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Boj o voliče, aneb každý si 
vykládá zásluhy po svém
Říká se, že samochvála smrdí, ale mnohem horší je, když se 
někdo chlubí cizím peřím. V tomto případě prací druhého.

Hnutí KOA v čele se současným primá-
torem Kulhánkem nedávno spustila na 
sociálních sítích předvolební kampaň, kde 
se ve videu chlubí tím, co vše pro občany 
města v  Karlových Varech zařídili. My 
jsme se na jejich práci podívali pozorně 
a zjistili jsme, že většinu toho čím se hnutí 
KOA ve zmíněné kampani pyšní, navrhli 
a odhlasovali jiní. Tedy jejich koaliční part-
neři, na které jaksi zapomněli.

A nyní si vysvětlíme brutální populis-
tický útok na voliče, který nepostrádá ani 
špetku studu a už vůbec ne zlomek sebe-
reflexe a uvedeme vše na pravou míru.
• Platby v  autobusech MHD kartou 

nezajistili politici z hnutí KOA, ale jejich 
koaliční partneři VOLNÍ a ČSSD

• Nové cyklostezky nezajistili politici 
z hnutí KOA, ale jejich koaliční part-
neři VOLNÍ a ČSSD

• Utracené statisíce za několik 
hodin festivalu světla a karnevalu 
zařizuje tradičně se svými kama-
rády hnutí KOA

• Chytré odpadové nádoby prosadili 
přes aktivní odpor hnutí KOA koa-
liční partneři VOLNÍ

• Nový sběrný dvůr ve Staré Roli pro-
sadili koaliční partneři VOLNÍ

• Postupnou opravu tržní kolonády 
realizují koaliční partneři z ČSSD

• Přemístění Vřídla před Vřídelní 
kolonádu prosadili koaliční part-
neři VOLNÍ

• Triatlon a  půl maraton je záliba 
primátora Kulhánka, který si zajel 
za peníze města zaběhat na celý 
den dokonce i do Izraele

• Opraveny důležité silnice prove-
deny v gesci koaličního partnera 
klubu VOLNÍ

• Kamerový systém Městské policie 
není zdaleka nový, dožívá a potře-
buje nutně modernizovat a rozší-
řit kapacitu, pouze se přestěhoval 
na kraj – KOA

• Pobočka univerzity Karlovy stála 
město milióny a  za tři roky se 
nepodařilo otevřít ani první roč-
ník – KOA, KDU-ČSL

• Unesco za osm let nedotaženo do 
konce, procestovány a procesto-
vány milióny korun za výlety Kul-
hánka a Klsáka

• Cyklistický závod zajišťuje KOA
• Workout hřiště nezajistili politici 

z  hnutí KOA, ale jejich koaliční 
partneři VOLNÍ a ČSSD

• Rozšíření domova pro seniory 
přes aktivní odpor hnutí KOA, 
přístavbu zajistili koaliční partneři 
VOLNÍ a ČSSD

• Centrum zdraví a  bezpečí zpra-
vuje koaliční partner ČSSD, hnutí 
KOA nezajistilo zhola nic, naopak 
přišlo do hotového

• Výborný a  respektovaný Karlo-
varský orchestr nemá ani po osmi 
létech vlády hnutí KOA vlastní kon-
certní sál, zbyly opět jen sliby a sym-
fonikům opět oči pro pláč, pro opičí 
a falešnou lásku hnutí KOA

• Městské farmářské trhy zajiš-
ťuje společnost řízená koaličním 
partnerem ČSSD, na které medi-
álně parazituje KOA, která se jen 
chlubí cizím peřím
Jejich líbivé předvolební heslo, 

které doprovází jejich kampaň:,Za 
tím vším si stojíme“, lze doplnit asi 
jen slovy s rukama v kapsách.

Ve srovnání se Sokolovem a Che-
bem jsou bohužel Karlovy Vary jen 
ubohou a  vybydlenou pastouškou 
s průvanem ve financích, bez vize do 
budoucna s  nesmyslnými a  nereál-
nými projekty za milióny zadaných 
často z  ruky, které postupně jako 
mediální bubliny splaskávají, aby vzá-
pětí vyšuměly do ztracena a nahra-
dily je nové ještě nesmyslnější líbivé, 
však nereálné parodie dvorních pro-
jektantů hnutí KOA.

Nehorázné překrucování faktů 
a  chlubení se prací svých koaličních 
partnerů. Přisvojování si pozitivního 
je tak malé a rozkulhané jako projekt 
protkaný klientelismem rodinných 
klanů, které dojí městské prasátko 
v  různých polohách za soustavného 
vřískotu mediální klaky rádoby mece-
náše, ale z kapes daňových poplatníků.

Stovky služebních cest za stovky 
tisíc po celém světě jsou synony-
mem a příměrem k, vykonané práci“ 
snad jen vyjádřeno příslovím :,Sláva 
nazdar výletu, tak jsme doma, tak 
jsme tu,“ ale nic víc.

Politik, který po osmi létech zmaru 
Karlových Varů s vybílenou pokladnou 
jen stěží přežívá bez státních investič-
ních programů a podpory poslanců či 
senátorů na úkor městských financí, 
které jsou dnes téměř v  troskách, 
stejně jako dlouhodobě podfinanco-
vaná městská infrastruktura a nemovitý 
majetek, kde se opravy odkládají právě 
z finančních důvodů řadu let z roku na 
rok a pořád dokolečka. Věčně hladová 
klika kultury zuřivě polyká rok od 
roku další a další a další milióny. Sotva 
jeden milión zuřivě klaka spolkne jako 
malinu, už hladově pláče jako novo-
rozeně, které když otevře pusinku se 
každý leknout musí zubů ostrých jako 
žiletky. Ty ale nekompromisně roz-
cupují vše, co jen trochu projeví svůj 
nesouhlasný názor se stavem věci.

Se stavem chátrajícího měst-
ského majetku se Kulhánek už nahlas 
nechlubí, musel by totiž přiznat, že kaž-
doročně tupými škrty zlikviduje často 
i nutné opravy, které následně přechází 
do havarií a snaží se zoufale vše medi-
álně překrýt divadélky, karnevaly a fes-
tivaly, které popularizuje pomocí svých 
věrných a desítkami tiskových zpráv, 
doslova zavalujících veřejný prostor.

Město plné divadelních kulis každo-
ročně více připomíná vybydlený dům 
se střechou před provalením.

V Karlových Varech bez přestávky 
vládne hnutí KOA včele s Kulhánkem 
už osmý rok a evidentně se mu poli-
tická moc zalíbila natolik, že se neštítí 
používat techniky, kdy se veřejně chlubí 
i tím co udělali jiní a to bez mrknutí oka.

Krom přebíhání ze strany do strany, 
nebo sdružení podle typu voleb je Kul-
hánek sběratel veřejných funkcí s nebý-
valým počtem, dále je krajský zastupi-
tel a opakovaně neúspěšný kandidát 
do parlamentu ČR.

Autor: Jan Vrána 
zdroj: facebook, hnutikoa.cz
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Blaničtí rytíři se opět probouzejí I. část
Bylo, nebylo…opět se začínají objevovat různé 
politické strany, hnutí, spolky, občanská 
sdružení, jejich místní či krajské organizace 
tak, aby v načasovanou dobu vyrazily se 
svých sekretariátů vstříc volebnímu klání. 
Vyzbrojeni více či méně úspěšnou dělostřeleckou 
podporou ve formě svých marketingových 
oddělení. Znovu nás bombardovali pomocí 
internetu, letáků, billboardů a novinových 
článků informacemi, že zaručeně oni jsou 
právě ti vyvolení, kteří se postarají o blaho 
naší vyhlášené lázeňské metropole.
A vzhledem k tomu, že se tento čas 
nezadržitelně blíží, je důležité dbát 
na to, aby volič nepodlehl výše uve-
deným tlupám pod falešnou rouš-
kou předvolebních marketingo-
vých trháků, jako ku příkladu: „za 
důstojné Vary“, „bude líp“, 
„s  vámi to zaručeně dáme“, 
Zůstaňte tu s  námi“, „Zacho-
vejte nám i nadále svoji přízeň“, 
„Pusťte nás na ně“, anebo jiných 
obdobných variačních iluzí.

Dojít ke správnému rozhod-
nutí je pro občany stále složitější, 
někdy až nadlidský úkol. Ovšem 
jedna pomůcka by tu byla. Postačí 
pouhá bilance. Jinými slovy, co sou-
časné vedení radnice městu a  tudíž 
občanům/voličům za poslední čtyři 
roky dalo nebo naopak, kdo si co za 
poslední léta, slušně řečeno, odnesl.

Nedávno jsem jen tak brouzdal po 
internetu a  objevil některé oficiální 
tváře, které budou kandidovat do 
komunálních voleb 2018. A jako blesk 
z  čistého nebe do mě uhodilo. “To 

snad není možné? Oni jsou tu zase…
Blaničtí rytíři jako zachránci, coby 
spasitelé našeho města v podobě 
kandidátů do komunálních voleb…

Odkud se vlastně vzal lídr míst-
ního sdružení „Pirátů“? Vynesly ho 
snad mořské vlny, z nichž se vynořil 
Jindřich Čermák? To rozhodně ne. 
Žádným politickým nováčkem tento 
v současné době „Pirát“ není, jak by 
nejspíš rád svým potencionálním voli-
čům namluvil. Vystudoval Filozofickou 
fakultu ZČU v Plzni se zaměřením na 
politologii a mezinárodní vztahy. Řekli 
bychom si nejspíš, ten musí mít zcela 
jasno o svém politickém směru. Leč 
realita je bohužel značně odlišná.

Nejprve se v letech 2001 – 2009 
hledal u  ČSSD. Tam mu politická 
pšenka nekvetla, tak se zhlédl v hnutí 
„O co jim jde?!“, a to od roku 2010 
a až poměrně nedávnou dobu. Poté 
utekl z  této potápějící se lodi na 
Pirátskou bárku. Očekává, že se na 
vlně popularity této partaje vynese 
až do nebes pomyslného pátého 

patra, kde sídlí vedení města, jak to 
také osobně veřejně prezentuje.

