.henclova@mmkv.cz, tel. 353 118 247.

■  Další jednání zastupitelstva města bude 
23. června od 8:30 v sále Alžbětiných lázní.

(On-line přenos bude možné sledovat na 
internetových stránkách magistrátu www.
mmkv.cz.)

■  Jarní sérii diskusní 
fór uzavře setkání 
s obyvateli 
čtvrtí Dvory, 
Doubí, Tašovice 
a Cihelny. Debata 
o směřování, 
rozvoji a problémech těchto čtvrtí a života 
v nich proběhne za účasti představitelů města 
a zástupců městských organizací 3. června 
od 17:00 v jídelně ZŠ 1. máje. Diskusní fóra 
zaměřená na Tuhnice, centrum a lázeňskou 
část města, Rybáře, Sedlec, Rosnice a Čankov 
proběhnou v září a říjnu letošního roku.

K R Á T K É  Z P R Á V Y
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• LIDÉ

V 90 letech má jediné přání
Jubilantkou měsíce května byla Věra Zíková. 

Oslavila 90 let. Místo obvyklého rozhovoru 
pro článek v našich listech se rozhodla, že 

svůj životní příběh napíše sama."Narodila jsem se 
8. 5. 1925 v Plzni, prožila jsem si šťastné mládí, 
ale také okupaci a válku. Před válkou jsem také 
poznala svou doživotní lásku, o kterou jsme se 
s partnerem společně během války nejednou 
báli. Po válce jsme se vzali a odstěhovali se do 
Karlových Varů. Zde jsme našli práci, získali byt 
a nalezli svůj domov. Zprvu jsme bydleli v pod-
nikovém bytě přímo v továrně „U Wolfů“, později 
ZMA ZRUD ve Dvorech, kde jsme oba pracovali. 
Můj manžel Drahoslav jako samostatný konstruk-
tér, já jako kancelářská pracovnice. Později se 
nám narodila dcera Jana, syn Drahoslav a syn Vít. 
Zatímco manžel pracoval pro fabriku ve Dvorech 
až do důchodu, já jsem po mateřské dovolené 
nastoupila ke Službám Karlovy Vary, kde jsem 
zůstala až do důchodu. Jako penzistka jsem pak 

ještě pracovala pět let v Karlovarské mlékárně. 
Děti mezi tím úspěšně vystudovali, založili rodiny 
a ke třem dětem přibylo postupně deset vnoučat 
a později i devět pravnoučat. Když ještě žil 
manžel, naše rodina čítala celkem 36 rodinných 
příslušníků. Mít velkou rodinu, to si můj manžel 
vždycky přál. Také mám dobrý pocit, že jsem 
z mých dětí vychovala slušné lidi a manželovi 
vytvořila dobré zázemí, kam se rád vracel. Pokud 
bych měla prozradit recept na dlouhověkost, řídím 
se jednoduchým pravidlem: Jez do polosyta a pij 
do polopita. Pokud jde o životní zásadu: Když 
nemůžeš někomu pomoci, tak alespoň neubližuj 
Ráda jsem pletla, háčkovala a šila. Mým oblíbe-
ným sportem byl stolní tenis. Ráda čtu, luštím 
křížovky a sleduji v televizi zprávy. Během života 
jsem si svá přání splnila, ale jedno v záloze mám. 
Přála bych si projet se kočárem taženým koňmi 
po Karlových Varech a navštívit místa, kde jsme 
se s manželem rádi procházeli".

Žije díky dárci 
kostní dřeně
Ve Františkový Lázních žije Karla Hašková. 

Jedna z těch, kterým transplantace kostní 
dřeně zachránila život. V 19 letech onemoc-

něla těžkou aplastickou anémií. Nasazená léčba 
příliš nezabrala. Zdravotní stav se zhoršoval a tak 
ji lékaři připravovali na to, že bude muset pod-
stoupit transplantaci kostní dřeně. Dlouho se brá-
nila a čekala na zázrak. Stále častěji pobývala na 
Hematologicko-onkologickém oddělení plzeňské 
fakultní nemocnice. Párkrát ji tam její tehdejší 
přítel, nynější manžel Zdeněk, přinesl v náručí. 
S transplantací nakonec souhlasila. Pracovníkům 
Českého národního registru dárců kostní dřeně 
se podařilo najít vhodného dárce až ve Spoje-
ných státech. „Přemýšlela jsem o člověku, který 
mi dřeň věnuje, jaký asi je, jak žije,“vyznává 
se Karla. 23. března 2005 se podruhé narodila. 
V pokoji, kde transplantace probíhala, měla 
u sebe Zdeňka a sestru Elišku. „Je to strašně 
zvláštní, úžasný pocit, protože vám po těch 
kapkách přichází jakoby nový život. Pak čekáte. 
Druhý, třetí den, jestli to začne fungovat.“ K velké 
radosti všech se to povedlo. Loni na podzim 
oslavila Karla čtyřicátiny. Letos v březnu druhé, 
neobyčejné, desáté narozeniny. Dnes jí můžete 
potkat v lázních, jak roznáší časopisy, propagující 
transplantační program kostní dřeně Naděje. 
V ČR pracuje více než dvacet let Český národní 
registr kostní dřeně, který má 50 tisíc dobrovol-
ných dárců, z nichž mnozí již své životadárné 
buňky darovali. Program nadace a jeho aktivity se 
dále rozvíjejí díky nadšencům i zcela anonymním 

sympatizantům, kteří do kasiček, ve sbírkách, či 
na účet přispívají i drobnými příspěvky, které pak 
dohromady pomohou lidem jako byla Karla.  (více 
na www.kostnidren.cz)

Žákům ZŠ J. A. Komenského nejsou lhostejné 
nemocné děti. Reagovali na internetovou výzvu 
“Děti dětem“ a shromáždili sbírku hraček, 
knížek a společenských her, o které se rozdělily 
s pacienty dětského oddělení karlovarské 
nemocnice. Radost z dobrého skutku byla 
na obou stranách. Organizátorkou akce byla 
žákyně 9. A Sára Molodovcová.

Děti 
dětem
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• NOVÉ PROJEKTY / INZERCE

Hledáme nejlepší projekt
Součástí letošního 15. ročníku soutěže 

Stavby Karlovarského kraje je jako kaž-
doročně hlasování o nejlepším projektu. 

Pro letošní rok bylo přihlášeno sedm projektů. 
Čtenáře KRL budou především  zajímat tři 
z nich, umístěné do katastru našeho města. 
Prvním je architektonická studie zástavby v dra-
hovické lokalitě Krokova. Řeší území 42 700 
m2 mezi ulicemi Lidická a Krokova, které bylo 
dříve využívané jako zahrádkářské kolonie. Ta je 
z větší části vyklizena. Studie navrhuje dotvořit 
území, kde jsou bytové domy s 209 byty, sedm 
rodinných domů a mateřská škola pro 80 dětí, 
o klidovou zónu a středovou  pěší komunikaci. 
Druhým přihlášeným projektem našeho města 
je unikátní víceúčelová lávka mezi OC Interspar 
a areálem Meandr Ohře v Tuhnicích (čtenářům 
jsme lávku představili v dubnovém čísle KRL). 
Tento projekt poslalo do soutěže statutární měs-
to Karlovy Vary. Třetím projektem je centralizace 
lékařské péče v Karlovarské krajské nemocnici. 
Tato studie zahrnuje několik projektů v are-
álu nemocnice jako rekonstrukci a nástavbu 

pavilonu č. 4, dětské oddělení v pavilonu č. 3 
a centrální šatny pro 380 osob. Objem investice 
je 120 milionů korun. Dalšími projekty v soutěži 
jsou rekostrukce objektů Rozkvět, Alfa a Kyjev 
v Mariánských Lázních, přístavba chebské 

knihovny, krušnohorský areál na Božím Daru 
a revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově. O nej-
lepším projektu můžete hlasovat na webových 
stránkách www.stavbykarlovarska.cz.
 (více na str. 12) 

Projekt zelené lokality Krokova v Drahovicích

Projekt rekonstrukce domu Rozkvět v Marián-
ských Lázních Projekt centralizace péče v karlovarské nemocnici 

SPA HOTEL THERMAL

TERASA THERMAL
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 12:00 DO 21:00

Terasa nabízí příjemné posezení s letním grilováním, mezinárodní 
kuchyní a bohatou nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů.

w w w . t h e r m a l . c z

Přijímáme do péče pacienty pojišťoven: 
VZP, VOZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZPŠ

Špičkové přístrojové vybavení ambulancí i operačních sálů.
 Zkušený tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.

Osobní přístup a jednání na úrovni.

■ Provoz oční ambulance + oční optiky
■ Operace šedého zákalu 
■ Implantace standardních i multifokálních čoček
■ Laserové operace očí – odstranění dioptrií metodou Femto-LASIK, LASIK 

nebo PRK
■ Diagnostika, léčba a operace zeleného zákalu
■ Transplantace rohovek
■ Léčba a operativa sítnice a sklivce
■ Operace očních víček a další drobné estetické zákroky v okolí očí

Závodní 391 / 96 C (areál krajských institucí, budova Nostress- 3. p.), 360 06 K. Vary – Dvory 
E-mail: ocniklinika@somich.cz  |  www. somich.cz

informace a objednávky: 775 556 563  klientská linka: 775 555 350
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O divadle a nejen pro pana Šenderu...
Každé krajské město v naší republice má své vlastní 
divadlo se svou vlastní divadelní produkcí. A svým 
vlastním souborem! Z mnoha důvodů, ale ty nejdůle-
žitější jsou dva: za prvé – každé sebevědomé město 
si vytváří vlastní kulturu pro vlastní obyvatele! Těch 
kulturních center je více, ale mezi ty nejhlavnější vždy 
patří vlastní symfonický orchestr, vlastní muzeum, 
galerie, vlastní premiérové kino a vlastní DIVADLO! Je 
to známka toho, že i my v Karlových Varech máme co 
říct, že i my máme svůj hlas, že i my máme vlastní 
témata, problémy, situace o kterých dokážeme zají-
mavě, poutavě a zábavně hovořit. Že nejsme jenom 
závodní jídelna, kam přivážejí polovychladlé pokrmy 
z Prahy, ale že máme i svoje kuchaře, kteří nám 
navaří, to na co máme chuť my – karlovaráci. A tady 
jsem u druhého důvodu – právě z tohoto důvodu 
Činohra Karlovarského městského divadla vytváří 
i konkrétní svébytný, nezastupitelný program. Vytvořili 
jsme (mimo jiné) dva edukativně-zábavné pořady pro 
studenty Na vlnách divadla a hudby a Na vlnách vřídla 
a kumštu, zapojili jsme se do mezinárodní akce Noc 
divadel, kterou máme každý rok naprosto vyproda-
nou, hrajeme pohádky pro naše děti (naposledy před 
několika dny v Zítkově kolonádě na Zahájení lázeňské 
sezóny), hrajeme dopolední představení pro školy 
celého Karlovarského kraje, reprezentujeme Karlovy 
Vary v mnoha městech naší republiky včetně města 
hlavního. A děláme i mnohem více. Například velice 
úspěšná (a pane Šendero – skoro stále vyprodaná) in-
scenace Divotvorného hrnce, která dosáhla 48 repríz, 
se uskutečnila spojením tří kulturních subjektů našeho 
kraje – Karlovarského symfonického orchestru, 
Karlovarského městského divadla a Západočeského 
divadla Cheb. Nic z toho nezastoupí žádný nákup in-
scenací z jiných měst! A ve všech našich inscenacích 
vystupují profesionálové, pane Šendero! Jsou někdy 
z jiných divadel, ale to je bohužel nutnost – za dva 
milióny ročního rozpočtu není možno postavit vlastní 
soubor! Věřte mi, že já považuji za ostudu, že Karlovy 
Vary jsou jediným krajským městem, které nemá svůj 
soubor, které má svoje divadlo jen „tak nějak napůl“ 
… Vlastní divadlo je o o tom, že hrdé, sebejisté město 
má svým vlastním obyvatelům co říct...ale to už se 
opakuji. Jsem přesvědčený, že i vy pane Šendero, 
takové divadlo chcete a to, že vás naše inscenace 
Antonia a Kleopatry nezaujala, mě mrzí, ale to se 
stává. Divadlo nemůže (a ani nemá) být nekonečným 
televizním seriálem pro všechny. Jsem přesvědčen, že 
se přijdete podívat i na naše jiné představení a že si 
vás snad získáme. 
 Jiří Seydler
 umělecký šéf ČKMD 