U hnutí KOA není žádným překva-
pením, že jejich kandidátku zaplnili 
rodinné klany, jako například Petr Kul-
hánek – Jitka Kulhánková, Jiří Klsák – 
Adam Klsák, Zdeněk Slába – Eva Slá-
bová, Jiří Neumann – MUDr. Michaela 
Červeňáková (sourozenecká dvojice). 
Že by i zde platilo ono Babišovo rčení 
v upravené formě, „Vést hnutí jako 
rodinnou firmu?“

Také není žádným tajemstvím, že 
si někteří kandidáti KOA pomocí 
voleb opakovaně hlídají svá těžce 
vydobytá teritoria.
• Jan Poula - ředitel ZŠ Poštovní
• Martin Petr, Martin Ondráček – Kar-

lovarský symfonický orchestr, PO
• Michaela Tůmuvá, Vítězslav Škorpil, 

Pavel Žemlička – klub Paderewski
Mrazivé pro mne bylo motto jejich 

kandidáta Michala Špora a obzvláště 
jeho poslední věta - Proč jsem v KOA?:

„Karlovy Vary jsou lázně, 
a proto je lázeňství to nejdůleži-
tější. K tomu samozřejmě patří 
i kultura. Nevím, jestli bude za 
pár let zajímat nějakého lázeň-
ského hosta, že Karlovy Vary 
hrají třetí ligu v hokeji. Kdo tohle 
ještě nepochopil, nemá ve vedení 
města co pohledávat.“

Jak demokraticky na vás působí motto 
onoho kandidáta, které by se dalo shr-
nout do jediné věty: Nezastáváš můj 
názor, tak drž hubu a vypadni!

Jako občan a volič zastávám názor, že 
v našem městě žijí lidé různých názorů 
a preferují rozdílné priority. Jedni raději 
chodí na sport, druzí za kulturou a třetí 
třeba do přírody. Ve městě se musí cítit 
dobře všichni spoluobčané a  hosté. 
Každý má právo vybrat si tu či onu 

zábavu pro své volné chvíle a odpo-
činek. Pan Špor je ovšem zcela jiného 
názoru a kdo nezastává ten jeho, nemá 
zřejmě ve městě co pohledávat!

Aby toho nebylo na voliče málo, 
dne 26. 6. 2018 v Karlových Varech 
bylo představeno uskupení quasi 
koalice pro komunální volby pod 
názvem „ZVOLITELNÍ“. Toto 
neobvyklé uměle vytvořené poli-
tické zombie (patvar) je sestaveno 
z  KDU  – ČSL, Svobodných, 
hnutí pro Zdraví a Sport, Zele-
ných a Unie pro sport a zdraví. 
Nejspíš nastává nová doba, kdy 
některá hnutí a strany, kterým hrozí 
vymazání z  politické mapy, bijí na 
poplach a rovnou se spojují s dalšími, 
podobným osudem spojenými sub-
jekty. Přesně podle známého přísloví 
„Tonoucí se stébla chytá“ nebo lépe 
„Zoufalé činy zoufalých politiků“.

Je tedy skutečně již jen na voli-
čích, aby už konečně začali číst „mezi 
řádky“ těch, kteří usilují o jejich pří-
zeň. Vždyť se nejedná o nic jiného, 
než o jakési námluvy mezi politickým 
subjektem, potažmo kandidátem 
a  občanem voličem. Svojí povahou 
a charakterem by se mohlo taktéž jed-
nat o „hříšný tanec“. Jestlipak po kan-
didátovi z minulého období nezbyla 
potopa(?) Je pouze na občanovi, jak 
se svým volebním hlasem ve správnou 
chvíli skutečně naloží. Pouze občan je 
ten, kdo rozdá v danou chvíli volební 
karty svým vyvoleným, a  to mini-
málně na čtyři další po sobě jdoucí 
roky. Vězte, že vy, voliči jste ti, kdo 
do poslední chvíle třímáte ve své ruce 
pomyslný trumf, a to ve formě voleb-
ního lístku. Tak šťastnou ruku pro vás 
a Karlovy Vary.

Autor: Aleš Chmelík
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26. 7.

 

16:00 

 

Pohádková tvořivá dílna
28. 7.

 

19:00 

 

Albumband na Rolavě
29. 7.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory
2. 8.

 

16:00 

 

Pohádková tvořivá dílna
4. 8.

 

10:00 

 

Kiwi xterra Triatlon 2018
5. 8.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory
11. 8.

 

19:00 

 

Pilsen Queen tribute band
12. 8.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory
14 .8.

 

19:00 

 

Jak roztančit karlovaráky s A. S. BANDEM
16. 8.

 

16:00 

 

Pohádková tvořivá dílna
17. 8.

 

19:00 

 

Alison na Rolavě
18. 8.

 

19:00 

 

Petr nebo Pavel + Poutníci
19. 8.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory
24-25. 8.

 

16:00 

 

LétoFest Karlovy Vary 2018
31. 8. - 2.9. 

 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018
9. 9.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory

PESTRÉ LÉTO

Dětský příměstský in-line kemp s angličtinou
9. 7. - 13. 7. 16. 7. - 20. 7. 23. 7. - 27. 7.
30. 7. - 3. 8. 6.8. - 10. 8. 13. 8. - 17. 8.
27. 8. - 31. 8.

Dětský příměstský cyklo kemp
9. 7. - 13. 7. 16. 7. - 20. 7.
6. 8. - 10. 8.  27. 8. - 31. 8.

inzerce
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Právní okénko JUDr. Hany Zemanové

Dotaz:
Rád bych se zeptal na zájezd zakoupený 
u cestovní kanceláře. Nechali jsme výběr 
destinace a hotelu na doporučení ces-
tovní kanceláře, měli jsme však určité 
požadavky - hotel přímo na pláži, all inclu-
sive a něco klidnějšího. Cestovní kancelář 
nám nabídla hotel v Řecku, přímo u pláže. 
Souhlasili jsme a uhradili cenu zájezdu.

Při příletu nám však bylo sděleno, že 
síť hotelů zkrachovala a dali nás do jiného 
hotelu. Hotel sice hvezdičkami odpovídal, 
ale byl přímo v centru, byl tam veliký hluk 
a byl daleko od moře. Cestovní kancelář 
nám napsala dopis, že ji to mrzí, ale že 
nastala událost, kterou nemohli ovlivnit, 
i když to již před naším odletem věděli 

a zasílají 1000 Kč slevu na osobu, což mi 
přijde směšné. Můžeme se nějak bránit?

Pavel Třesný

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:
Pokud jste nebyli se zájezdem spokojeni, 
můžete zájezd reklamovat u  cestovní 
kanceláře, kde byl zakoupen. Cestovní 
kancelář jako pořadatel zájezdu zákazní-
kovi odpovídá za řádné poskytnutí služeb 
podle cestovní smlouvy. Vady zájezdu 
je nutné vytknout bezodkladně. Je-li to 
možné, již v průběhu zájezdu u delegáta 
nebo po skončení zájezdu nejpozději 
do 1 měsíce od skončení zájezdu. Jako 
náhradu za vzniklé vady můžete požado-
vat slevu z ceny zájezdu, vyplývá to z usta-
novení § 2540 občanského zákoníku.

Doporučuji tedy učinit vůči cestovní 
kanceláři písemnu reklamaci zájezdu, ve 
které zároveň uvedete výši slevy z ceny, 
kterou za vytknuté vady požadujete. Ve 
Vašem případě bych se nebála jít až do 
výše 50% z ceny zájezdu.

Dále můžete kromě reklamace 
zájezdu vznést požadavek na náhradu 
újmy za narušení dovolené neboli nárok 
na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. 
Tento nárok vychází z ustanovení § 2543 
odst. 1 občanského zákoníku.

Zde se při posuzování daného nároku 
vychází z okolností zájezdu v subjektivní 
rovině, tedy jaký měl zájezd význam a účel 

pro dotyčného zákazníka. Nelze ovšem 
požadovat kompenzaci za každý nega-
tivní zážitek, který jste během dovolené 
získali. Určitě byste neuspěli například 
s tím, že se vám nevydařilo počasí. Svůj 
nárok můžete uplatnit např. v případě, 
že cestovní kancelář poruší povinnost 
vyplývající z cestovní smlouvy a nemáte 
pokoj s výhledem na moře, o který jste 
žádali, hotel není u pláže ale v  centru 
města a nenachází se na klidném místě, 
ale v hlučném prostředí. Důležité je, aby 
tyto požadavky byly uvedeny v cestovní 

smlouvě, popřípadě v katalogu dané ces-
tovní kanceláře.

S  ohledem na výše uvedené Vám 
doporučuji obrátit se písemně na cestovní 
kancelář. V dopise požadujte náhradu za 
porušení cestovní smlouvy formou slevy 
z ceny zájezdu a uveďte výši slevy a dále 
můžete uplatnit vedle toho nárok na 
náhradu újmy za narušení dovolené, kde 
je důležité uvést Vaše subjektivní důvody. 
Pokud Vám cestovní kancelář odmítne 
jakoukoli z požadovaných náhrad přiznat, 
doporučují obrátit se na soud.

JUDr. Hana Zemanová
inzerce

Krematorium aneb když 
politik (ne)myslí… !
Jako rodilý varák a patriot zastávám dosti 
konzervativní názor na život v našem krásném 
městě: narodím se zde, vystuduji, budu zde pracovat, 
založím rodinu, budu ve svém městě prožívat se 
svou rodinou a blízkými radosti i strasti života, 
zestárnu a nakonec ve Varech také zemřu.

Vzhledem ke svému věku jsem 
ve fázi prožívání a užívání si života 
v Karlových Varech. A baví mě to! 
Proto je tato má úvaha možná tro-
chu předčasná. Ale…

Současné vedení města mi vzalo 
šanci, vlastně možnost, aby se jed-
nou v budoucnu mohli mí blízci se 
mnou důstojně rozloučit.

Tak jako se uzavírá manželský sva-
zek v prostředí tomu důstojnému, tak 
i poslední rozloučení má být v prosto-
rách neméně, možná i více, důstojném. 

Krematorium je tomu objekt určený. 
Varské krematorium má svou historii 
a mělo i současnost. Řadu let se řeší, 
jak se má provést rekonstrukce, v roce 
2013 se dodávala nová pec, vymalovalo 
se… drobnosti. Prostě udržovací práce. 
Dnes si říkám, díky alespoň za ně.