Add: K přejmenování ulic
Chtěl bych se vyjádřit k příspěvku paní Mgr. Bula-

chové, která proti změnám názvů ulic argumentuje 
finanční náročností. Ale ono by to tak mnoho nestálo. 
Není nutné ihned měnit OP, staré průkazy s dosa-
vadní adresou se mohou používat do doby ukončení 
platnosti. Mohou se používat do vyčerpání zásob staré 
hlavičkové papíry, staré obálky s adresou atd. 
Paní Bulachová špatně pochopila pana Caise, když 
se domnívá, že jeho návrh na přejmenování ulic je 
namířen proti Rusům. Není namířen proti Rusům, ale 
proti tomu, že tu jsou ulice oslavující komunistický 
režim. Krymská a Jaltská ulice připomínají režim, 
který nás uvrhl do područí SSSR, Šmeralova ulice 
oslavuje člověka, který byl proti samostatnosti ČSR. 
Také ostatní ulice (Moskevská a další) dostaly své 
jméno od tehdejšího režimu ve snaze zalíbit se SSSR. 
Argument, že se jedná o historii města, je nepřijatelný. 
Moskevská se kdysi jmenovala Habsburgerstrasse, 
měli jsme tu i ulice pojmenované po Hitlerovi, Görin-
govi, Henleinovi. Mají se tyto názvy vrátit, protože jsou 
součástí naší historie? 
Argument, že ulice se nemají přejmenovávat, protože 
se nemají kácet stromy, je zcela nevhodný, to chápu 
jako snahu odvést pozornost jinam. Kácení stromů 
s názvy ulic nijak nesouvisí. Nicméně, zeleně ve městě 
není nikdy dost, ať paní Bulachová přijde s odůvod-
něnou peticí proti zbytečnému kácení stromů, pokud 
k němu někde dochází, rád ji podepíšu a nebudu od 
ní ani požadovat, aby podpořila přejmenování ulic. Zá-
věrem znovu zdůrazňuji: jestliže nechceme mít názvy 
ulic upomínající na totalitu, není v tom žádná nenávist 
vůči Rusům a vůči těm demokraticky smýšlejícím už 
vůbec ne.
 Antonín Mařík

Co stojí před hlavní poštou
Více než deset let „zdobí“ veřejné prostranství před 
hlavní poštou fontána s obeliskem. Celá ta léta jsem 
přesvědčen (a jistě nejsem sám), že došlo k velkému 
omylu, který může vedení města napravit jenom tím, 
že toto dílo odstraní. Někdy se stává, že si lidé tzv. 
zvyknou, naleznou pozitivní důvodové argumenty 
a svůj názor přehodnotí, ale to není tento případ. 
Architekti minulých epoch nechávali jistě úmyslně 
tento prostor volný, protože je to místo citlivé s velkou 
komunikační zátěží na rozhraní lázeňského území 
a obchodně obytné zóny. Tvůrci pravděpodobně vnutili 
tehdejšímu vedení města myšlenku, že tady nutně 
„NĚCO“ musí být a v rámci stavby „Třída T. G. Masary-
ka - pěší zóna“ vznikl objekt, který je mimo jakékoliv 
souvislosti s okolní architekturou, bez originálního 
nápadu, mimo proporce a ve výsledku pro obyvatele 
esteticky i prakticky obtěžující. Masarykův citát je 
vytesán do kamene po obvodu bez smysluplné sou-
vislosti. Nenašel jsem za celou dobu, co tudy chodím, 
jediný důvod, proč má na tomto místě stát něco jako 
kašna, kterou v zimě zakrývají podlážky připomínající 

stavební lešení, v létě se stává odpadkovým košem 
a ideálním kotvištěm pro venkovní koncertní pódium. 
Jedna velká skleněná deska obelisku je prasklá už 
mnoho let, celá fontána je neustále zašpiněná, protože 
údržba je prakticky nemožná a když, tak s velkými 
finančními náklady. Umělci zřejmě plánovali i vnitřní 
osvětlení pylonu, protože dlouho z díla trčely kabely, 
které nakonec někdo po zralé úvaze odstřihnul. Jsem 
přesvědčen, že kdyby magistrát vypsal veřejnou sou-
těž s precizně formulovanými podmínkami, přihlásilo 
by se víc návrhů třeba i ze zahraničí a město mohlo 
mít chloubu, takhle má spíše ostudu. Doporučoval 
bych, aby se vedení města zcela vážně začalo zabývat 
úkolem, jak toto nepovedené dílo odstranit co nejdříve, 
i když to bude stát opět velké peníze. Podle informace, 
kterou jsem získal od magistrátu, zaplatilo město za 
fontánu včetně skleněného obelisku 6.446.000 Kč bez 
DPH. Doufám, že můj názor bude podnětem pro další 
konstruktivní diskuzi a vyjádří se i ti, kteří doposud 
nedokázali z jakýchkoliv důvodů svá stanoviska 
veřejně prezentovat.
 PhDr. Stanislav Mašek
 
Veřejné osvětlení řídí Plzeň 
Pozornému člověku nedá v našem městě přílišnou 
námahu najít příklady plýtvání a nehospodárnosti. 
Dal jsem si práci vysledovat, jak se u nás často 
zbytečně svítí. Konkrétně 9. dubna svítilo ve Staré 
Roli ještě ráno v 8,05 ačkoliv bylo už dávno denní 
světlo, 21. a 22. dubna se rozsvítilo už ve 20,25, kdy 
bylo stále vidět, nebo 27. a 28. dubna začalo svítit už 
ve 20,30 hod., ačkoliv se začalo stmívat až ve 21,00 
hod. Nedalo mi to a zatelefonoval jsem na příslušný 
odbor magistrátu. K mému úžasu mi bylo sděleno, že 
režim veřejného osvětlení v Karlových Varech je řízen 
radiovým signálem z Plzně. Bez ohledu na aktuální 
stav denního světla v našem městě. Klidně se může 
stát, že v Plzni bouřka potemní oblohu, předčasně se 
setmí a bude tma, zatímco nám v Karlových Varech 
bude ještě v podvečer svítit slunce. Lampy v ulicích se 
však rozsvítí a nikdo s tím nic nenadělá. Nejde přitom 
o žádnou maličkost, při počtu světelných bodů ve 
městě je to za rok zbytečně prosvícených 365 hodin 
na veřejném osvětlení, tedy pár set tisíc korun, za 
které by se mohly opravit třeba rozbité chodníky nebo 
havarijní mosty a lávky. Tohle plýtvání zaplatí město 
z rozpočtu.
 Miroslav Vetelský, Rybářská, Stará Role

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným ná-
zorům zastupitelů a občanů města na aktuální 
témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu 
autora zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. 
Uzávěrka pro KRL č. 7 je 16. června 2015.



11

• ŠKOLY

2. MŠ slaví 10. výročí založení
Mateřské školy Krušnohorská, Sedlec, 

Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, 
Mládežnická, Fibichova a Dvořákova mají 

důvod k oslavě. Zajímavými akcemi si připomínají 
deset let činnosti pod hlavičkou 2. MŠ. První akcí 

byla BRUSLÍNKOVA OLYMPIÁDA. Konala se v KV 
ARENĚ, kam chodily děti pravidelně bruslit pod 
vedením trenérů a díky dotaci Města Karlovy Vary. 
Nyní při soutěži a závodech malí bruslaři ukázali, 
jak jim to na ledu jde. Odměnou jim byly medai-
le, zlaté pro všechny, a ještě diplomy a sladká 
odměna. Druhou třešničkou na dortu byla výstava 
dětských prací všech devíti MŠ v galerii Duhová 
paleta. Na uspořádání výstavy čekaly děti celé dva 
roky. Jejím mottem bylo:
Děti barvy milují, obrázky si malují. Čáry, máry na 
papíře, hrajeme si na malíře. Výstava trvala celý 
měsíc a měla velký úspěch. Do třetice oslavila 
2. MŠ své desetiletí na přehlídce Karlovarské 
pramínky v Thermalu. Připravovala ji šest měsíců 
a vyplatilo se to. Přehlídky se zúčastnilo 350 dětí. 

Každé vystoupení bylo originální, krásné a sklidilo 
ovace diváků - rodičů, prarodičů, kamarádů i po-
zvaných hostů. A když na závěr přišli na podium 
všichni vystupující, celý sál povstal a odměnil je 
bouřlivým potleskem.  Bc. Zdeňka Bečvářová

Na výzvu Chceme čisté město zareagoval Ekotým 
ZŠ J. A. Komenského úklidem břehů Ohře. Od 
Drahovic až po bohatickou lávku v Dalovicích 
zbavili školáci okolí Ohře všech odpadků. Na 
akci, kterou načasovali na Den Země, přišlo více 
než 30 žáků, rodičů i pedagogů. Kolem řeky našli 
obuv, dětská autíčka, porcelán i velký kus kober-

ce. Milou odměnou jim bylo, když během úklidu 
sledovali hnízdícího ledňáčka říčního. Chráněný 
opeřenec byl pro ně důkazem, že čistota vody 
v Ohři se natolik zlepšila, že se zde ledňáček 
zabydlel. Žáci zjistili, že v úseku zhruba 60 km 
Ohře od Chebu po Klášterec se vyskytuje 15 párů 
ledňáčků.

Našli domov ledňáčka Studenti 
uklízeli 
polomy

Užitečnou prací oslavili letošní Den Země 
studenti Soukromé obchodní akademie 
Podnikatel v Karlových Varech. Rozhodli se 

aktivně pomoci Lázeňským lesům a tak po dohodě 
s lesníkem Ladislavem Krausem uklízeli v lokalitě 
Hubertus spoušť po nedávných polomech. Třiadva-
cet brigádníků celkem sesbíralo 20 kubíků klestí 
a vyčistilo tři hektery lesa od odpadků. Bylo jich 
30 pytlů a kromě papíru našli v lese také rozbitý 
televizor, pneumatiku od traktoru a staré lino. Lidé 
si často Lázeňské lesy pletou s veřejnou skládkou. 
Odměnou studentům byl nejen kus odvedené 
práce, ale také pochvala od lesníka.
 Zdeněk Musil, zastupitel města
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• SOUTĚŽ STAVEB

Vyberte nejlepší stavbu
Již po patnácté vyhlásilo Regionální stavební sdružení Karlovy Vary soutěž o NEJLEPŠÍ stavbu a pro-
jekt našeho kraje. Letos soutěží 25 staveb, 7 projektů a také 6 zachráněných památek. 
(Bilanci úspěchů města Karlovy Vary v této soutěži jsme přinesli v KRL č. 5.)