Nevím v čí hlavě se zrodil ten „geni-
ální“ nápad úplně zrušit žehový pro-
voz varského krematoria, ale jedno 
vím jistě, že to je s prominutím pito-
most. Přestat užívat objekt specifické 
funkce jenom proto, že se vedení 

města domnívá, jak je výhodné vozit 
nebožtíky někam k Chomutovu? Kam 
se poděla jejich varská hrdost? Kde je 
například křesťanské cítění zástupce 
křesťansko  – demokratické strany, 
který je radním města? Vůbec etická 
úcta k zemřelým?

Je to ostudné a trapné pro krajské 
město, které se více s jak miliardovým 

rozpočtem vymlouvá, že nemá dosta-
tečné finanční krytí. Město mohlo 
přeci stále dostávat komerční nájem, 
který se může „dávat stranou“.

Řadu let se řeší odliv mladých oby-
vatel z města, a jak jen zastavit. Ale, 
že přijdou na řadu i nebožtíci je více 
než smutné.

Autor: Ing. Petr Bursík
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Realistic Arenu čeká 3. listopadu 
muzikálová událost roku, 
show Sněhurka na ledě
O  muzikálu: V  právě připravo-
vaném muzikálu Sněhurka, který 
se v  Karlových Varech představí 
3.  listopadu, zažije Česká repub-
lika poprvé unikátní spojení ledové 
show a  živé hudby. Premiérově se 
příběh odehraje 5. října 2018 v Třinci 
a  následovat bude tour po deseti 
největších městech České republiky. 
V hlavní mužské roli této pohádky se 
představí krasobruslař Tomáš Ver-
ner, vítěz Mistrovství Evropy 2008 
a několikanásobný mistr republiky.

Tomáš Verner: Sněhurka? Nej-
lepší zkoušení mého života
Hlavní mužská postava muzikálu Sně-
hurka na ledě přijel do Třince na první 
tréninky začátkem července. Zatímco 
ostatní už trénovali několik dní, on 
nastoupil již do rozjetého vlaku.

Přijel jste po sedmi dnech zkou-
šení. Jak se vám do nich „vplulo?“

Fantasticky. Pod taktovkou Jaro 
Moravčíka, který - ač není bruslař, 
tak byl na ledě na bruslích. Je neuvě-
řitelně expresivní, dokáže se vžít do 
role nás, bruslařů, dokáže přiblížit, 
jaká má být nálada, jaký má být děj, 
odehrávající se na ledě. Má jasnou 
a konkrétní představu a tu za týden 
vnuknul do celého souboru. Já jsem 
do zkoušek skočil v pátek a jako bych 
byl v  souboru, který měsíc nacvi-
čuje. Pro mě je to asi nejjednodušší 
nacvičování za celou moji kariéru, 
neuvěřitelně mě to baví, baví mě ten 
soulad pana režiséra a celého týmu 
dohromady.

Vzal jste mi otázku, protože 
mě zajímalo, jak jste po týdnu 
„zapadnul“ do zkoušek.
Jsou to takové spojené nádoby. Přišel 
jsem skoro k hotovému. Pan Morav-
čík si mě vzal stranou a řekl: „Tome, 
pojď nahoru na tribunu, podíváme se 

na to, já ti odvyprávím, jaký je obraz, 
jak si to představuju, kam se ty do 
toho vmísíš.“ Za dva dny práce jsme 
měli hotovo, teď už jen nacvičujeme 
a  upravujeme první polovinu a  pak 
začneme dělat druhou půlku.

Jak se vám tento muzikál jeví? 
Slyšela jsem nestranné ohlasy, 
že je od A do Z fantastický.
Neúčinkoval jsem v  tolika muziká-
lech, abych byl na slovo vzatý, ale 
pro mě je to ta nejlepší spolupráce. 
Ten muzikál odsýpá, má skvělé pís-
ničky, vynikající texty, tam se na to 
někdo hodně zaměřil, moc si s tím 
vyhráli. Poslouchal jsem některé pís-
ničky poprvé a už jsem si je brou-
kal sám, protože šly s tím obrazem 

tak dohromady. Jsem nadšený. Jsem 
uvnitř, v té kostře, tak potřebujeme 
přizvat před generálkou rodiče, aby 
se na to podívali a  aby řekli, jestli 
mají stejný pocit, jako my.

A co na to říká vaše tělo?
Moje tělo na to říká, že tohle je moc 
náročné. Tréninky jsou hodně inten-
zivní a přece jenom jsou to už čtyři 
roky, co jsem přestal trénovat každo-
denně. Teď jsem trenérem a ano, exhi-
biční vystoupení taky bruslím, ale ten 
trénink je úplně jiný. Na dvanáct hodin 
na ledě se těžko zvyká. Takže trpím, ale 
pro tenhle soubor a pro Jaro Morav-
číka trpět budu rád.
Děkuji za rozhovor.

Adéla Majerová
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Nová lanovka pro Karlovy Vary
Karlovy vary jsou známé jako lázeňské 
město, méně se už mluví o krásné kopcovité 
přírodě protkané lázeňskými stezkami, altány 
a rozhlednami. Nejznámější funkční rozhledna 
Diana je pro méně zdatné turisty zpřístupněna 
lanovou dráhou. Touto lanovou dráhou se 
návštěvníci krom Diany přiblíží i dalším dvou 
rozhlednám, Aberg a vyhlídce Karla IV.

Druhý karlovarský vrchol s nejkrásnější 
rozhlednou lázeňského města, Goetho-
vou vyhlídkou a plánovanou rozhlednou 
na Vítkově hoře, zatím takové štěstí 
nemá. Zpřístupnění této druhé části 
lázeňských lesů nabízí záměr vybudovat 
lanovou dráhu z kouzelného městečka 
KOME v těsné blízkosti letního kina na 
nejvyšší vrchol Karlových Varů, Vítkovu 
horu 644 m.n.m.

Nedaleko Vítkovy hory je umís-
těno mezinárodní letiště, Goethova 
vyhlídka a uvažované záchytné par-
koviště pro návštěvníky Karlových 
Varů jedoucí od Prahy. Nová lanová 
dráha by tak občanům a  hostům 
zpřístupnila atraktivity nacházející se 
u druhého vrcholu Karlových Varů.

Pod vrcholem Vítkovy hory je také 
uvažováno s vybudováním bikeparku 
s  několika sjezdovými tratěmi pro 
kola a koloběžky.

S rozvojem cestovního ruchu Kar-
lových Varů se zvýší počet doprav-
ních prostředků v  samotném cen-
tru města, což by mělo za následek 
zhoršení kvality ovzduší. Vybudování 
lanové dráhy a záchytného parkoviště 
by zklidnilo dopravní situaci Karlo-
vých Varů a následně zlepšilo ovzduší 
lázeňského centra. Dále by lanová 
dráha zajistila obyvatelům přilehlých 

obcí rychlou a ekologickou dopravu 
do centra města.

Pokud dojde k  realizaci tohoto 
projektu, tak by Karlovy Vary zís-
kaly další velice lákavou 
atrakci, která pomůže 
zvýšit prestiž města, 
jako turistické destinace. 
V  nedávné minulosti se 
k  výstavbě lanové dráhy 
kladně vyjádřil i  Výbor 
strategického rozvoje 
a  integrovaného plánu 
rozvoje území. Pouze 
laxní a  odmítavý přístup 
některých politiků zatím 
celý projekt brzdí. Hlavně, 
že se vesele plánují mon-
stra typu Integrovaného 

dopravního terminálu v  lokalitách 
a rozsahu, který by město nadobro 
poškodil. - Poznámka redakce

Autor: Ing. Jiří Dufek

Příspěvek karlovarským prvňáčkům
Prázdniny jsou pomalu ve své půli, 
a tak se většina rodičů zajímá o to, 
jak vybavit své dítě do školy.

Rok od roku jsou f inanční nároky 
spojené se začátkem školního roku 
vyšší a  vyšší. Z  každé školy větši-
nou dostanete seznam věcí, které 
bude prvňáček potřebovat a k tomu 
ještě musíme nutně počítat s  část-
kou, za kterou třídní učitel či uči-
telka objedná knihy, pracovní sešity 
a pomůcky pro každé dítě.

Jsem máma dvou dětí a přiznávám, 
že začátek školního roku je pro mne 
vždy finančně náročný, snad více než 
Vánoce.

Jistě to také znáte. Možná nakou-
píte i něco navíc, kdyby bylo potřeba. 
Společně podepíšeme knihy, sešity, 
pastelky, pomůcky a vše pečlivě při-
pravíme do aktovky.

Děti se těší na kamarády, se kte-
rými se podělí o své zážitky z prázd-
nin a my, rodiče si oddechneme, že 

jsme své děti vybavili vším potřeb-
ným. Nový školní rok může začít…

Tak jako my pomáháme svým 
dětem, potěšilo by nás, kdyby někdo 
pomohl nám.

Proto mě oslovil návrh Karlova-
ráků, že by z  rozpočtu města kaž-
dému prvňáčkovi v Karlových Varech 
přispěli částkou ve výši 1000 Kč.