Hlasování probíhá do 5. června do 16:00 na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz

Představujeme 25 nominovaných staveb (projekty na str. 9 a zachráněné památky na str. 13)

1 Rezidence Svahová

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

GRAFICKÝ MANUÁL

C:100 M:40 Y:0 K:40 R:0 G:87 B:136

C:40 M:10 Y:0 K:0 R:163 G:204 B:237

C:0 M:80 Y:100 K:10 R:215 G:78 B:34

C:0 M:60 Y:100 K:00 R:239 G:127 B:26 STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

Standardní použití loga na barevném podkladu
− možno použít stínování pod logem

Barvy:

Alternativní použití loga na bílém podkladu
- např. pohárky a pod.
- varianta plná pro stavby a obrysová pro projekty

Samotné logo bez podkladu pro použití

6 Löschnerův pavilon Kyselka

11 Restaurace Le Marché

16 Budova VaK Doubí 

21 Důl Jeroným Čistá

2 Bytový dům Pražská

7 Hotel Rübezahl M. Lázně

12 ZUŠ F. Chopina M.Lázně

17 Budova BS Sokolov

22 Stavby na Chebsku

3 Rodinný dům Hájek

8 Rozhledna Cibulka Oloví

13 ZŠ Mozartova K. Vary
18 Klášter Nový Dvůr

23 Dopravní hřiště Skalka

4 Rodinný dům Stará Role 9 Národní dům Karlovy Vary
14 Sport centrum Chodov

19 Hala Lubricon Chodov 24 Silnice Nejdek-Pernink

5 Rekonstrukce zámku Ostrov 10 Dům služeb Dvory 15 Toscana Karlovy Vary 20 Dům Kanov Dvory 25 Most přes Ohři Sokolov
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• PAMÁTKY / INZERCE

Zachráněných památek přibývá
Už pátým rokem hlasují čtenáři Karlovar-

ska v anketě o dalších zachráněných 
historických památkách regionu. Hned 

v prvním ročníku bodovala obnovená promenáda 
Stará louka s kaštanovou alejí, v roce 2013 to 
byla po rekonstrukci Becherova vila. Loni chválili 
tipující mezi zachráněnými památkami kostel sv. 
Urbana v Rybářích, dům Stallburg v Kyselce nebo 
obnovenou rozhlednu na Klínovci. V letošním 
roce budou čtenáři opět hlasovat pro úspěšně 
zachráněnou památku Karlovarska. Pomohou tak 

veřejně ocenit úsilí majitelů historických objektů, 
kteří zanedbané a často zchátralé objekty 
zrekonstruovali a tím zachránili před zkázou. 

V letošním roce můžete vybírat a hodnotit šest 
zachráněných historických památek:
Rekonstruovaný Národní dům v Karlových 
Varech, Klášter Teplá, měšťanský dům v Lokti, 

Rohrův mlýn ve Slavkovském lese, barokní kláš-
ter Matky Boží v Novém Dvoře a poplužní dvorec 
ze 17. století u Nového Kostela.

Původní hotel Střelnice (Národní dům  
postavili za 278 dní)

Nárožní empírový dům v Zámecké ulici 
čp. 70 v Lokti Panský Rohrův mlýn na Teplé klapal od 

roku 1687.

VLADIMÍR ŠKODA
espace virtuel 
virtuální prostor 

16. 4. – 14. 6. 2015 

Galerie umění Karlovy Vary, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
otevřeno úterý – neděle 10 – 17 hodin
www.galeriekvary.cz

výstava byla podpořena MK ČR

Prevence zachraňuje život
Rakovina tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším nádorovým 
onemocněním a jeho výskyt stále roste. V České republice v současné době 
onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku každoročně až 8000 osob 
a více než 4000 mužů a žen na toto onemocnění umírá.Pětileté přežití činí 
pouze 50 procent. To je dáno tím, že nádor je často zjištěn v pozdních stádiích.
Je tragickou skutečností, že kolorektální karcinom působí tak velké ztráty, 
třebaže je to jeden z nejlépe ovlivnitelných a léčitelných nádorů, pokud se zjistí 
v časném stadiu. 
V rámci prevence nádarových onemocnění připravilo již v roce 2008 Minister-
stvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami program scree-
ningu kolorektální rakoviny. Od roku 2014 navazuje další program s adresným 
zvaním pojištěnců na preventivní prohlídky. Probíhá celorepubliková mediální 
kampaň za účasti osobností české kultury a odborné veřejnosti. Pojištěnci, kteří 
dosáhli 50 let věku se do projektu aktivně zapojují. Navštíví svého praktické-
ho lékaře nebo přímo gastroenterologickou ordinaci a nechají si provést test 
stolice na skryté krvácení. Právě skryté, okem nepozorovatelné krvácení do 
stolice může být projevem kolorektálního novotvaru (adenomového polypu), ze 
kterého se časem může vyvinout zhoubný novotvar. Odstraněním polypů při 
kolonoskopickém vyšetření zabráníme přeměně tohoto polypu v kolorektální 
karcinom. Na tento test má nárok každý pojištěnec ve věku od 50 let do 55 let 
každoročně a dále 1x za dva roky. Pokud je test pozitivní, provedeme kolonosko-
pické vyšetření. Dále každý pojištěnec, který dosáhl 55 let věku, se může zapsat 
v gastroenterologické ordinaci k provedení vstupní screeningové kolonoskopie. 
Pravidelná účast ve screeningovém programu kolorektálního karcinomu proka-
zuje podle prospektivních studií snížení úmrtnosti až o 33 procent. Apelujeme 
proto na veřejnost, aby se populačního screeningu aktivně účastnila a nepod-
ceňovala toto závažné onemocnění, kterému lze včasnou prevencí ve většině 
případů předejít. Navštivte gastroenterologa a aktivně se zajímejte o provedení 
vstupního screeningového vyšetření k časnému odhalení kolorektálního karci-
nomu. V karlových Varech provádí tato vyšetření ordinace GASTROCENTRUM 
v budově Lázně III., Mlýnské nábřeží 5. Objednat se můžete osobně či telefonem: 
353 230 776 nebo e-mailem gastrocentrumkv@volny.cz 
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• KULTURNÍ TIPY

5.-6. června:  Karneval roztančí ulice
Již 8. ročník Mattoni Karlovarského karnevalu pro-
pukne o prvním červnovém víkendu v ulicích našeho 
města. Uvede ho páteční večerní koncert kapely KV 
Expres od 19 do 21 hodin. Ve 22 hodin vyplují první 
lodě na romantickou noční plavbu, který vyvrcholí 
hodinu před půlnocí u hotelu Thermal. Tam bude 
v sobotu hlavní karnevalové pódium. Od 12 hodin se 
na něm odehraje Bambule dětský karnevalový svět 
a od 14 hodin Mattoni hudební festival s koncertem 
kapely Liwid. Diváky kolem  řeky Teplé pobaví od so-
botních 15 hodin Festival netradičních plavidel a v 16 
hodin začne hlavní show karnevalový průvod měs-
tem. Po jeho skončení dojde v 18 hodin k vyhlášení 
krále a královny karnevalu. Od 18:30 začíná koncert 
zpěvačky Elis a od 20:00 koncert Anety Langerové. 
Karneval vyvrcholí ve 21:45 ohňostrojem.

Jedinečné zážitky nabízí oslava 60 let práce záchraná-
řů Horské služby Krušných hor na vrcholku Klínovce. 
Zahájí ji v 9 hodin slavnostním nástupem členů Horské 
služby, ukázkami činnosti a předvedením záchranných 
prací s využitím současné moderní techniky. Pamětníci 
zavzpomínají na rok 1958, kdy se po zrušení zakáza-
ného pásma kolem Klínovce a Božího Daru otevřely 
Krušné hory pro turisty, lyžaře a Horskou službu. Mezi 
12. a 13. hodinou je očekáván přílet armádního vrtulní-
ku s ukázkou letecké záchranné akce. Od 16:30 je na 
programu horský běh po 10 kilometrové trase, jehož 
vítězové budou vyhlášeni v 18 hodin. Na účastníky 
oslav 60 let Horské služby Krušných hor čeká také 
prohlídka techniky Skiareálu Klínovec, prezentace 
aktivit Centrálního Krušnohoří a Záchranného kruhu. 
Na své si během oslav na vrcholku Klínovce přijdou 
také děti.

6. června:  Svátek záchranářů na Klínovci

7. června:  Den otevřených dveří Galerie umění
Tradiční pozvání nejen pro své stálé návštěvníky 
připravila na první červnovou neděli od 13 do 21 
hodin karlovarská Galerie umění. Na Den ote-
vřených dveří nachystala kromě volného vstupu 
do všech výstavních prostor pestrý program pro 
děti i dospělé. Velkou inspirací celého dne bude 
výstava kovových objektů a fotografií Vladimíra 
Škody, významného sochaře žijícího ve Francii 
a vystavujícího po celé Evropě. K jeho nevšední 
výstavě objektů využívajících efektu zrcadlení, 
magnetismu, vibrací či magických kyvadel 
proběhnou pak tvůrčí dílny, hry a animace. Děti 
ze ZŠ a ZUŠ Rybáře i ze ZUŠ Antonína Dvořá-
ka se představí ve dvou koncertních blocích. 
Vyvrcholením dne budou divadelní představení  
pražského loutkohereckého souboru Buchty 
a loutky. Odpolední pohádka Skřítek je určená 
dětem, večerní divadelní kus Rocky IX potěší 
dospělé diváky. 
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Původně zemědělská osada 
První písemná zmínka o obci z roku 1350 
uvádí zemědělskou lenní osadu, která patřila 

loketským hradním pánům. Ves se zřejmě  roz-
kládala kolem podlouhlé návsi (někde v dnešní 
severovýchodní části obce). Svědčí o tom 

rozdělení pozemků původní zástavby. Ještě roku 
1800 tvořilo obec jen několik hrázděných domů 
v typické lidové architektuře. Z nich se zacho-
vala roubenka čp. 1 na východním okraji obce. 
Hory byly dlouho ryze zemědělskou obcí. Ještě 
v roce 1939 zde žilo 80 rolníků, z nichž většina 
vlastnila menší výměru než 20 hektarů polí. 
Starostí bylo vždy zajistit dostatek vody. Obcí 
neprotéká žádný potok a dešťovou vodu odvádí 
Loučský a Chodovský potok do Ohře. Pitnou 
vodu čerpali z řady studní. Ještě v 19. století 
jich bylo v obci pět. Jejich kapacita nestačila 
a místní chodili pro vodu do vzdálených lučních 
studánek. Problém nevyřešila stavba vodojemu 
na Rohu po roce 1903, ale teprve až vodovod 
roku 1990. V katastru Hor je dodnes devět a půl 
hektaru vodní plochy tzv. Nebeských rybníků.

Hory (dříve Horn, Hornisberch, Hornaberg). První písemná zpráva uvádí obec 
Hornisberch, kterou mělo roku 1185 v majetku bavorské město Waldsassen. Uvá-
dí to mnichovský Říšský archiv z roku 1350. V roce 1542 získalo ves město Loket. 
Roku 1869 užívali místní název Horn a patřili pod Falknov. V letech 1880 až 1890 se 
změnil název na Loketský Horn, v letech 1900 až 1910 opět Horn. Do roku 1930 obec 
spadala k okresu Loket, roku 1950 byla převedena pod Karlovy Vary. Mezi lety 1960 
až 1974 byly Hory částí obce Jenišov, od 1.7.1975 do 31.12.1993 městskou částí 
Karlových Varů. Od 1.1.1994 samostatná obec. Z výměry 788,8 hektaru tvoří 54% 
lesy. Nejvyšším bodem je Horní vrch (Horner Berg, Roh) 579 m/m. 

Znak obce Hory

Hory ••

V roubence u hlavní silnice přepřahali koně a vozkové odpočívali.

•• Hory 
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Obyvatel přibývalo pomalu
V chudé obci přibývalo domů a obyvatel jen 
pozvolna. V roce 1850 zde žilo v 36 domech 398 
osob, do roku 1900 přibylo 14 domů a počet 
stálých obyvatel překročil 400. Největšího počtu 
dosáhly Hory roku 1930, kdy v 77 domech žilo 
617 obyvatel. I s osadou Podhoří měla obec 
125 domů a 1028 obyvatel. To byl nejvyšší stav 
v historii. Pak začalo obyvatel ubývat. Prudký 
pokles nastal v roce 1945 a 1946 po odsunu 
Němců, kdy v Horách zbylo 150 obyvatel. Po 
dosídlení se počet zvýšil na 244 osob a bylo 
obydleno 88 domů. Do roku 1980 ale ubylo 38 
domů a počet obyvatel klesl na minimum 197 
osob. V osadě Podhoří tehdy žili poslední tři 
obyvatelé a zůstal zde poslední dům. K 1. lednu 
1994 Podhoří zaniklo a bylo zasypáno zeminou 
z Velké loketské výsypky.

Mnoho osad v okolí
Území tvořila řada osad a samot. Severozápadně 
od obce ležela již v roce 1875 největší osada 
Podhoří (Hunschgrün), v níž roku 1910 žilo 471 
obyvatel. Dále k Horám patřily samoty Ovčárna 
(Schäferei), Chudý Dvůr (Schmalnhof), Jalový 
Dvůr (Kaltenhof), Vildenava (Wildenauerhof) 

a osada In der Raat (neměla nikdy český pře-
klad, říkalo se jí jen Raat. Některé samoty (jako 
Ovčárna) časem zanikly. Zůstal pouze Jalový 
Dvůr (Kaltenhof), jehož název se změnil z Kalte 
Herberich a Galtenhof na dnešní část obce Horní 
Jalový Dvůr. Do katastru obce Hory patří národní 
přírodní památka Svatošské skály, Smírčí kříž 
u Vildenavy a čedičové varhany v bývalém lomu. 
Raritou lokality jsou  tzv. Karlovarská dvojča-
ta - srostlé krystaly živce vzniklé v žulovém 
magmatu. Nachází se jihozápadně od Rohu 
a roku 1820 je jako zázrak přírody popsal básník 
Johann Wolfgang Goethe, který v okolí sbíral 
minerály. Na samý vrcholek Rohu se nikdy neod-
vážil. Čedičový vrch byl pak vyhlášen chráněnou 
přírodní památkou, tvar vrcholku se nesmí 
měnit. Unikátní masiv Roh koupilo roku 1890 od 

soukromého majitele podle zápisu v pozemkové 
knize město Karlovy Vary.

• NÁŠ SERIÁL

Celkový pohled na Hory

Obživu nabízela místním štěrkovna Roh.

Roku 1893 dostala obec vlastní dvoutřídní 
školu

Obec koncem 19. století 
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Porcelánka Wehinger
Název obce Hory (Horn) se skloňoval i mezi 
výrobci a obchodníky s porcelánem. Zdejší 
tradici založil roku 1890 Johann Kemp (v kro-
nice uveden jako Kämpf), který v domě čp. 46 
založil výrobnu keramiky. Během deseti let 
změnili další majitelé Luis Klier a bratři Franz 
a Wenzel Grünesové hrnčírnu na porcelánku 
se 40 zaměstnanci. O její věhlas se zasloužil 
od 1. května 1905 Heinrich Wehinger, který již 
vlastnil porcelánku v sousedním Doubí. V Horách 
vyráběli jídelní servisy, talíře a hrnky. Ze 150 za-
městnanců (roku 1907) se porcelánka rozrostla 
až na 350 pracovníků, kteří pálili ve dvou pecích 
výrobky výhradně na export. Znak porcelánu 
Wehinger Horn (vázu s písmenem W) a reliéfní 
tvar Princess Louise znali v Anglii, Austrálii, USA 
i v řadě asijských států. V roce 1919 došlo ke 
sloučení porcelánky Hory se sousední poboč-
kou v Jenišově. Krize 30.let však způsobila, že 
klesl odbyt, 300 dělníků ztratilo práci a v obci 
oblíbený mecenáš, patron školy a majitel porce-
lánky Heinrich Wehinger se otrávil. Zaměstnanci 
se rozprchli do okolních porcelánek včetně té 
nejbližší na Jalovém vrchu. Totální útlum výroby 
porcelánu v Horách přišel roku 1940.

Horníci
Velká část historie obce se nesla ve znamení 
hornických kladívek. Ještě než začala doba ku-
tání, byl v okolí Hor bezpočet železných hamrů. 
Potvrzují to nálezy již z doby osídlení regionu 
Slovany. Vedle starých šachet a hutí zde po prv-
ních pecích zůstaly hromady strusky, například 
pod úpatím vrchu Roh směrem ke Svatošským 
skalám kolem vrchu Kovářka. Nejznámějším 
dílem je Štola Benátčanů, připomínající hledání 
pokladů země prospektory, kteří přišli z italských 
Benátek v 1. polovině 18. století. Šlo o ložiska 
stříbra, zlata, cínu a železné rudy. Dominanta 
obce, vrch Roh (Hornberg), byla od počátku 19. 
století odtěžena kvůli těžbě čediče. Celá Říšská 
silnice z Karlových Varů do Lokte, dokončená 
roku 1839, byla vystavěna z místního kamene. 
Kolem roku 1848,kdy měla obec 30 domů a 241 
stálých obyvatel, nabídlo hornictví novou práci. 
Po roce 1860 vznikla na Hornbergu štěrkovna 
firmy Maier, jejíž drtiče už napájel elektrický 
proud. Štěrkovnu převzal roku 1911 Karl  Martin, 
správce karlovarských Alžbětiných lázní. V roce 
1913 otevřeli dva místní sedláci Stifel a Haber-
zettl další štěrkovnu. Obě štěrkovny se později 
spojily. V pořadí třetí drtírna štěrku byla na již 
vytěženém vrchu Roh povolena roku 1953. Kro-

mě rubání kamene bylo okolí Hor poznamenáno 
i těžbou hnědého uhlí. Začala již ve 2. polovině 
18. století. Nejdříve zde byly hlubinné doly, 
potom se změnil způsob těžby na povrchovou 
a v okolí se objevily výsypky. Největší z nich 
tzv. Velké loketské výsypce musela ustoupit 
k 1. lednu 1994 obec Podhoří. Její obyvatelé 
byli vystěhováni, domy zbourány a vše pokryto 
skrývkovým materiálem z velkolomu Jiří. Až 
na konci 20. století byla zahájena rekultivace 
postiženého území, takže dnes na místě výsypky 
rostou smrky, javory, modříny, duby a borovice.

Bohatý kulturní život
Kolem roku 1930 žila v Horách a připojených 
osadách více než tisícovka obyvatel. Tehdy zde 
byly tři hostince (Starý v čp. 1, Horní v čp. 25 
a Dolní v čp. 33). Obec měla od roku 1922 
vlastní divadelní soubor, několik pěveckých 
sborů a sportovní kluby. Až do roku 1893, než 
byla postavena dvoutřídní škola, museli školáci 
docházet pěšky do Mírové nebo Jenišova. Škola 
stála 11 tisíc zlatých a navštěvovalo jí až 117 
žáků. Obec měla vlastní kino i kavárnu. V čer-
venci 1915 byl zřízen místní hřbitov o rozloze 
1172 m2. Bylo to díky místnímu domkáři Karlu 
Stieflovi z čp. 11, který chudé obci za půjčil na 
zřízení hřbitova 3150 korun.

Soužití Čechů a Němců
Přestože většinu obyvatel obce tvořili Němci, 
jejich soužití s českou menšinou bylo až do roku 
1938 klidné a bezproblémové. Potvrzuje to ně-
mecky psaná kronika z doby 1. republiky, která 
líčí prezidenta ČSR T. G. Masaryka jako "ctěného 
a uznávaného". V roce 1930 měly Hory včetně 
osad 1028 obyvatel, z toho bylo 992 Němců 
a jen 18 Čechů. Všichni vítali společně 2. června 
1937 prezidenta Eduarda Beneše, který obcí 

Reliéfní tvar Princess Louise z porcelánky 
Hory

Ze zemědělců se stali horníci.

Panorama obce Hory před válkou
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projížděl cestou do Františkových Lázní. Až do 
roku 1938 byli starostové obce Hory výhradně 
sociální demokraté. Kronika obce Horn byla 
vedena německy. Poválečnou historii let 1957 
až 1960 zpracovala kronikářka C. Meissnerová 
a roku 2005 sepsal karlovarský kronikář Vladi-
slav Jáchymovský knihu Obec Hory, z níž jsou 
čerpány mnohé údaje do tohoto seriálu. 

Hory do dějepisu nezapsali
Jedinečnou událost zažili v obci pamětníci 20. 
května 1945. Tehdy navzdory zakreslené čáře 
na mapách posunuli Američané i Rusové až 
k Jalovému Dvoru demarkační linii a porušili tím 
spojeneckou dohodu, podle níž měl obě armády 
oddělovat Chebský most. Americkou 1. pěší a 9. 
tankovou divizi zdržela totiž bitva o Cheb,  kde 
měli 46 obětí. Nedočkaví Rusové dorazili 13. 
května až za dohodnutou linii a obsadili Hory. 
Američané, kteří měli štáb v hotelu Bílý kůň 
v Lokti, souhlasili, aby Hory i Loučky jako "země 
nikoho" připadly Rusům. Vojenské zdroje to 
nikde neuvedly. Pouze kronikář zapsal, že Rudá 
armáda obsadila 20. května 1945 v Horách 
řadu domů, z nichž rychle vystěhovali místní 
Němce. Nařídil to 13členný národní výbor, který 
už 6. května sesadil německého starostu Adolfa 
Langhammera. Teprve později vrátili demarkač-
ní závoru na dohodnutý Chebský most, kde ji 
společně hlídali Rusové i Američané. Název Horn 
ani Hory se však v žádných mapách jako linie 
dotyku neobjevil. Nedaleko obce zabila munice 
po ustupující německé armádě tři děti a čtyři 
vážně poranila. Český komisař, který zavedl 
správu obce, se stal po válce správcem výnos-
ného čedičového lomu pod vrchem Roh.

Válka a místní muničák
Po odsunu Němců došlo k dosídlení Hor. Jako 
první přijelo 14 rodin z vnitrozemí. Nejpočetnější 
skupina 30 nových obyvatel přišla z Nové Bu-
kové a Polesí na Pelhřimovsku. Další dosídlenci 
byli z Berounska, Kladenska, Kolínska, Pracha-
ticka a jižních Čech. Celkem dorazilo v letech 
1945 až 1956 do obce 422 dosídlenců. Kvůli 
vzdálenosti od hranice umístila armáda v roce 

1954 do katastru Hor muniční sklad. Plocha 10 
hektarů patřila  vojenskému útvaru 2071 Karlovy 
Vary. Plných 40 let to bylo území s přísným 
zákazem vstupu. V roce 1994 byl areál armádou 
definitivně opuštěn a místním umožněn volný 
vstup do lesa. Lokalitu Schmalnhof po býva-
lém muničním skladu dnes spravují Loketské 
městské lesy, které zde zřídily účelovou Farmu 
a Oboru Hory. Přírodní areál je využíván také pro 
těžbu a zpracování rašeliny a palivového dříví.  