Co vše potřebuje dítě v 1. třídě
• Jídlo: obědy, svačiny: 800,– Kč/

měsíc
• Učebnice, písanky, sešity, desky 

na písmenka a  číslice, papírové 
hodiny: 1200,– Kč

• Výbava školáka: aktovka, penál, 
psací potřeby: 1500Kč – 2000Kč

• Zdravotní přezůvky do školy: 400,– Kč
• Výbava na výtvarnou výchovu 

včetně kufříku: 400,– Kč

• Výbava na tělocvik - cvičební 
úbor, boty do tělocvičny, boty na 
ven: 900,– Kč

• Výlety, případně škola v přírodě (6 
dní v ČR): 2 500,– Kč/rok

• Kulturní akce - divadlo, kino, 
muzeum: 250,– Kč/rok

• Exkurze, školní výlet: 500,– Kč

• SRPŠ, příspěvky na výbavu třídy, 
materiály do výuky: 350,– Kč

• Družina: 250,– Kč/měsíc
• Jízdné MHD: 190,– Kč /měsíc
• Kroužky v  družině (keramika, 

vaření, počítače, fotbal, aero-
bik…): 450Kč/měsíc

Autor: Mgr. Štěpánka Steinová
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Karlovy Vary - město mostů a lávek
O Karlových Varech lze bez přehánění říci, že jsou nejen městem 
léčivých pramenů, ale i mostů a lávek. Pouze na šesti vodotečích, které 
městem protékají, je totiž celkem 40 mostů a 18 lávek. Svá jména mají 
jen mosty, které překonávají dvě hlavní vodoteče - Ohři a Teplou.
Nepojmenované jsou mosty a lávky přes 
říčku Rolavu (celkem ji překlenuje na 
území města 8 mostů a 2 lávky) a přes 
potoky: Chodovský potok (4 mosty a 2 
lávky), vodoteč v Olšových Vratech (4 
mostky) a v Drahovicích (1 mostek). Ke 
cti karlovarských mostů a lávek je třeba 
říci, že jejich názvy jsou většinou ozna-
čeny vkusnými tabulkami. Většina mostů 
a lávek měla ještě nedávno litinovou nebo 
ocelovou nosníkovou konstrukci s plas-
tickou výzdobou, dnes jde o betonové 
překlady s kovaným zábradlím. Začneme 
nejprve výčtem mostů přes řeku Teplou, 
směrem od pramene k jejímu soutoku 
s Ohří. První je na území města Cihelen-
ský most z roku 1978 o délce 19 a šířce 
6 metrů, pak přehradní hráz Březová 
z roku 1937, která má délku 74,5 metru 
a šířku 8,4 metru. Následují přemostění 
v  katastru samostatné obce Březová, 

která není součástí Karlových Varů. Další 
je most U motelu z roku 1985 a Beetho-
venův most z roku 1990 (u parkoviště 
autobusů). Podrobněji jsou pak zmíněny 
mosty Richmondský, Mickiewiczův, 
Karla IV., U galerie, Festivalový, Jánský, 
Vřídelní most z roku 1975, přemosťující 
Teplou u Vřídelní kolonády, kterou svou 
délkou i šířkou vlastně rozšiřuje (65 x 18 
metrů), a Mlýnský most. Ten patří také 
k nejstarším mostům přes Teplou, když 
se v roce 1985 podrobil zásadní rekon-
strukci. Je 18 metrů dlouhý, 8 metrů 
široký a spojuje ulice Vřídelní a Lázeň-
skou. Po něm přichází Kolonádní pře-
mostění z roku 1952, které bylo v roce 
1986 rekonstruováno. Má délku 117 
metrů a šířku 95 metrů a tvoří vlastně roz-
šíření promenádního prostoru Mlýnské 
kolonády. Po Lázeňském a dál Dvořákově 
mostu následuje Poštovní most. Násle-

duje kuriozita, a totiž dvojice mostů stej-
ného jména - Most 1. máje. První z nich, 
starý, je v havarijním stavu a uzavřený, 
druhý z roku 1968 (o délce 17,6 metrů 
a šířce 25 metrů) spojuje čtvrti Drahovice 
a Tuhnice. Nesmíme však zapomenou 
ani na lávky přes Teplou. Je to lávka Gej-
zírpark z roku 1990 (v areálu tenisových 
kurtů), Toskánská, Goethova, Labitz-
kého, Dvořákova, Divadelní, pak Špitál-
ská a  Gogolova. Moderní 
je železná oblouková lávka 
Atrium z roku 1997 o délce 
17 a šířce 1,5 metr, která spo-
juje stejnojmenné obchodní 
centrum s  Dvořákovými 
sady. Hochbergerova lávka 
z  roku 1984 má délku 17 
a  šířku 3 metry a  spojuje 
třídu I. P. Pavlova s Dvořáko-
vými sady. Konečně poslední 

- Školní lávka - pochází z roku 1877, byla 
rekonstruována v roce 1983, má délku 
18 a šířku 3 metry a spojuje nábřeží Jana 
Palacha s nábřežím Osvobození. Mosty 
přes Ohři (rovněž směrem po toku řeky) 
jsou: Doubský a dále Dvorský most. Ten 
je z roku 1880, byl přestavěn v roce 1970 
a znovu rekonstruován v roce 1987. Má 
délku 80 metrů, šířku 11 metrů a spo-
juje Plzeňskou ulici v Tuhnicích s třídou 
kpt. Jaroše ve Dvorech a se státní silnicí 
K. Vary-Cheb. Po Chebském mostu 
následuje Ostrovský most, dále Draho-
vický most (délka 70 a šířka 12 metrů), 
postavený v  roce 1960, který je dnes 
„mrtvý“ a slouží jako tržiště. A konečně 

Areál Rolava je silně návykový
,Mám ráda, když se lidi nenudí a mají radost 
z toho, co dělají. Ať už jde o práci nebo sport či 
zábavu. Takovým silně návykovým prostředím 
je i můj oblíbený volnočasový areál Rolava‘‘ říká 
IVETA HEJNOVÁ - zastupitelka města a členka 
dozorčí rady společnosti KV CITY CENTRUM 
s.r.o., která spravuje a obsluhuje nejen areál 
Rolava, ale i Letní kino, Atletický stadion 
Tuhnice, Skatepark Bohatice, Burzu Tuhnice, 
IOS (informační systém města), Trhy (farmářské, 
velikonoční, vánoční) a Tržní stánky Varšavská.
Jednatelem společnosti je Lukáš 
Červený, který veškeré aktivity řídí. 
Nutno podotknout, že tento mladý 
sympaťák toho má na bedrech 
opravdu hodně, neboť naši společ-
nou schůzku neustále s  omluvou 
opouštěl k zajištění nutných provoz-
ních záležitostí.

Členka dozorčí rady IVETA HEJ-
NOVÁ mezi tím nadšeně poskytla 
informace, které mohou zajímat i naše 
čtenáře a motivovat k návštěvě:

Areál Rolava je velkolepý svou 
rozlohou 39.000m2. Má dvě přírod-
ními vodními plochy, na které byly 
umístěny od minulé letní sezony 

vodní nafukovací atrakce a aquazor-
bing. Na velkém ostrově se nyní při-
pravuje dle projektu zavěšené síťové 
hřiště. Na vstupu od prostoru Kau-
flandu vznikne workoutové hřiště na 
venkovní cvičení a posilování.

Areál pamatuje jak na sportovce, 
pro které je k dispozici 1500m dlouhá 
in-line asfaltová dráha pro bruslaře 
a běžce, tenisové kurty, multifunkční 
sportovní plochy, tak na rodiče 
s  dětmi. Písková oplocená plocha 
s mnoha prolézačkami, stěnou a hou-
pačkami zajišťuje dětem tak potřebný 
adrenalin se zábavou a rodičům klid 
s dohledem. Velká nafukovací tram-

polína je také atraktivním místem 
dovádění mladších dětí.

Aby bylo zajištěna co nejvyšší kvalita 
vody pro milovníky bezchlorovaných 
vod a bazénů, musely být nedávno ve 
větším rozsahu zpevněny břehy vel-
kého rybníka a nyní za stejným účelem 
funguje i nová čerpací stanice.

Areál Rolava však poskytuje i  zají-
mavé kulturní vyžití, na kterých rok od 
roku stoupá počet návštěvníků. Mezi 
největší akce rozhodně patří Den rodin, 
Den záchranářů - Záchranný kruh, 
S Karlem IV., City Triathlon, Pálení čaro-
dějnic a samozřejmě pravidelné víken-
dové koncerty skupin různých žánrů.

V programu Crazy léta na Rolavě 
však nechybí ani animační odpole-
dne pro děti, tanečky a  cvičení. Pro 
fanoušky hokeje je v době konání zají-
mavých utkání MS připravena zastře-
šená Fan zóna se společným fanděním 
a velkou plošnou obrazovkou.

V  roce 2016 navštívilo volnoča-
sový areál cca 22 200 osob, v roce 
2017 to bylo již cca 28 900 osob. 
Obliba i zájem při stejném počtu akcí 
(149/rok) tedy narůstají.

A na závěr něco gurmány: každou 
letní neděli od 17:00 hod. se připravují 
na grilu výborné mořské makrely.

Autor: Aleš Chmelík

Iveta Hejnová a Lukáš Červený
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posledním, i co do data výstavby (1998), 
je Pražský most, který je součástí tranzitní 
komunikace Praha-K. Vary-Cheb. Lávky 
přes Ohři pak jsou: Svatošská lávka, 
původně z roku 1951, nahrazena novou 
v roce 1999, o délce 52 metrů a šířce 1,15 
metru, která je zavěšena na lanech. Ply-
nárenská lávka, postavená v roce 1982, 
která má délku 80 metrů a šířku 3 metry. 
Spojuje čtvrť Tuhnice (Západní ulice) 
s Rybářemi a Dolní Kamennou; má jen 
omezený provoz. Sportovní lávka z roku 
1962, o délce 70 metrů a šířce 3 metry, 
která spojuje Drahovice s  Dalovicemi 
a Dolními Všeborovicemi.

Doubský most
Železobetonový silniční most přes řeku 
Ohři. Byl postaven roku 1966 a rekon-
struován v roce 1999. Jeho délka činí 76,5 
metru a šířka 11 metrů. Upoutává svým 
originálním tvarem pilíře ve tvaru pís-
mene V. Spojuje Plzeňskou ulici v Doubí 
se státní silnicí z Karlových Varů do Chebu 
s ústím v Jenišově. V Doubí je pak ještě 
lanová visutá lávka vedoucí ke Svatoš-
ským skalám.

Dvořákova lávka
Mostek s litinovou konstrukcí a plastic-
kou výzdobou (v nosné části provizorně 
oplechovanou) a s kovaným zábradlím 
se nachází mezi Divadelní a Labitzkého 
lávkou. Původní lávka zde stála už v roce 
1820, současná pochází z  roku 1874 
a rekonstruována byla v roce 1991. Lávka 
má délku 17 metrů, šířku 3 metry a pře-
konává říčku Teplou v lázeňském centru, 
když spojuje Starou a Novou Louku.

Festivalový most
Silniční litinový most s  ozdobným 
zábradlím, který překonává řeku Tep-
lou, pochází z roku 1880 a byl rekon-
struován o 90 let později (1970). Jeho 
celková délka činí 17 metrů, šířka 11 
metrů. Zajišťuje příjezd z Mariánskolá-
zeňské ulice ke grandhotelu PUPP - jed-
noho z tradičních center karlovarského 
kulturně společenského života (volby 
Miss, filmové festivaly atd.) - a odtud je 
odvozeno i jeho novodobé jméno.