Tradice v obci 
Hory bývaly obcí s bohatými tradicemi. Udržova-
lo se zde zpívání Tří králů, vítání jara, masopust, 
letní veselice, advent a další slavnosti. Ačkoliv 
nejstarší zvyky a tradice skončily s odsunem 
německého obyvatelstva, obec některé obnovila 
a zavedla nové. To potvrzuje fakt, že téměř 40% 
dnešních obyvatel  jsou místní rodáci. Z obnove-
ných tradic stojí za zmínku masopust, Den otců, 
stavění májky, na které přišlo 150 místních, 

nebo pravidelná setkání českých i německých 
rodáků. Díky místnímu rodákovi Josefu Stiefelovi 
byla roku 1996 opravena kaplička řádu křižovní-
ků s červenou hvězdou, zasvěcená o rok později 
sv. Anežce Přemyslovně. Mecenáš Josef Stiefel 
se stal roku 2011 čestným občanem obce. 
Obnoveno bude poutní místo U tří obrázků za 
farmou u lesa. Díky finanční pomoci německých 
rodáků byl opraven hřbitov.  Z nových podnika-
telských aktivit vznikla domácí výroba knedlíků. 
Zavedla ji místní rodačka Renata Pasteláková, 
rozená Neudertová v domě čp. 2, kde vyrůstala. 
Výrobu zavedla od  roku 1991 a dělá měsíčně 
až 26 tun knedlíků. Novou sportovní tradicí byly 
závody psích spřežení, které obec spolupořádala 
a zaštítila už po tři roky. Stejně tak i setkání 
Siberian husky a Českých horských psů na 
Loketské výsypce.V posledních letech přibylo 
v Horách obyvatel. V roce 1980 žilo v obci 197 
lidí, nyní má už 244 obyvatel. 

 Jaroslav Fikar

• NÁŠ SERIÁL

Obec Hory měla vlastní pohlednice.

K zachovaným tradicím patří masopust.

Obec si na tradicích zakládala.
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Masaryčku oblehly obrněnci z konce války

O 70 let zpátky vrátili 15. května kalendář 
na karlovarské třídě TGM členové Klubu 
přátel vojenské historie. Pěší zónu už od 

hlavní pošty lemovaly džípy a obrněné transpor-
téry s bílými hvězdami a vedle nich udržované 
obojživelníky s výstrojí a výzbrojí německého 
wehrmachtu. Dojem byl dokonalý díky statis-
tům - fanouškům vojenské historie v dobo-
vých uniformách obou armád, výtiskům novin 
z posledních dnů druhé světové války i zbraním 
s prázdnými zásobníky. 

Foto: Jiří Mika

Nemohly chybět populátní US džípy Uniformy byly věrné do detailu

Obojživelníky byly funkční i do vody Německým uniformám nechyběly medaile
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Naši strážníci mají dobrou mušku
Již 12. ročník střelecké soutěže o pohár velitele 
městské policie se konal na střelnici v Březové. 
V konkurenci 27 karlovarských, sokolovských, 
ostrovských a chodovských strážníků se nejvíce 
dařilo domácím střelcům.  Daniela Koldinská se stala 
nejlepší ženou a mezi muži se rozhodně neztratila, 
když atakovala dokonce medailové pozice. Domácí 
družstvo ve složení Marcel Vlasák, Miroslav Ponert 
a Milan Filip ovládlo soutěž týmů. Obdobně se dařilo 
domácím i mezi jednotlivci, když mířenou střelbu 
vyhrál Marcel Vlasák před Janem Vávrou (oba MP 
K. Vary) a třetím Zdeňkem Lázničkou (MP Sokolov). 
Výsledky této soutěže vytvořily dvojice pro vyřazovací 
duely ve střelbě na sklopné figury. Zde se nejvíce da-
řilo Stanislavu Makovičkovi, který ve finálovém duelu 
porazil kolegu z domácí MP Jindřicha Láta. Bronz  si 
odváží do Sokolova Jan Vrbovec. Střelec Makovička 
se zasloužil o to, že putovní pohár nadále zůstává 
v držení karlovarských strážníků. 
Podobná setkání strážníků nejsou jen o srovnávání 
přesné mušky, ale také dobrou příležitostí k výměně 
pracovních zkušeností. 

Na kole jen s přilbou byl název projektu, do kterého se 
koncem dubna zapojili strážníci městské policie Karlových 
Varů, Sokolova, Ostrova a Chodova. Jak napovídá název této 
dopravně bezpečnostní akce, zacílili  preventivní činnost na 
cyklisty. Nošení bezpečnostních přileb při jízdě na kole upra-
vuje zákon jako povinnost pro cílovou skupinu dětí a mládeže 
do 18 let, praxe však potvrzuje opodstatnění nošení přilby 
i u starších cyklistů. Dostupná statistika uvádí, že v roce 2013 
zemřelo v ČR při dopravních nehodách 583 osob. Z toho 
bylo 58 cyklistů, z nichž 48 nemělo přilbu, tj. 83% ze všech 
usmrcených cyklistů. Během prováděné akce zastavovaly 

hlídky městských policií na vytipovaných cyklostezkách ve 
městech cyklisty a informovaly je o důležitosti používání 
bezpečnostních prvků s důrazem na nošení cyklistické přilby. 
K motivaci přispívaly rozdávané informační letáčky s cykloma-
pou Krušných hor a reflexní pásky, které městským policiím 
dodala o.p.s. Bezpečně na silnicích. Do projektu se zapojila 
také Zdravotní pojišťovna MV. Strážníci oslovili přibližně 650 
cyklistů a věří, že někteří si jejich slova vzali k srdci a budou si 
pamatovat, že „na kole jen s přilbou“.
(Více informací o projektu na www.nakolejensprilbou.cz)
 Kamila Hofmanová

Pro cyk l is tu je př i lba nutnost í

Trojice nejlepších střelců. Zleva: Stanislav Makovička, Daniela Koldinská a Marcel 
Vlasák 

Divočákům se u nás líbí 

Pár minut před polednem přijal operační městské policie  
oznámení, že do sklenářství v Bohaticích zavítali nečekaní 
návštěvníci, dvě selata divočáka. Po nedávné zkušenosti 
s mladým divočákem na Dolním nádraží se operační příliš 
nedivil a vyslal na místo hlídku. Ta k zásahu přivolala 
hajného z Lázeňských lesů, kterému  chlupaté návštěvníky 
předala. Na časté návštěvy divokých prasat si obyvatelé 

v okrajových částech města už zvykli. Jak vyplynulo 
z nedávného fóra v Alžbětiných lázních, divočáci se objevili 
v Tuhnicích i v Bohaticích. S trochou nadsázky můžeme říci, 
že periférie Karlových Varů jsou někdy v obležení divočáků.

Podvodníci úřadují i ve svátek
Ve sváteční den po poledni obdrželo operační středisko in-
formaci o tom, že v Rybářích se pohybují dva muži a nabízejí 
levnou energii. Syn seniora ohlásil, že před chvíli navštívili 
podivní náboráři jeho staršího otce. Podobné aktivity cílené 
na seniory se stále objevují a tak strážníci ihned vyrazili na 
místo k prověření situace. Poté, co získali popis obou mužů 
a směr pohybu, je  hlídka na Sokolovské ulici zadržela. 
Nejprve to vypadalo jen na přestupek pro porušení Tržního 
řádu, neboť podomní prodej je ve městě zakázán. Případ 
ale doznal rychle změny poté. Během ověřování totožnosti 
mužů vyběhla z blízkého domu žena a volala, že ji dotyční 
doma okradli. Povedená dvojice z Nejdku tak místo pokuty 
putovala rovnou do rukou Policie ČR. Lidé by v podobných 

případech neměli váhat a ihned přivolat městskou nebo 
státní policii.

Po prasatech přišla kachna
Další případ setkání s volně žijícím zvířectvem nahlásili 
strážníkům obyvatelé  ve Dvorech. Do prodejny koberců 
tam vběhla či spíše vlétla divoká kachna. Zasahující strážník 
vyplašené zvíře s citem  odchytil a následně nezraněné 
vypustil zpět do volné přírody. 

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y
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• INZERCE

Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Uklízeč-ka v kancelářích

· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin denně

· práce v odpoledních hodinách

· práce vhodná pro OZP

· jednosměnný provoz

· měsíční mzda 4.000 – 8.000 Kč

kontaktní údaje:

email: sekretariat@mediaas.cz

telefon: 604 22 66 56
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 6.    19.30   ANTONIUS A KLEOPATRA
ČKMD
Hrají: Jan Maléř, Josefina Voverková, František Špaček, Lucie 
Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková a Karel Beseda

2. 6.    9.00 a 10.30    NEVĚSTA PRO HASTRMANA 
(Představení pro školy)               
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

4. 6.   19.30 TANČÍRNA
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner nebo Ondřej Brzobohatý, 
Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě nebo Jiří 
Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana 
Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vla-
dimíra Striežencová,  Irena Máchová nebo Charlotte Doubravová, 
Kateřina Velebová, Pavla Procházková.

 7. 6.    19.30 BLBEC K VEČEŘI
Divadlo Bez zábradlí  
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Frei-
manová, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Jana Boušková 

8. 6.   19.30  GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

10. 6.   19.30  LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ 
ČKMD                                                 
Hrají: Bára Štěpánová, Karel Beseda, Lucie Domesová, Radek Bár, 
Alexandra Ptáčková,  Viktor Braunreiter,  Jarmila Šimčíková                                             

14. 6.   19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM, JSME PŘECE 
  BRITOVÉ! aneb VŠICHNI V TOM JEDOU!
Divadlo Na Fidlovačce
Hrají: Ondřej Brousek, Anna Brousková, Václav Svoboda, Ludmila 
Molínová, Daniel Rous, Ctirad Götz, Martina Šťastná, David Hák 
nebo Lukáš Pečenka, Vanda Chaloupková, Petr Veselý

15. 6.    19.30 VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Agentura Harlekýn
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/ Petr Vančura

16. 6.   11.00 CYRANO Z BERGERACU 
(Představení pro školy)
Západočeské divadlo Cheb                                                                           
Osoby a obsazení:  Tomáš Kolomazník, Petr Vydarený, Jan Jedlin-
ský,  Pavel Marek,  David Beneš, Jindřich Skopec,  Michal Švarc, 
Kamil Prachař, Pavla Janiššová,   Jarmila Šimčíková,  Radmila 
Urbanová

17. 6.    9.00 a 10.30   FIMFÁRUM A LAKOMÁ BARKA 
(Představení pro školy)
Západočeské divadlo Cheb  
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Petr Vydarený, Vladimíra 
Vítová, Jindřich Kotula, Jarmila Šimčíková, Pavel Marek, Eva 
Navrátilová

18. 6.   19.30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Titulní roli Růženky tančí Jarmila Dycková nebo Monika Mašterová, 
roli Prince Miroslav Hradil nebo Martin Šinták, dále účinkují sólisté 
a sbor baletu DJKT a děti baletní školy DJKT. Hraje orchestr Divadla 
J. K. Tyla. 
 
19. 6.   11.00 JAK UTOPIT dr. MRÁČKA 
(Představení pro školy)
Západočeské divadlo Cheb

Hrají: Pavla Janiššová, Petr Vydarený, Pavel Marek, Jarmila 
Šimčíková, Klára Štěpánková, Eva Navrátilová, Jindřich Kotula, 
Jindřich Skopec, Tomáš Kolomazník, David Beneš, Petr Batěk, 
Vladimíra Vítová, Radmila Urbanová, Diana Toniková, Kamil Prachař, 
Jan Svoboda

22. 6.   19.30 CAVEMAN 
POINT s.r.o.
Hraje: Jan Holík

23. 6.    19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
  A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

2. 6.  19.30  Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO M21
GALA OPERETA STRAUSS, LABITZKÝ, KÁLMÁN, ZELLER
JOHANN STRAUSS: melodie, písně a dueta z operet Netopýr, 
Cikánský baron a Noc v Benátkách
JOHANN STRAUSS: Lehká krev, Císařský valčík, V Krapfenském 
lese, Na lovu, Kvapík banditů, Na krásném modrém Dunaji
CARL ZELLER: písně a dueta z operety Ptáčník
EMMERICH KÁLMÁN: písně a dueta z operety Čardášová princezna
JOSEF LABITZKÝ: Mariánskolázeňský kvapík
JOSEF LABITZKÝ: Lázeňská polka

Liana Sass – soprán
Josef Moravec – tenor
Dirigent Martin Peschík

5. 6. 19.30  Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO M22
VEČER MLADÝCH TALENTŮ
Koncert ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Šmeralova
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klavír a orchestr d 
moll, KV 466
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Árie „He Was Despised“ z oratoria 
Mesiáš
ANTONIO VIVALDI: Koncert pro dvě violoncella a orchestr
JOAQUÍN RODRIGO: Concierto de Aranjuez

Sarah Faridová - klavír
Denisa Vajrychová – alt
Magdalena Pitrová, Danny Takieddin - violoncello
Timur Sibgatullin - kytara
Dirigent Jan Mikoláš

18. 6. 19.30  Grandhotel Ambassador - Národní dům
SYMFONICKÝ KONCERT KSO ABO A13 + ABO B13
SLAVNOSTNÍ KONCERT K OTEVŘENÍ GRANDHOTELU 
AMBASSADOR - NÁRODNÍHO DOMU KARLOVY VARY 
ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval, předehra
ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro housle a orchestr a moll
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 5 „Osudová“

Václav Hudeček – housle
Dirigent Martin Lebel

26. 6 19.30  Lázně III
MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ KONCERT KSO M23
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S HUDEBNÍ VYSOKOU ŠKOLOU 
V ŽENEVĚ 
EDVARD GRIEG: Peer Gynt, suita č. 1
IGOR STRAVINSKIJ: Pták Ohnivák, suita 1919
SERGEJ PROKOFJEV: Romeo a Julie, suita č.1
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Romeo a Julie, předehra - fantazie

Vedoucí projektu a umělecký garant dirigent Gay Laurent

30. 6. a 1. 7.    19.30   areál Rolava, 19.30 hodin

MIMOŘÁDNÝ SYMFONICKÝ OPEN AIR KONCERT KSO
MY HRAJEME VŠUDE
19.30 Symfonický program
Antonín Dvořák - Novosvětská, Georg Friedrich Händel - Vodní 
hudba a další

dirigent Jan Mikoláš

21.00 Malá noční hudba v altánku na ostrůvku
program z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta

smyčcový kvartet KSO

kolonádní koncerty
8., 9. a 12. 6.   16.30   Mlýnská kolonáda
Kolonádní koncert KSO
dirigent Jan Mikoláš

19. 6 16.30 Mlýnská kolonáda, 
KONCERT FILMOVÉ HUDBY
ZUŠBAND – školní orchestr ZUŠ Horní Slavkov a Loket 

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. a 2. 6.  19:30 Život je život

2. 6.   17:00 Králova zahradnice
(Projekce pro seniory)

3. 6.    19:30 Rychle a zběsile 7

4. 6.   19:30 Samba
(Filmový klub)

5. 6.  17:00 a 19:30
6. a 7.6.  14:30 a 17:00    Sedmero krkavců

5. 6. 21:15  Insidious 3: Počátek
6..6 19:30 a 21:15    Insidious 3: Počátek
7.6.  19:30 Insidious 3: Počátek
(Noční kino)

8. a 9. 6.   19:30  Dítě číslo 44

10. 6.   19:30 Dior a já

11. 6.   19:30 Pestrobarvec petrklíčový
(Filmový klub)

11. 6.   17:00 Jurský svět
12. 6.   17:00 a 19:30   Jurský svět
13.-14.6. 14:30 a 17:00   Jurský svět

11. 6.     18:00 Galerie Drahomíra
 Jazz and Poezie - Josef Kainar - Bláznův kabát

13. 6.   19:30  Slepá

14. 6.   19:30 Život je život

15. 6.   19:30  Láska šílená

16. 6.   19:30   Divoké historky

17. 6.   19:30   Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě 

18. 6.   19:30 Zabijáci
(Filmový klub)

19. 6.   19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
20. 6.   17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
20. 6.   19:30   Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
20.-21.6. 14:30 Sedmero krkavců

KMD karlovarské městské divadlo
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21. 6.   17:00 a 19:30   Temné kouty
22. 6.  19:30   Temné kouty

23. 6.   17:00 Pořád to jsem já
(Projekce pro seniory)

23.-24.6.  19:30 Odebrat z přátel

25.-26.6. 17:00 Mimoni
27. 6.  14:30 a 17:00 a 19:30   Mimoni
28. 6.  14:30 a 17:00   Mimoni
29.-30.6. 17:00  Mimoni

25. 6.  19:30 Perný den
(Filmový klub)

26. 6.   20:00 Kavárna
Kavárenské vítání léta 

28. 6.  19:30 Kobry a užovky

29. 6.   19:30 Život je život

30.6.-1.7. 19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha

KINO ČAS

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary
Tel. pokladny kina: 353 223 272, rezervace na www.kinocaskv.cz

1. 6.  15:00  Ovečka Shaun
1. 6.  17:00  Země zítřka
1.-3. 6.  19:30  Dítě č.44
2.-3. 6.  17:00  San Andreas 3D
4.-5. 6.  17:00  Život je život
4.-7. 6.  19:30  Špión
6.-7. 6.  15:00  Ovečka Shaun
6.-7. 6.  17:00  Sedmero krkavců
8.-10. 6.  17:00  Druhá míza
8.-10. 6.  19:30  Insidious 3: Počátek
11.-14. 6.  17:00  Jurský svět 3D 
11.-12. 6.  19:30  Jurský svět 
13.-14. 6.  15:00  Sedmero krkavců
13.-14. 6.  19:30  Jurský svět
15.-19. 6.  17:00  Jurský svět 3D
15.-17. 6.  19:30  Život je život
18.-19. 6.  19:30  Temné kouty
20. 6.  15:00  Sedmero krkavců
20., 22.-24. 6.  17:00   Andílek na nervy
20.-21. 6.  19:30  Jurský svět 3D
21. 6.   15:00 a 17:00   MIMONI 3D
22.-24. 6.  19:30  Odebrat z přátel
25.-30. 6.  15:00  MIMONI
25.-30. 6.  17:00  MIMONI 3D
25.-28. 6.  19:30  Vincentův svět
29.-30. 6.  19:30  Dáma ve zlatém

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

VÝSTAVY:
do 14. 6.   Vladimír Škoda – Virtuální prostor
Sochař, grafik a kreslíř působící ve Francii představí originální 
uměleckou instalaci připravenou pro konkrétní prostory karlovarské 
galerie – obvykle v kovu a nejčastěji prostřednictvím kulovitých 
tvarů sděluje svou fascinaci kosmem.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-

ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 
Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 
K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. 

DALŠÍ AKCE:
7. 6.    13:00 - 21:00 Den otevřených dveří
Objekty Vladimíra Škody jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny, 
hry, animace. Koncerty, komentované prohlídky, vynikající pražské 
divadlo Buchty a loutky pro děti i dospělé. Pořádáno ve spolupráci 
se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře a ZUŠ Antonína Dvořáka. 

13.00  koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře
13.30 - 17.00  výtvarné aktivity pro malé i velké návštěvníky 
14.00   komentovaná prohlídka stálé expozice
15.00  koncert ZUŠ Antonína Dvořáka
16.00   komentovaná prohlídka výstavy Vladimíra 
Škody
17.00   Buchty a loutky – Skřítek
20.00  Buchty a loutky – Rocky IX

16. 6.   19.30   Prime Time Voice 
Dámské vokální trio doprovázené vynikajícími jazzovými instrumen-
talisty představí staré, zapomenuté, nezapomenutelné, znovuobje-
vené i zbrusu nové nejen filmové a nejen swingové melodie.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

7. 5. - 30. 6.  EVA HAŠKOVÁ
Výběr z děl ilustrátorky a grafičky, která tvoří převážně kombino-
vanou technikou z hloubky, leptem a akvatintou. Používá tlumené 
barevnosti, která jako výrazný výtvarný prostředek slouží k dosažení 
působivého estetického dojmu. Její grafické listy překvapují bohat-
stvím tónů, mnohdy i barevné škály, ale vždy zajímavou a neotřelou 
kompozicí. Jejími oblíbenými barvami jsou hnědá a zelená, někdy 
užije i kombinace modré s fialovou. Mnohé její práce navazují na 
dekorativní bohatství secese jak celkovou kompozicí, tak i řadou 
motivů rostlinných.

11. 6.   18:00   POEZIE & JAZZ: 
  Josef Kainar – Bláznův kabát
Pokračování cyklu Poezie & Jazz představí českého básníka Josefa 
Kainara prostřednictvím reprezentativního výboru z jeho poezie, 
který vyšel pod názvem Bláznův kabát.  Účinkuje Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit.

MĚSTSKÉ GALERIE 

 Stará Louka 26, Karlovy Vary
tel: 353 223 641, www.mgkv.cz 
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

24. 6.    Karlovarští výtvarníci
vernisáž prodejní výstavy 
Výstava potrvá do 9.7. 

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
do 28.6.    Stanislav Holý 
  Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád
Výstava představí ilustrace, grafické cykly i interaktivní objekty 
autora, jehož osudy byly krátce spojené s Karlovarskem, a který 
svou nebývalou fantazií a oblíbenými televizními postavami Jů 
a Helé přináší radost dětem již více než třicet let. 

Historie objektu

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

DALŠÍ AKCE:
4. 6.  16.30 - 19:00    Kresba jako základ klasické grafiky
Výtvarná dílna pro veřejnost pod vedením Eduarda Milky představí 
kresbu jako důležitý základ pro grafické techniky. 

červen:  Točení na hrnčířském kruhu
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 
928 844)
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 
osoby.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, Karlovy Vary
tel. 353 449 131
 
3.6.    17:00   PEL MEL 2
Výstava výtvarných prací absolventů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 
Šmeralova
Otevíraí doba po-čt 15:00 - 18:00
Výstava potrvá do 25. června

KV CITY CENTRUM

Moskevská 21, Karlovy Vary
www.kvcity.cz 
VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA, 
TŘEBOŇSKÁ ULICE, KARLOVY VARY 
otvírací doba  6:00 – 22:00, 
provozní doba  7:00 – 21:00, 
půjčovna   po – pá 12:00 – 21:00, 
  so – ne – st. svátky 9:00 – 21:00,
vzduchová trampolína 10:00 – 19:00 

Každé pondělí 9:30 – 10:30  FITMAMI 
cvičení pro maminky s kočárky. Sraz u dětského hřiště

12. 6.   Koncert: Coda, Kozatay a Proměny

13. 6. 17:00-22:00  Koncert: Od Funky po Punky II  
(kapely: Kulturní Milan, Plesnivý fazole, Blahobeat,  Shoe 
Cut, Čokovoko),  

FARMÁŘSKÉ TRHY:  19. června opět před Městskou tržnicí. 

LETNÍ KINO,  SLOVENSKÁ 2003, KARLOVY VARY 
13. 6. 19:00-22:00 koncert: Kulturní hudební léto

MUZEUM KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
www.kvmuz.cz 

10. 6.  17:00   přednáška: Češi očima Angličana
Beseda s britským lektorem Rolfem Kastenem, který žije v Karlo-
vých Varech již osm let. Za tu dobu se nejen naučil výborně česky, 
ale především si velmi vřídelní město a jeho historii oblíbil. Skládá 
hudbu a točí filmy inspirované regionálními dějinami Karlovarska. 

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. Přednášky se 
budou v muzeu konat do konce 1. pololetí.