Goethova lávka
Mostek, který překonává řeku Tep-
lou, pochází z roku 1895 a nachází se 
bohužel už delší dobu v  havarijním 

stavu, takže je uzavřen. Lávka spojovala 
Mariánskolázeňskou ulici s Goethovou 
stezkou, kde je mj. i pomník připomína-
jící pobyt J. W. von Goetha ve zdejších 
lázních a okolí. Objekt je nedaleko cen-
tra města, u kostela Sboru dr. Farského. 
Má litinovou konstrukci a  plastickou 
výzdobu s kovaným zábradlím.

Gogolova lávka
Mostek, který překonává říčku Teplou, 
je značného stáří; poprvé je tu lávka 
doložena už v roce 1812, současná byla 
obnovena (či přestavěna) roku 1874 
a rekonstruovaná v roce 1986. Je dlouhá 
18 a široká 3 metry a spojuje dnešní třídu 
I. P. Pavlova s Mlýnským nábřežím.

Chebský most
Pětiobloukový silniční kamenný most, 
který překonává řeku Ohři, byl do pro-
vozu uveden v roce 1869. V roce 1904 
byl ovšem oboustranně rozšířen o oce-
lové chodníky, avšak v roce 1984 došlo 
k havarijnímu přetržení táhel a odklonění 
chodníků. Most byl na tehdejší dobu 
rekonstruován v rekordním čase 380 dní 
od počátku havárie a v roce 1985 už zase 
sloužil veřejnosti. Jeho celková délka činí 
111,2 metru a šířka (včetně chodníků) 8,8 
metru. Spojuje obchodně správní cen-
trum Karlových Varů (třída T. G. Masa-
ryka, Zborovská a Západní ulice) s Rybá-
řemi (Sokolovská ulice) a bývalou hlavní 
státní silnicí č. I/6 Praha -K. Vary-Cheb.

Jánský most
Silniční most v  samotném centru 
lázeňské části Karlových Varů, který 
překonává říčku Teplou mezi Diva-
delním náměstím s Tržištěm a Starou 
Loukou. Jedná se o jeden z nejstarších 
dodnes dochovaných karlovarských 
mostů vůbec. V roce 1970 byl rekon-
struován. Je to jednoobloukový most 

se zdobeným zábradlím. Jeho délka činí 
18 metrů a šířka 12 metrů.

Labitzkého lávka
Mostek s litinovou konstrukcí má plastic-
kou výzdobu a kované zábradlí. Pochází 
z roku 1874 a byl rekonstruován v roce 
1990. Je 17 metrů dlouhý a  3 metry 
široký. Překonává říčku Teplou v lázeň-
ském centru, když spojuje Mariánsko-
lázeňskou ulici s  Mírovým náměstím 
u grandhotelu PUPP.

Lávka u Dvořákových sadů
Moderní železobetonový mostek pro 
pěší poblíž hotelu Thermal pochází 
z let 1971-1972. Unikátní je jak velmi 
šikmým přemostěním Teplé (úhel je jen 
37°), tak velice malou stavební výškou 
- mající pouze jednu třicetinu rozpětí. 
Lávka je 30 metrů dlouhá a 8 metrů 
široká, celosvařovaná konstrukce pak 
má hmotnost 45 tun.

Lázeňský most
Silniční most překonávající říčku Teplou 
byl postaven roku 1812. Jeho současný 
stav však pochází z roku 1874, a to ještě 
prošel v  roce 1986 celkovou rekon-
strukcí. Jeho celková délka činí 18 metrů 
a šířka 12 metrů. Spojuje ulice Karla IV. a I. 
P. Pavlova se Sadovou ulicí.

Mickiewiczův most
Silniční most přes řeku Teplou pochází 
z  roku 1912. V  roce 1985 prošel 
důkladnou rekonstrukcí. Jeho celková 
délka činí 25 metrů a šířka 14 metrů. Je 
umístěn na jihu lázeňského území, na 
konci ulice U Imperiálu.

Most Karla IV.
Silniční železobetonový jednooblou-
kový most je datovaný do roku 1913. 
Je dlouhý 18 metrů a široký 11 metrů. 
Překonává říčku Teplou ve Slovenské 
ulici na okraji lázeňského centra poblíž 
galerie Umění. Je vzorně obnoven.

Ostrovský most
Most nesl nejprve jméno našeho prv-
ního prezidenta T. G. Masaryka (Masa-
rykův most) a svého času se jmenoval 
i most Thälmannův. Pochází z roku 1932 
a v roce 1990 byl celý rekonstruován. 
Jedná se o silniční most z předpjatého 
betonu, se stoupáním, jedním širokým 
segmentovým obloukem a  jedním pří-

mým překladem v nájezdu. Jeho délka 
činí 242 metrů a šířka 11,5 metru. Pře-
konává řeku Ohři a současně i železniční 
trať z dolního nádraží na horní nádraží 
v Karlových Varech. Jde o jeden z vůbec 
prvních mostů z předpjatého železobe-
tonu na našem území.

Poštovní most
Silniční moderní železobetonový most 
přes říčku Teplou vznikl v roce 1969, 
kdy nahradil původní, v té době již tech-
nicky nevyhovující přemostění. Jeho 
délka je 18 metrů a  šířka 13 metrů. 
Spojuje dnešní nábřeží Jana Palacha 
s nábřežím Osvobození a třídou T. G. 
Masaryka. Je pozoruhodný především 
svou výzdobou, protože v jeho pilířích 
jsou naznačeny tvary poštovních schrá-
nek. Odtud (mimo to, že vede k hlavní 
karlovarské poště) i jeho jméno.

Richmondský most
Jedná se o nejozdobnější karlovarský 
lázeňský most. Má charakter parko-
vého mostu o čtyřech polích, balustrá-
dový parapet je dělen třemi sloupky 
s plochými otevřenými vázami. Oba 
parapety jsou ještě na koncích zdo-
beny betonovými sochami nahých 
chlapečků-puttů, kteří tvoří celek 
s elektrickým osvětlením zakompono-
vaným do podstavců váz. Výzdoba je 
pak doplněna věncem girland. Most, 
který překonává říčku Teplou u stej-
nojmenného hotelu, pochází z roku 
1927. Jeho délka činí 21,3 metru 
a šířka 8 metrů.

Špitálská lávka
Na místě dnešní Špitálské lávky stávala 
jedna z vůbec nejstarších karlovarských 
lávek. I stávající mostek s litinovou kon-
strukcí, plastickou výzdobou a kova-
ným zábradlím patří k nejstarším a byl 
rekonstruován v roce 1988. Jeho délka 
činí 17 metrů a šířka 3 metry. Překo-
nává říčku Teplou v lázeňském centru, 
kde spojuje Vřídelní ulici s Tržištěm.

Toskánská lávka
Též lávka u Toscany. Mostek má nos-
níkovou ocelovou konstrukci a kované 
zábradlí. Pochází z roku 1880, má délku 
18,5 metru a šířku 2,5 metru. Překo-
nává říčku Teplou v  areálu zahradní 
restaurace Toscany (odtud jméno) ve 
Slovenské ulici s lesními cestami.

U galerie
Nevelký silniční most, který překonává 
říčku Teplou, pochází již z  roku 1876. 
V roce 1970 však byl podroben rekon-
strukci. Jeho délka činí 17 metrů a šířka 
5 metrů. Směřuje ze Slovenské ulice na 
levý břeh Teplé, kde je parkoviště, a také 
ke karlovarské galerii umění (odtud i jeho 
novodobé jméno).

Zdroj: libri.cz/Encyklopedie mostů 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
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inzerce

Ralphovy hračky na čtyřech kolech
V roce 1967 začal Ralph Lauren šít kravaty ve stísněném pronájmu 
Empire State Building. Inspiroval se evropskými střihy a brzy otřásl 
světem pánského módního průmyslu. A tak si kromě života v luxusu mohl 
dovolit také nadstandardní záliby - začal sbírat automobilové klenoty. 
Vzácné limitované edice, jedinečné ročníky závodních vozů s poutavou 
historií a slavnými jezdci - to vše je nyní součástí jeho rozsáhlé sbírky. 

V jeho “stáji“ najdete například Bugatti 
57 SC Atlantic Coupé z roku 1938, 
automobil, který je jedním z nejexklu-
zivnějších automobilů nejen své doby, 
ale i současnosti. Ve třicátých letech, 
kdy se většina automobilů proháněla 
po silnicích maximální rychlostí 100 

kilometrů za hodinu, tato Bugatti byla 
schopná dosáhnout rychlosti více než 
dvojnásobné. Na celém světě byly 
vyrobeny pouze čtyři kusy a do dnešní 
doby se dochovaly dokonce pouze 
dva. Současná cena tohoto automobilu 
je odhadována na 40 milionů dolarů. 

Dalším z Laurenovo aut je také 
Ferrari 250 GTO z roku 1962. 
Původní GTO bylo mnohými pova-
žováno za jedno z nejkrásnějších aut 
na světě, na počátku 60. let navíc 
250 GTO přestínilo jeho krásu svým 
skvělým výkonem motoru a vůz 

svého času dominoval mnoha světo-
vým závodům. V letech 1962–1964 
bylo vyrobeno pouze 39 těchto čer-
vených krasavců, a proto se dodnes 
jedná patrně o nejvzácnější Ferrari 
na světě. V roce 2014 se například 
model z roku 1963 prodal za více než 
38 milionů dolarů, což je asi nejvyšší 
částka, za kterou kdy bylo auto na 
aukci vydraženo. 

Za zmínku stojí také Mercedes-
-Benz SSK „Count Trossi“ roadster 
z roku 1930, jeden z nejuznávaněj-
ších sportovních vozů na světě. Vůz 
byl navržen Ferdinandem Porschem 
a jeho šestiválcový motor byl v 
roce 1920 schopen výkonu až 300 
koní. Mercedes Ralpha Laurena byl 
původně sestaven pro italského prů-
myslového podnikatele a závodníka 
hraběte Carla Trossiho a později byl 
řízen dokonce samotným Enzem 
Ferrarim. Lauren si vůz nechal poz-
ději kompletně zrestaurovat.  

Dnes je v automobilové sbírce 
Ralpha Laurena více než 70 vozů 
v hodnotě nejméně 300 milionů 
dolarů a tvoří podstatnou část osob-
ního majetku módního návrháře. 
Sám Ralph Lauren prohlašuje, že v 
autech vždy viděl jistý druh umění, 
které ale na rozdíl od obrazů můžete 
zažít na vlastní kůži. Jízdou.

Autor: Jana Jůzová
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Zajímají nás Vaše názory, příspěvky na 
aktuální témata v Karlovarském kraji

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje 
ani po stránce gramatické nebo stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat 
názory redakce.

Své náměty pište na email: karlovarky@gmail.com

BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?

Blok občana

Ještě jednou na téma 
Nový dopravní terminál 
v Karlových Varech.
Už toho bylo napsáno mnoho, ale pro-
tože se z mého pohledu jedná o tak 
absurdní stavbu, nemohu jinak než 
napsat i já svůj názor na toto řešení. 
Prezentovaná studie mi připomíná 
diplomovou práci. Za každou cenu 
originální ale jinak neuskutečnitelná. 
Předně zakrytá stavba- v létě vedro, 
v zimě průvan a navíc plná exhalací. 
V této smyčce se bude pohybovat cca 
80 autobusů za hodinu a mezi nimi 
budou pobíhat cestující. Návaznost na 
vlakové nádraží, kdy každý cestující se 
potáhne se svými zavazadly po lávce 
a nakonec ještě po schodech? Něco 
nepředstavitelného.

A to, že celé toto řešení je abso-
lutně nepřístupné veřejné dopravě, 
že nebude v blízkosti kde zaparkovat? 
Autobusové i vlakové nádraží využí-

vají též lidé i z okolních obcí. A tak si 
kladu otázku, proč rada města zadala 
vypracování této studie? Máme město 
v takovém pořádku aby bylo možné 

takto zbytečně investovat? To, že 
součástí tohoto projektu je zbourání 
dolního nádraží aby měli developeři 
kde stavět o tom se taktně nemluví, 
Nebo to tak není? Doporučoval bych 
pánům radním ale možná i projektan-
tům, aby se zajeli podívat na nádraží 
s autobusovým terminálem třeba do 
Pardubic nebo do Chebu. I v Liberci 
se staví nový terminál pro autobusy 
příměstské a meziměstské dopravy.

A na závěr snad jedna prosba pro 
redaktory novin. Nemohli by jste 
udělat průzkum mezi subjekty kan-
didujícími do podzimních voleb na 
tema jak se staví k tomuto připravo-
vanému projektu?

Ing. Jiří Drahota, 
Karlovy Vary Drahovice

CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.
Náklad: 33.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA

volejte: +420 777 334 566

Vážení čtenáři,
již nevydáváme Karlovarky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Po několika měsíčním a složi-
tém vyjednávání se společ-
nost Karlovarky s.r.o. stala 
dne 9. 10. 2017 vlastníkem 
domény karlovarky.cz. Od 
této chvíle pro Vás připra-
vujeme nejnovější aktu-
ality z karlovarkého 
kraje také na našich 
webových stránkách.

KARLOVARKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Karlovarky
Připojte se k nám na Facebooku!

inzerce
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Kde získat úvěr, když jste 
v registru dlužníků?
Věděli jste, že zhruba každý desátý člověk 
v České republice má záznam v úvěrových 
registrech? A mnoho lidí o tom vůbec 
neví. Žádný registr nebo úřad totiž nemá 
povinnost informovat člověka o tom, 
že se v takovém registru nachází.
O svém zápise se většinou dozvídáme 
až tehdy, když žádáme o půjčku a spo-
lečnost nám ji na základě negativního 
zápisu nechce poskytnout. Naštěstí 
existují cesty, jak si půjčit i se zápisem 
v takovém registru.

Dlužníkem se stanete 
velmi snadno
Člověk se stává dlužníkem nejen 
tehdy, když nesplácí napůjčené sta-
tisíce, ale i  třeba kvůli nezaplacené 
složence za telefon či internet. Stačí 
neposlat včas platbu za účet, a už se 
můžete dostat mezi dlužníky. Zápis 
v  tomto registru není nic dobrého, 
může totiž ovlivnit vaše možnosti půj-
čení peněz, a v některých případech je 
dokonce zcela zhatit.

Poskytovatel běžných půjček sice 
může vyhovět i  žadateli se zápisem 
v  registru, ale jisté nevýhody to pro 
žadatele bude mít. I když prokážete, že 

prohřešek není nijak závažný, jste pro 
společnosti stále nespolehliví a můžou 
vám například zvýšit úrokovou sazbu. 
V případě, že máte majetek v rukou 
exekuce, tak neexistuje téměř žádná 
šance pro získání půjčky.

Jak zjistíte, zda jste 
v registru dlužníků?
Registrů dlužníků je v České republice 
hned několik – bankovních i nebankov-
ních. Mezi nejznámější patří:
• Sdružení SOLUS
• Bankovní registr klientských 

informací
• Centrální registr dlužníků
• Centrální registr úvěrů
• Nebankovní registr klientských 

informací
To, že má občan zápis v registrech, 

zjistí buďto při zamítnutí žádosti 
o  půjčku, anebo tak, že si požádá 
o výpis z daného registru. Zpravidla 

je to zpoplatněno částkou přibližně 
100 – 200 Kč.

Nebankovní půjčky 
a prověřování registrů
Banky prověřují registry prakticky při 
každé žádosti o půjčku nebo kreditní 
kartu. U  nebankovních společností 
je však situace o  něco lepší, ale je 
potřeba si dobře vybrat. U klasických 
nebankovních spotřebitelských úvěrů 
velkých finančních firem se totiž regis-
try dlužníků prověřují také.

Dostupné půjčky před 
výplatou a ihned
Typicky jsou k záznamům v registrech 
tolerantní někteří poskytovatelé tzv. 
půjček do výplaty. Díky tomu, že je 
zde půjčována malá částka (do 5 000 
nebo 10 000 Kč) a na krátkou dobu 
(do 30 dní), je reálné, že věřitel nad 
nějakým tím prohřeškem v registrech 
přivře oči, nebo že SOLUS ani další 
rejstříky nebude prověřovat vůbec. 
Proto jsou někdy tyto úvěry brány 
jako půjčky pro každého. Ovšem, zde 
bych doporučil velkou obezřetnost. 
Velmi dobře si pročtěte smlouvu 
o  půjčce. I  úrokové sazby bývají ve 
většině případů velmi vysoké. Je tedy 
pouze na vašem zvážení, zda vám stojí 
za to, jít do takového rizika.

Americké hypotéky neboli 
úvěr zajištěný nemovitostí
Další možností získání půjčky bez 
nahlížení do dluhových registrů je tzv. 
nebankovní americká hypotéka. Ta je 
totiž poskytována na cokoliv s ruče-
ním nemovitostí. Některé nebankovní 
společnosti ji dokonce poskytují bez 
doložení příjmu a  mnohdy jsou 
ochotny tolerovat právě i  negativní 
záznamy v registrech. Podmínkou je 
mít nemovitost, kterou můžete ručit. 
Nemusí být však ve vašem vlastnictví, 
stačí i souhlas třetí osoby, která vám 
bude ručit svým majetkem. I úrokové 
sazby nejsou v  dnešní době až tak 
vysoké. Z pravidla u těch nejsolidněj-
ších firem od 6 procent p.a. (ročně) 
Vždy mějte ale na paměti, že si každou 
smlouvu pečlivě přečtěte a dobře si 
spočítejte, zda půjčené peníze budete 
moct splatit.

Zdroj: jakbydlet.cz

VÝHODNÉ 
PŘEDPLATNÉ 
do bazénového 
komplexu pro 
dospělé a seniory 
se SPA5 kartou

www.spa5.cz

» ZDARMA získejte 

volné minuty navíc 

dle zvolené varianty 

předplatného.

» PŮJČTE svoji 
SPA5 kartu svým 

blízkým, je přenosná.

» UŽITEČNÉ informace 

získáte pomocí mobilní 

aplikace SPA5 bazén.

NA HODINY 

NEKOUKEJTE
PLAŤTE POUZE 

ZA SKUTEČNÉ MINUTY 

KOMPLEXU

pro systém Android uvidíte:

•  stav vašeho předplatného

•  aktuální obsazenost bazénu

•  historii vašich 

•  aktuální ceník 

bazénu

•  aktuální 

otevírací dobu

»
u

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Smetanovy sady 1 • 360 01  Karlovy Vary
telefon: 353 304 220 • e-mail: info@spa5.cz

inzerce

Finance
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Jak přežít horké dny
Léto a teplo je krásná věc - pokud tedy můžete 
celé dny trávit u vody a se zmrzlinou v ruce. 
Ale jestli v horku potřebujete přežít i běžné 
pracovní dny, vyplatí se vám znát pár tipů, jak 
si od vysokých teplot alespoň trochu ulevit.
Nevětrejte celý den
Ačkoli se celodenní větrání jeví jako 
dobrý nápad, není tomu vždycky tak. 
Pokud je venku vyšší teplota, nežli 
uvnitř, k  lepšímu vzduchu si určitě 
nepomůžete a místnost naopak otep-
líte. Větrat je dobré spíše navečer a na 
noc, popřípadě brzy ráno, kdy je venku 
vzduch přeci jen trochu chladnější. Přes 
poledne je lepší okna zavřít a zatáh-
nout rolety či závěsy, aby se místnost 
zbytečně nevyhřívala.

Osvěžte se
Ano, dát si vlažnou sprchu se v hor-
kých dnech vyloženě nabízí. Pokud 
ale v horku musíte například pracovat 
u počítače, pomůže vám k ochlazení 
i lavor s vodou, do kterého si vložíte 
nohy, zatímco zbytek těla může zůstat 
oblečen. Na hlavu či ramena můžete 
přikládat vlhké hadříky či kapesníky, 
osvěžovat se můžete průběžně také 
vodou z rozprašovače.

Dodržujte pitný režim
Po ruce mějte neustále láhev či skle-
nici s vodou. Dochutit si jí můžete 
například kouskem citronu. Zvolit 
můžete také některou z minerálek, 
protože pocením se z  těla ztrácí 
velké množství minerálů. Vyhněte se 
kávě, čajům obsahujícím tein, které 
tělo zbytečně odvodňují, a  samo-
zřejmě také alkoholickým nápojům. 
Od věci není ani omezení cukru. 
Voda by však neměla být ledová. Při 
požití ledově chladné tekutiny totiž 
paradoxně tělo vydá příkaz k zahřátí, 
protože si myslí, že mrznete.