Knihovna Muzea Karlovy Vary 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 
16 hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, email: 
knihovna@kvmuz.cz
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STUDIO ROZÁRKA

tel. 605 052 231
www.studio-rozarka.cz

20.6.  10:00-18:00 FESTIVAL PRO TĚLO I DUŠI
V tělocvičnách ZŠ Svahová 26, Karlovy Vary
Akce Pramen života spojená s rukodělným jarmarkem 
DÁRKOBRANÍ S ROZÁRKOU. Na závěr v 18:00 vítání letního 
slunovratu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

Pobočka Stará Role bude od 22. do 28. června uzavřena

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO, ÚT, ČT, PÁ  9:00 - 17:00 
ST   9:00 - 14:00
SO   9:00 - 12:00 pouze čítárna 

Dětské odd.
PO, ÚT, ČT  13:00 - 17:00
ST  12:00 - 15:00
PÁ  12:00 - 16:00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT, ČT   9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
ST  ZAVŘENO
PÁ  12:00 – 16:00 

AKCE:
11. 6.  17:30 LÉKAŘI BEZ HRANIC 
NAVLASTNÍ OČI, NA VLASTNÍ UŠI – SVĚDECTVÍ Z MISÍ
Přednáška s promítáním
Výstava 40 let Lékaři bez hranic (potrvá do konce června)
 
16. 6.  17:00    ALENA JAKOUBKOVÁ 
Autorské čtení oblíbené české spisovatelky

Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro seniory 
od 13:30
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 
Luňáčkové od 14:30 

Každé úterý od 13:45 do 14:30 HRAJEME SI POHYBEM 
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity 
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí 
domluva na tel. 353 221 365/27, 
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048
www.knihovnakv.cz

KAVÁRNA
do 26. 6.  Výstava Fotoklubu FOS Sokolov 
Výstava fotografií na volné téma představí výběr z tvorby členů 

fotoklubu za poslední dva roky.

HALA
2. - 26. 6.  Klášter premonstrátů Teplá - centrum kultury 
a vzdělání
Výstava 
Vernisáž 2. 6. od 17:00. Součástí vernisáže bude cyklus 
přednášek: Pohled do historie kláštera a jeho významná role 
v oblasti kultury a vzdělání, Prezentace vzorové obnovy a stavebně 
historického průzkumu,Představení nové programové náplně pro 
školy a veřejnost.
 
Pro veřejnost
3. 6.  17:00 OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM 
Beseda s ombudsmanskou Annou Šabatovou o problému, který 
možná trápí i Vás, obtěžování hlukem ze sousedního restauračního 
zařízení.

11. 6.  17:00 VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY…
Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 
z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer.Setkání osmé / 
Stanislav Wieser

17.6.    17:00 Příběhy našich sousedů 
Sál Krajské knihovny
Unikátní projekt, v němž mladí lidé vyhledávají a natáčejí pamětníky 
historie jako byl holocaust, druhá světová válka, odsun Němců, 
komunistické persekuce, srpen 1968  atd. Ve spolupráci s městem 
Karlovy Vary realizuje od letošního ledna organizace Post Bellum. 
Více informací na www.pribehynasichsousedů.cz  . 
 
do 26. 6.   Z místa, kde žijeme
Výstava výstup z projektu organizace Člověk v tísni, sekce Jeden 
svět na školách, který je určený pro školy v České republice. Žáci 
a studenti střední školy veřejnoprávní TRIVIS Karlovy Vary a ZŠ 
Konečná Karlovy Vary  představují některé osobnosti Třetího odboje 
v ČR a na Karlovarsku.

30. 6.  14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. 
James Thurber „Filozof a ústřice“, čte Kamila Nováčková

Pobočka Lidická
2. 6.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Vladimír Kalný 
a Míša Čápová
Fantazie v díle Neila Gaimana

16. 6.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Petra Kohu-
tová a Petr Richter,
William Goldman „Princezna nevěsta“

Pobočka Lidická:
4. a 18. 6.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

14. 6. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE 
Volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti.
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče.

Středa 16:00-19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Čtvrtek Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 hodin.
Pátek Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii 
a pro turisty. 
Sobota Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astrono-
mické techniky. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 
o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na 
které není v čase běžného programu dostatečný prostor. 
Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy.

Každou noc po registraci: NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické regist-
raci, denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 777 95 34 21.

PO - PÁ   8:30, 10:00, 11:30   EXKURZE PRO KOLEKTIVY
Mimo tyto časy nutno objednat alespoň 14 dnů dopředu.

10.5. do 30.6.  ŠKOLNÍ POBYTY S PROGRAMEM
Pobyty umožňují nabídnout školním třídám pozorování noční oblohy.
Možnost objednat pro školní skupinu dětí od 3. třídy do 8. třídy ZŠ. 
Kapacita 30 míst.

Vstupenky je možno zakoupit v internetovém předprodeji na www.
astropatrola.cz

RADIOKLUB OK1KVK

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz,  www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 
elektronických zařízení, radioamatérský sport.

Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, K. Vary, tel.: 353 230 847
www.materske-centrum.cz

6.6.   14:00 Oslava Dne dětí
Místem konání je areál Dobrovolných hasičů ve Staré Roli. Kromě 
hasičů a Mateřského centra se na realizaci podílí i Dům dětí 
mládeže. Těšit se můžete na MiniZoo, soutěže, hasičskou pěnu, 
pohádky, skákající hrad a pohádkové postavy.

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary, www.wlastovka.cz 

16. a 23.6. 17:00  Anthroposofický kruh

28.6.  17:00  Svatojánská slavnost na školní zahradě 
(skákání přes oheň, sbírání bylin a vaření čaje, kováři a další 
atrakce).

KVZPRAVY.CZ

Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete 
sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech. 
Z archivu můžete vybrat záznamy jako byl únorový Bálfestival 
v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.
CZ nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples 
harmonie a další akce.

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary – Růžový Vrch, Sedlecká 582 
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu 
web: www.cirkevbezhranic.eu 
Bohoslužba – neděle jednou za dva týdny od 10:00 
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www.zachrannykruh.cz

20. 6. 2015
13:00 hodin
20. 6. 2015
13:00 hodin

areál Rolava
Karlovy Vary
areál Rolava
Karlovy Vary

DENDEN

V programu vystoupí .Yvetta Blanarovičová
Pestrý program pro malé i velké, ukázky
záchranářů, jejich techniky a vybavení,
atrakce, soutěže a spousta dárků !!!

KHK KK

Armáda spásy 
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů 
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112 
telefon/fax: 353 565 095 
e-mail: bjbkvary@gmail.com 
web: www.karlovyvary.bjb.cz 
PRAVIDELNÉ AKCE: 
Studium Bible každou středu od 18:30 
Dorost každý pátek od 16:00 
Bohoslužba každou neděli od 9:30 

Církev adventistů sedmého dne 
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz , web: karlovyvary.casd.cz 
Dětský klub Pathfinder – každou neděli od 10:00 
Seňority – každou středu od 16:00 
Studium Bible – každou středu od 17:00 
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30 
Mládež – každý pátek od 17:00 
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 

Církev bratrská 
Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261 
e-mail: karlovy.vary@cb.cz, 
web: www.cb.cz/karlovy.vary/ 
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00 
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu 
Biblické večery ve čtvrtek 19:00 
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod. 
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30. 

Církev českobratrská evangelická 
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz 
web: karlovy-vary.evangnet.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:15 
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00 

Církev československá husitská 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4 
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, 
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz 
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Křesťanské sbory 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624 
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz 
Studium Bible ve středu od 19:00 
Bohoslužba každou neděli od 14:00 

Římskokatolická církev 
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz 
telefon: 353 549 017, 
e-mail: vladmu@tiscali.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše 
svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00 
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
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První sezona a hned medaile 
Volejbalisté Karlovarska jako nováček extraligy dr-
želi po celou sezonu vysokou výkonnost a nakonec 
získali bronz. V závěrečném vystoupení sezony vy-
hráli ve Zlíně 3:1 a stejným poměrem ovládli celou 
sérii. Historicky první extraligovou sezonu odehrál 

VK ČEZ Karlovarsko s celkovou bilancí třiadvaceti 
výher a dvanácti porážek."Byla to neuvěřitelná 
sezona. Před rokem jsme nevěděli, zda v extralize 
budeme, a teď máme bronzové medaile," uvedl 
předseda klubu Jakub Novotný. Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary

www.turiste.webpark.cz
E-mail: fjw@volny.cz. tel. 603 209 270 

6. 6.   Turistika s vnoučaty – Turistický den u Bis-
marckovy rozhledny u Chebu     

13. 6.  Zámky v okolí Loun - Vršovice, Blšany, Citoliby                                      
20. 6.  Karlovy Vary - KV50 Karlovarský letní slunovrat
 Mezinárodní turistická akce s trasami od 15 do 

40 km. 
27. 6.  Svatojakubskou cestou z Plešnice přes Stříbro 

do Kladrub (2 dny)

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

7.6.   10:00   ČERVNOVÁ VYCHÁZKA WALKING VARY  

Účastníci se sejdou na parkovišti KOME, odkud se společně 
projdou přes Vyhlídku na Třech křížích, Gejzírpark zpět na KOME 
(trasa A3). Délka procházky je 2,8 km, převýšení trasy 127 
m – více informací na www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-
-karlovy-vary. 

Tenisovou školičku pořádá v areálu Tuhnice Tenisový klub 
Lokomotiva Karlovy Vary. Dětem zapůjčujeme tenisové rakety. 
Nabízíme termíny: 
JARO od  4. 5. do 30. 6.  
PODZIM od  1. 9.  do 30. 9. 

Přihlášky v tenisovém klubu u trenérů nebo telefonicky na č. 
353 224 771. 

TURISTIKA

NORDIC WALKING 

TENIS

Bronzoví volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko

Zástupci volejbalového klubu předali vedení města Karlovy Vary dres a medaili, jako 
poděkování za podporu, které se jim od krajského města dostalo.

Florbalisté 
získali bronz
Bronzové medaile přivezli mladí florbalisté ze ZŠ 
Konečná. Celorepublikového finále Thing Blue.Cup
se zúčastnilo 700 škol. Karlovarský tým vyhrál 
skupinu a postoupil do semifinále. Tam narazil na 
soupeře ze ZŠ Lyčkovo náměstí, kterého už třikrát 
porazil, ale počtvrté se to nepovedlo. V boji o třetí 
místo porazili karlovarští florbalisté Petrovice 5:2. 
O radost z bronzových medailí 
se pak florbalisté přišli podělit na karlovarský 
magistrát.
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERTNÍ ODDĚLENÍ, telefon: 777 193 779, e-mail:karlovy.vary@mediaas.cz

Akce trvá od 4. 5. 2015 do odvolání. Slevy se nesčítají.
Akce platí při zhotovení kompletních brýlí (dioptrická obruba + dioptrická skla).
Sleva neplatí v outletech FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží Praha. Vaše česká optika!