Jezte čerstvě
Vepřo knedlo zelo pravděpodobně 
není tím správným pokrmem pro 
horké dny. Tělo na strávení těžkých 
jídel musí vynaložit velké množství 
energie a to vede k zahřívání. Lepší 
je volit jídla spíše lehká a z čerstvých 
surovin. Je dobré konzumovat hodně 
ovoce a zeleniny.

Omezte užívání 
elektrospotřebičů a vaření
Sporák, trouba, toaster, ale i žárovka 
osvěcující místnost. To vše produ-
kuje více či méně tepla. Vypněte 
všechny nepotřebné spotřebiče 
a jídlo zkuste protentokrát připravit 
trochu jinak.

Oblečte se vzdušně
Noste světlé, vzdušné a nejlépe bavl-
něné oblečení. Vyhněte se umělým 
látkám, upnutým střihům a  tmavým 
barvám, jinak se zbytečně zapotíte 
a sluneční paprsky si vás lépe najdou. 
Pokud máte dlouhé vlasy, stáhněte 
je do vysokého culíku. Nohy nechte 
dýchat v otevřených botách.

Tereza Švecová

Léčivý zázrak z pralesa
Trápí Vás onemocnění trávicího traktu, 
cukrovka, vysoký cholesterol, choroby 
jater nebo třeba chronický únavový 
syndrom? Inspirujte se u starých 
Inků a vyzkoušejte tropickou rostlinu 
Vilcacoru z amazonských pralesů.

Co umí
Vilcacora, Uncaria, Uňa de gato, Kočičí 
dráp – pod všemi těmito názvy se skrývá 
léčivá rostlina, která pomáhá při léčbě 

mnoha chorob. Obsahuje biologicky 
aktivní substance, které mají protizánět-
livé, protivirové, antioxidační a dokonce 
protirakovinové účinky.

Rostlina a její příznivé účinky na zdraví 
jsou v poslední době často podrobovány 
vědeckému zkoumání. O první rozbor 
léčivých schopností Vilcacory se zasloužil 
polský misionář Edmund Szeliga působící 
v Peru, který v 60. letech minulého sto-
letí poslal rostlinu k odbornému rozboru 
na univerzitu v  Neapoli. Laboratorní 
výsledky potvrdily její velký přínos při 
aktivaci imunitního systému. Od té doby 

o ní bylo zpracováno mnoho vědeckých 
pojednání po celém světě.

Jak ji užívat
Při onemocnění trávicího traktu, 
chronických onemocněních dýcha-
cích cest, artritidě, prevenci chřipky 
nebo jaterní cirhóze můžete vyzkou-
šet odvar z kůry Vilcacory, který se 
popíjí 3x denně. Jednodušším způ-
sobem, který rovněž eliminuje pro 
někoho nepříjemnou chuť rostliny, je 

užívání kapslí s koncentrátem účin-
ných látek.

Vilcacora (Uncaria Tomentosa) je 
světle hnědá popínavá rostlina podobná 
liáně. U každého páru listů se nacházejí 
trny ve tvaru drápků. Odtud pochází 
jeden z názvů rostliny „kočičí dráp“. Pro 
své vlastnosti je národem Inků považo-
vána za svatou rostlinu a o jejím působení 
vymysleli spoustu legend. Léčivou částí 
rostliny je především vnitřní kůra.

Jůzová Jana
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Úroda ve sklenici
Léto je v plném proudu a zahrady i sady jsou plné šťavnatého 
ovoce. Využijte toho a zavařte si letošní úrodu na zimu nebo si 
vyrobte domácí marmeládu. Přinášíme Vám několik praktických 
rad a také originální recept pro nadcházející babí léto.

Jak na to
1. Zavařovat můžete skoro vše  – 

ovoce, zeleninu, maso i houby. Ale 
pozor, do sklenic patří pouze čers-
tvé, kvalitní a zdravé kousky.

2. Základem je čistota. Umyté ruce, 
ovoce a  vyvařené sklenice i  víčka 
jsou zárukou toho, že se Vám zava-
řenina do měsíce nezkazí.

3. Marmeládu stačí po uvaření nalít do 
čistých sklenic, zavíčkovat a na pár 
minut otočit dnem vzhůru. Kompoty 
po sterilizaci ochlaďte, zachováte tak 
u ovoce jeho přirozenou barvu.

4. Zavařeniny skladujte v  temnu 
a chladu, v ideálním případě jen jeden 
rok. Pokud objevíte ve sklenici plíseň, 
ihned celý obsah vyhoďte do koše.

5. Pro snížení obsahu cukru vyzkou-
šejte mořskou sůl. I  malá špetka 

vytáhne ze zralého ovoce jeho 
přirozenou sladkost. Část cukru 
můžete nahradit i sušeným ovocem.

Jablečno-hrušková 
marmeláda s vodkou
Zhruba 700 g jablek a  700 g hru-
šek oloupeme, odstraníme z  nich 
jádřince a  nakrájíme na kousky. 
Nakrájené ovoce, 1,5 dl vodky 
a  5 g kyseliny citrónové smícháme 
v hrnci s 500 g želírovacího cukru. 
Za stálého míchání přivedeme směs 
k varu, poté vaříme 3 minuty a neu-
stále mícháme. Z  povrchu odebe-
reme pěnu, marmeládu nalijeme 
až po okraj do čistých skleniček, 
obrátíme dnem vzhůru a necháme 5 
minut chladnout. Dobrou chuť!

Jůzová Jana

Osvěžující letní limonáda
Žádný jiný nápoj vás v horkých letních dnech neosvěží tak 
dobře, jako sklenice dobře vychlazené domácí ovocné limonády 
(muži by možná mohli protestovat, že daleko lépe osvěží dobře 
vychlazený nápoj z chmele a kvasnic, máme však na mysli 
nápoj, který můžete bez obav nabídnout také dětem).
Udělat si doma vlastní limonádu není 
kupodivu tak těžké, jak by se mohlo 
zdát. Navíc se v dnešní době dá sehnat 
velká spousta krásných barevných skle-
něných lahví a  speciálních skleniček 
s víčkem a brčkem, ve kterých bude 
podávání vašeho nápoje vskutku pro-
fesionální. A celá nádoba včetně brčka 

je navíc omyvatelná, takže zajisté zajásá 
také životní prostředí.

Nejznámější osvěžující letní limo-
nádou je ledová citronáda. Na tu 
potřebujete pouze pár základních 
ingrediencí – čerstvé citrony (alespoň 
3 větší), cukr (je na vás, kolik ho bude) 
a vodu. Dále je to velmi jednoduché: 

citrony vyždímejte, šťávu s  trochou 
vody smíchejte s cukrem a pořádně 
rozmixujte. Pokud máte citrony che-
micky neošetřené či rovnou bio, při-
dejte do směsi na mixování také jejich 
nastrouhanou kůru či rovnou celý cit-
ron nakrájený na srpečky. Výslednou 
tekutinu pořádně přeceďte, aby v ní 
nezůstaly žádné větší kousky či stopy 
po peckách, a do ideální koncentrace 
doplňte jemně perlivou vodou (může 
být i  neperlivá či perlivá  – podle 
chuti). Přidejte led a  můžete podá-
vat. Hrát si můžete ještě s dochuce-
ním a designem. Někdy do skleničky 
můžete přidat pár lístků máty, jindy do 
celého základu ještě kousek zázvoru 
a hřebíčku. No a dospělí při hezkém 
večeru také pár kapek ginu nebo 
vodky. Kus citronu můžete nakrájet na 
půlměsíčky a ty přidat do limonády, či 
s nimi ozdobit okraje sklenic.

Podobným způsobem vyrobíte 
řadu dalších limonád jako třeba 
pomerančádu nebo limetkovou 

limonádu. Experimentovat můžete 
s ovocem jako jsou broskve, jahody, 
meloun či maliny. Za zkoušku stojí 
také limonáda zázvorová. Střídat 
můžete také různé druhy sladidel – 
třtinový cukr, med či sirup z agáve. 
Určité druhy ovoce můžete místo 
mixování svařit s  cukrem, citróno-
vou šťávou a  nějakým kořením do 
podoby sirupu (také ten je na konci 
vaření nutné rozmixovat a  propa-
sírovat). Výborně se k  tomu hodí 
právě ovoce jako jahody, maliny či 
broskve. Domácí limonádu poté 
dotvoříte smícháním sirupu s perli-
vou vodou, čerstvými kousky ovoce 
a snítkou hodící se bylinky.

Tereza Švecová
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Perla Krušných hor
V horkém počasí není nad osvěžující 
koupel v přírodě. S postupujícím létem 
ale ve většině vodních ploch přibývá 
problémů se sinicemi a řasami a ubývá 
křišťálově čisté vody. Kromě jediné – 
Kamencového jezera nedaleko Chomutova.
České kamencové jezero vzniklo 
zatopením dolů, ve kterých se těžil 
kamenec a  síra a pyšní se světovým 
prvenstvím – druhé kamencové jezero, 
které se nacházelo v Kanadě, už před 
lety vyschlo. Chomutovské jezero je 
dlouhé 676 m, široké 240 m a nabízí 

ke koupání a vodním sportům plochu 
o rozloze 15,95 ha.

Léčivé účinky
Voda v Kamenčáku, jak jezero nazývají 
místní, je obohacena o  síran hlinitý, 
dusičnany, dusitany, chloridy, amoniak 

a především železo, které je během 
koupele schopné ovlivnit tvorbu krve. 
Kyselina sírová a  hliník zase působí 
stahujícím účinkem a fungují jako raše-
linový zábal. Voda v jezeře je kvalitní 
a  průzračná především díky tvorbě 
kamence, puklinám, stabilitě prostředí 
a mnoha dalším vlastnostem.

Zábava a ubytování
Kamencové jezero nabízí spoustu 
zábavy pro milovníky adrenalinu i pro 

nenapravitelné romantiky. Dáte před-
nost streetballu, wakeboardingu, vod-
ním lyžím, či klidnějšímu paddleboar-
dingu, petanku nebo minigolfu? K dis-
pozici jsou i lodičky, šlapadla a stoly na 
ping-pong. A protože u Kamenčáku 
nestačí pobýt jen jediný den, nejlepší 
je si ve zdejším autokempu prona-
jmout chatku, postavit stan nebo 
zaparkovat karavan a  dosyta si užít 
zdejší léčivou vodu.