SLEVA

NA DIOPTRICKÁ SKLA
VČETNĚ 

MULTIFOKÁLNÍCH

%50

www.fokusoptik.cz

OC Fontána
Chebská 370/81a
360 05 Karlovy Vary
Tel: 353 590 669
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OC Dragoun
Dragounská 2529/6
350 02 Cheb
Tel: 354 693 056

Najdete nás v pobočkách: 
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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HODINOVÝ MAŽEL
čistící, úklidové a domácí práce

Tel.: 777 758 292
www.uklid-k-vary.estranky.cz

Mediální skupina EURONOVA GROUP
do svého týmu přijme pracovníka/-ci na pozici

PLÁNOVÁNÍ A PRODEJ
REKLAMNÍCH KAMPANÍ

A PÉČE O KLIENTY
P o ž a d u j e m e: 

 příjemné vystupování  časovou flexibilitu
 kreativitu  chuť učit se novým věcem

 Pracoviště se nachází v Karlových Varech

Své životopisy posílejte na:
prace@euronovagroup.com 

N a b í z í m e: 
 hlavní pracovní poměr  fixní + motivační složku platu
 osobní automobil  zázemí velké reklamní společnosti

TANEČNÍ
PRO MLÁDEŽ 

    

Přihlášky osobně dne
3. a10. června 2015

TANEČNÍ CENTRUM BEST
 dolní nádraží od 15. do 18. h.

     anebo ON LINE na  
www.bestdance.cz

TANEČNÍ ŠKOLA
BEST K. VARY
tel.: 602 127 788

Prodáme chalupu v Abertamech č. 69/11.
Pozemek č. 242 a č. 557/1 je 364m2.
Vodovod, plynová přípojka, 380 V.

Cena dohodou.     
Tel.: 602 117 662
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• KV ARENA / HC ENERGIE

Červen v KV Areně: gymnastika          
Již potřetí bude KV Arena  dějištěm 
úžasných sportovních výkonů, ele-
gance pohybu a krásy těla. V sobotu 
13. června 2015 sem zamíří gymnast-
ky z celého světa na Carlsbad RG 
Cup – Karlovarský pohár v moderní 
gymnastice. Pořádá ho oddíl moderní 
gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary za 
podpory města Karlovy Vary, Karlo-
varského kraje a dalších sponzorů.
 

„Během závodního programu se představí na 140 
moderních gymnastek. Kromě oddílů z České repub-
liky jsou již přihlášené závodnice například z Polska, 
Německa, Rakouska, Ukrajiny, Estonska, Izraele 
a očekáváme další zajímavé země. Diváci uvidí zá-
vody jednotlivkyň nejprestižnějšího volného progra-
mu v deseti věkových a výkonnostních kategoriích. 
Právě družstvo z Ukrajiny si již dvakrát po sobě 
odvezlo pohár pro absolutního vítěze závodů a bude 
zajímavé, jestli se letos najde lepší konkurence“, 

komentoval obsazení závodů Jiří Herian, manažer 
pořádajícího oddílu. V KV Areně proběhne celodenní 
program pro závodnice i diváky. Po slavnostním 
zahájení v 9 hodin předvedou sestavy moderní 
gymnastky od nejmladších věkových kategorií. 
Vrcholem budou v podvečer finálové závody v kate-
gorii juniorek a seniorek. Kromě sportovních výkonů 
si diváci užijí i skvělé taneční exhibice a zejména 
pro děti, budou připraveny další atrakce. „Za domácí 
oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia je nominováno 
12 moderních gymnastek, to je dvojnásobek oproti 
loňsku. Medailové úspěchy z předchozího ročníku 
budou obhajovat Klára Orlová v kategorii naděje 
mladší a zkušená dorostenka Kristina Bernatová“, 
říká hlavní trenérka Miroslava Špičková. (Více na 
www.gymkv.cz). 

Třináctiletá Klára Tamchynová závodí 
v kategorii kadetky starší. Moderní gym-
nastice se věnuje od osmi let a může se 
pochlubit četnými medailovými úspěchy.

Foto na stránce: 
Ondřej Kalmán a Roman Knedlík.
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Dětské centrum 
u Balvánků

Milí rodiče. Ve všech MŠ právě proběhl nebo probíhá zápis  
dětí. Ani Dětské centrum u Balvánků není výjimkou. Od září 
nabízí naše zařízení, které se už čtvrtým rokem specializuje 
na péči o děti od jednoho do tří let, šest míst. Zajímalo by 
Vás jak probíhá den u Balvánků?Jelikož se snažíme 
připravit děti na co nejjednodušší přechod do MŠ, náš 
denní režim je velice podobný. Přestože u nás nastupují 
děti i v průběhu roku, dbáme na dostatečné adaptační 
období každého děťátka. Denní činnosti pak probíhají 
jako v každé školce. Ranní hry, řízená činnost, která se 

zaměřuje převážně na cvičení s hudbou, říkadla a popěvky, kreslení, potisk nebo 
lepení. Vždy je nutné včas reagovat na chuťa potřeby dětí, které 
se často mění. Velmi krátká v tomto věku je také pozornost dětí. Na to vše je 
nutné brát ohled. Velmi důležité je osvojování hygienických návyků, které děti 
provází po celý den, včetně stolování a klidného posezení u jídla. Kolem desáté 
hodiny děti odcházejí na zahradu, která je vybavena herními prvky odpovídající 
věku dětí. Po návratu následuje opět hygiena, oběd a polední klid. Po spinkání 
čeká děti velká pochvala pro ty, kteří zvládli spinkání se suchou plenkou 
a podpora a motivace těm, kterým se nezdařilo. Důležité je děti v žádném 
případě netraumatizovat. Následuje svačinka a volnočasové aktivity, které 
probíhají až do odchodu dětí domů. Naše motto zní: Děti jsou sluníčka našeho 
života, dopřejme jim zářit. Dle reakcí rodičů i dětí se nám toto daří naplňovat. 
Rodiče odcházejí klidní a spokojení, že je jejich děťátko v láskyplném prostředí 
a děti za odměnu odpoledne odmítají jít domů :). O spokojenosti také svědčí 
1 místo v nejlépe hodnocených jesliček v Karlovarském kraji na serveru TOP 
Školky, za což rodičům moc děkujeme. Spokojenost rodičů a dětí je pro nás 
největší odměnou. 

Chcete se k nám přijít podívat? 
Kontaktujte nás na tel: 603 251 726 Jana Hroudová, nebo se k nám připojte na 
FB stránce Dětské centrum u Balvánků, kde můžete průběžně sledovat naše 
činnosti. Těšíme se na Vás, vaši Balvánci.

Dětské centrum u Balvánků

TSR ZA ŠROT A PAPÍR PLATÍ 
PŘÍMO V DEN VÝKUPU
Hotovost – za papír peníze na ruku.

Šek – hotovost ihned v síti poboček ČSOB, a. s.
Administrativní poplatek 30 kč na vrub zákazníka z celkové 
ceny. 

Převod na běžný účet – peníze na účtu následující 
pracovní den. Bez poplatku. Nabízíme potvrzení úhrady 
sms zprávou.

NAVÍC V ČERVNU DOSTANETE 
K PENĚZŮM ZA ODPAD PIVO JAKO 
DÁREK!
100 kg železa = 1 pivo
25 kg papíru = 1 pivo
barevné kovy nad 500 Kč = 1 pivo

TŘI PIVA ZA ODPAD? ZVAŽTE TO!
Pivo za odpad jako dárek dostanete, když odevzdáte ve výkupně TSR Czech 
republic s.r.o. víc než 100 kg železného odpadu, víc než 25 kg papíru nebo od vás 
vykoupíme barevné kovy v minimální hodnotě 500 Kč. Za všechny 3 komodity tak 
můžete získat až 3 plechovky piva. Platnost akce: 1.6. – 30.6.2015.

ZDARMA!

Mostecká 124, 362 32 Karlovy Vary-Otovice /  Výkup a zpracování odpadu / www.tsr.cz

ZA ŠROT ZAPLACENO 

JEŠTĚ DNES!

0912 TSR inz 188x63 Karlovarske radnicni listy.indd   1 12.05.15   14:58

Dopravní omezení a uzavírky
Až do 15.6. bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu, kde 
bude prováděna výstavba cyklostezky Cyklostezka Ohře III. - Doubský most 
- Tašovice.

Do 30.6. bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu 
zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční 
lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komuni-
kace – stezky pro chodce.

Až do 31.7. bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních 
komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. 
Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních 
komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce 
vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Vjezd na horní 
parkoviště v areálu KKN  před pavilon akutní medicíny bude zachován. 

Do 17.6. bude částečně uzavřena místní komunikace nám. V. Řezáče, nám. 
Emy Destinové. Částečná uzavírka je povolena z 
důvodu rekonstrukce horkovodu. Po celou dobu 
prací bude zajištěn průjezd do ulice Zbrojnické. 
Pozemní komunikace mezi nám. V. Řezáče a nám. 
Emy Destinové bude po dobu prací zúžena na šířku 
3,2 až 4,2 metru. Řízení provozu bude zajištěno 
světelnými signály. V úseku bude zákaz zastavení. 

Do 30.6. bude úplně uzavřen zadní trakt domů 
(ul. T. G. Masaryka) Smetanovy sady – od stykové 
křižovatky ul. Bulharská s ul. Bulharskou směrem 
k hlavní poště o délce cca 88 m. Úplná uzavírka 
je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu pro 
objekty T. G. Masaryka 12, 14. V ulici Bulharská 
nebudou touto uzavírkou dotčena parkovací místa. 



30   krl° ČERVEN 2015
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Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji poprvé navštívil v roce 1806, pak se k ní vrátil ještě třikrát. V letech 1811, 1820 a 1822. 
Naposled už ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem a chebským radou Šebastiánem Grünerem. 
Ona však inspirovala i další muže, například  básníka Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu ze svých sbírek.
Ostatně vztahuje se k ní pověst. Podle pověsti se právě u ní usadil syn krále trpaslíků ze severu. Na místě založil oheň, avšak převrhl se mu kotel s vařící vodou, která se rozlila na všechny 
strany... A za tuto nedbalost už trpaslíci nesměli... Je to?
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pátek 5. 6. 2015 v 19:30
Tmavomodrý svět - večer s hudbou
J. Ježka, J. Traxlera, R. A. Dvorského
v podání orchestru Ježkovy stopy

a průvodcem Viktorem Braunreiterem

neděle 14. 6. 2015 16:00
Bachorchester zu Leipzig,

zahajovací koncert 24. ročníku
Festivalu uprostřed Evropy.
Dirigent, housle: Ch. Funke

čtvrtek 18. 6. 2015 v 19:30
Slavnostní symfonický koncert

Karlovarského symfonického orchestru,

housle Václav Hudeček,
dirigent Martin Lebel

A. Dvořák: Karneval
A. Dvořák: Koncert pro housle

a orchestr a moll
L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 „Osudová“

neděle 21. 6. 2015 v 15:30
Taneční odpoledne pro pamětníky

Hudbu k tanci i k poslechu
zahraje Karlovarka

Předprodej vstupenek
recepce Grandhotelu AMBASSODORU Národní dům,

vstupenky.karlovyvary.cz

PROGRAM ČERVEN



Aplikace botulotoxinu
pro odstranění

pocení

8 000 Kč

od 4 000 Kč
od 5 600 Kč (30% sleva)

Tělové nebo obličejové 
kosmetické ošetření 

Phytomer 

2 100 Kč

od 1 050 Kč
od 1 470 Kč (30% sleva)

ASKLEPION – LASER AND AESTHETIC MEDICINE 
Karlovy vary
Sanatorium Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557 | Hotel Dvořák, Nová louka 11, +420 777 796 144 | 
Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 16, +420 359 018 863 | Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, +420 725 948 777
Mariánské Lázně
Hotel Pacifik, Mírové nám. 104,+420 354 651 860, +420 724 047 441 | 
Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001 www.asklepion.cz

Aplikace botulotoxinu
pro vyhlazení vrásek

mezi obočím 

1 750 Kč

od 875 Kč
od 1 225 Kč (30% sleva)

NEPROPÁSNĚTE  SLEVU 50%
Přijďte ve dvou a získejte obě poloviční cenu nejžádanějších ošetření!

Ale ani sleva 30 %, pokud přijdete sama, není k zahození.

= 50 % = 30 %

Zajistěte si termín svého ošetření co nejdříve, nabídka je kapacitně omezena.