Jůzová Jana

... krásné domácí prostředí
s osobním přístupem a péčí

• Osobní kondiční trenér • Výživové poradenství • Fyzioterapeut
• Fitness, kardio zóna • Skupinové lekce • Spinning • Jóga • SM systém

• Fitness pro golf

Otto Tomáš · Chebská 355/49 (areál ZEZAN) · 360 06  Karlovy Vary - Dvory

tel.: 608 808 900 · www.fitclubotto.cz

XBody je fitness trénink 21. století

XBody je EMS technologie intenzivního
posílení i regenerace zdravého svalstva

XBody snižuje podkožní tuk, dlouhodobě
redukuje váhu a nezatěžuje klouby,
jelikož impulsy pronikají přímo do svalů

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA
K ZEŠTÍHLENÍ

během 90 minut

Revoluce ve fitness
Boj za skvělou postavu může začít!!!

inzerce
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Karlovarský symfonický orchestr

1. 7. 2018 | 14:30 | KSO na dostizích 
Antonín Dvořák, Edvard Grieg: Ve slunci krále 
hor, Johannes Brahms: Uherský tanec, Jacques 
Offenbach: Kankán, Julius Fučík: Vjezd gladiátorů, 
Jan Mikoláš: dirigent

4. 7. 2018 | 19:00 | Ewa Farna & David Stypka 
& Karlovarský symfonický orchestr

30. 8. 2018 | 19:30 | Koncert k 333. výročí 
narození J. S. Bacha a 300. výročí první návštěvy 
Karlových Varů a vzniku Braniborských koncertů

Koncerty

24.–26. 7. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncerty

Karlovy Vary

24. 7. 2018 | 19:00 | Jak roztančit 
karlovaráky s A. S. Bandem

Areál Rolava

25. 7. 2018 | 19:30 | Vivat Glenn Miller

Kostel sv. Petra a Pavla

28. 7. 2018 | 19:00 | Albumband na Rolavě

Areál Rolava

29. 7. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncerty

Karlovy Vary

30. 7. 2018 | 19:30 | Galakoncert operetních 
melodií

Karlovarské městské divadlo

31. 7. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncerty

Karlovy Vary

8. 8. 2018 | 16:30 | Vivat jazz - k poctě 
legendám

Karlovarské městské divadlo

16. a 20. 8. 2018 | 19:30 | BlacKkKlansman

Kino Drahomíra

24.–25. 8. 2018 | 16:30 | Létofest 2018

Areál Rolava

Společenské

20.–31. 7. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu 

Becherova vila

20.–29. 7. 2018 | Kameramani fotografují 

Galerie umění

20. 7. 2018 | 9:00 | Farmářské trhy 2018

Městská Tržnice

1.–31. 7. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu

Becherova vila

20. 7. 2018 | 9:00 | Farmářské trhy 2018

Městská Tržnice

Pro děti

20.–31. 7. 2018 | Největší výstava 
medvědů v ČR

Zámeček Doubí 

Dovolujeme si vás pozvat na největší výstavu 

medvědů v ČR, která probíhá ve Vánočním domě 

v Karlových Varech. Nainstalován je i MÉĎABOX, 

kam mohou děti přinést svého již vysloužilého 

medvídka… Bude případně opraven a rozšíří sbírku, 

která bude žít ve Vánočním domě…

20. 7.–31. 8. 2018 | Magická laboratoř 
alchymisty poplety

Městská knihovna 

Milí čtenáři, Městská knihovna Karlovy Vary si pro 

Vás připravila hru po dobu celých letních prázdnin. 

V budově Městské knihovny na I. P, Pavlova 7 si 

budete moci vyzkoušet pomocí různých úkolů 

odemknout truhličku s pokladem popleteného 

alchymisty.

20.–31. 7. 2018 | Camp Carlsbad 2018

Carlsbad International School

26. 7. 2018 | 16:00 | Pohádková tvořivá dílna

Areál Rolava

1.–31. 8. 2018 | 16:00 | Největší výstava 
medvědů v ČR

Zámeček Doubí

2. 8. 2018 | 16:00 | Pohádková tvořivá dílna

Areál Rolava

1.–5. 8. 2018 | Camp Carlsbad 2018

Carlsbad International School

Zábava

22. 8. 2018 | 15:00 | Letní stencil art

Becherova vila 

Prázdninová dílna Martiny Škopové je motivovaná 

specifickým pouličním uměním. V nádherném ven-

kovním prostředí Becherovy vily budou vytvářena 

díla pomocí šablon a sprejů. Finančně podpořilo 

Statutární město Karlovy Vary

24. 8. 2018 | AlwaysLive

Music Bar Kakadu

Vzdělávací

4.–9. 8. 2018 | 10:00 | Musicians 2018

Karlovy Vary 

Na každou hudební přednášku lze zakoupit ome-

zený počet vstupenek dle rozpisu viz. níže. 

V rámci týdne MUSICIANS proběhne také dvou-

denní hudební festival, na kterém vystoupí nejen 

všichni lektoři z níže vypsaných přednášek, ale 

také další světoví umělci, jako např. Jordan Rudess, 

Dan Bárta a další.

Sport

22. 7. 2018 | Dostihy 2018

Karlovy Vary

23. 7. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava

30. 7. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava 

Cvičení pro všechny seniory se koná každé pon-

dělí vždy cca od 12:00 do 14:00 hodin pod krytou 

halou - směr ke Kauflandu ve Volnočasovém 

areálu Rolava.

4. 8. 2018 | 12:00 | KING OF CITY 
DOWNHILL 2018

Karlovy Vary 

KING18 je projekt organizovaný společností 

PIRATA.cz, která stojí za akcí KV DOWNTOWN. 

Jde o největší český městský sjezd, který se jede 

v Karlových Varech. Tři roky po sobě byl KV 

DOWNTOWN finálovým závodem Czech Down-

town Tour. Pro sezonu 2018, kdy se pojede již 5. 

ročník tohoto závodu, jsme se projekt rozhodli osa-

mostatnit z tour a dát projektu nový větší rozměr.

5. 8. 2018 | 12:00 | KING OF CITY 
DOWNHILL 2018

Karlovy Vary

5. 8. 2018 | Dostihy 2018

Karlovy Vary

6. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava

13. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava

19. 8. 2018 | Dostihy 2018

Karlovy Vary

20. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava

27. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě

Areál Rolava

Muzea, výstavy, galerie

20. 7.–31. 8. 2018 | Vánoční dům

Zámeček Doubí 

Vánoční dům je unikátní celoroční výstavou 

vánočních ozdob a vánočních dekorací. Je prvním 

a jediným Vánočním domem v České republice, 

který přináší návštěvníkům vánoční výzdobu 

v nebývalém rozsahu. Okouzlující Zámeček 

Doubí je vskutku tím pravým místem pro „dům 

Vánoc“, kde vánoční radost nikdy nekončí.

20. 7.–31. 8. 2018 | Thun – Fabrik tour

Thun

20. 7.–31. 8. 2018 | Prohlídky sklářské hutě

Sklárna Moser 

Přesvědčte se o dokonalém rukodělném zpraco-

vání výrobků, jejich špičkové kvalitě a nevšedním 

talentu mistrů sklářů. Magická atmosféra při 

foukání a tvarování výrobků, vůně vypalovaných 

dřevěných forem a krása žhavé hmoty ve Vás jistě 

zanechá silný prožitek.

20. 7.–31. 8. 2018 | Muzeum voskových 
figurín

Muzeum voskových figurín 

Kostel sv. Lukáše, novogotický skvost Karlových 

Varů, si Vás dovoluje pozvat nejen k prohlídce 

interiérů, tvořených unikátními originálními 

vitrážemi a dřevořezbou stropní klenby, ale také 

na jedinečnou projekci filmů o Karlových Varech 

natočených v letech 1919 - 1934

20. 7.–31. 8. 2018 | Stálá expozice 
Muzea Karlovy Vary

Muzeum voskových figurín Zcela nová, multime-

diální podoba stálé expozice připravená ke 150. 

výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech 

v prvním patře historii města.

20. 7.–31. 8. 2018 | Prohlídka muzea 

Jan Becher 

Nachází se v historické budově provoněné oním 

jedinečným likérem. Becherovka patří mezi nej-

známější karlovarské produkty. Během prohlídky 

se dozvíte něco o její historii, výrobě či skladování. 

Uvidíte historické předměty a krátký film.

20. 7.–31. 8. 2018 | Motýlí dům Diana 
Karlovy Vary

Motýlí dům Diana Karlovy Vary 

Tropická zahrada s živými exotickými motýly 

z celého světa. Připravte se na setkání s těmi nekrás-

nějšími motýly z celého světa – např. z Thajska, 

Filipín, deštných pralesů Jižní Ameriky či Mexika.

20. 7.–10. 8. 2018 | Jarmila Mucha Plocková

Muzeum Karlovy Vary

20. 7.–31. 8. 2018 | Important Image

Galerie umění

20. 7.–31. 8. 2018 | Štěstí být sám sebou 

Krajská knihovna
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MGH-CONSULT, spol. s r.o. – 
MarJana Kornutová

Jsem realitní makléřka společnosti MGH-
-CONSULT, spol. s.r.o., kde pracuji jako 
specialista pro rusky hovořící klientelu. 
Jsem dobrá realitní makléřka s bohatou 
zkušeností v oboru a jsem schopna se 
nadstandardně postarat o  marketing 
svých obchodních případů, beru na 
sebe veškeré řešení obchodních případů 
a dokáži vždy vymyslet kreativní způsob 
vedoucí k dokončení obchodního pří-
padu. Pro svou profesi žiji a jsem k dis-

pozici 24 hodin denně připravena řešit 
starosti klientů. Jsem čestná, přímočará, 
upřímná a kreativní. Co pro vás mohu 
udělat – zajistím hladký průběh obchodní 
transakce, na začátku se seznámím s Vaší 
nemovitostí a navrhnu nejlepší strategii. 
Vždy zajistím aranžmá Vaší nemovitosti, 
profesionální fotografii a video prezentaci 
pro další prezenci včetně dispozičního 
plánku nemovitostí. Následně zvolím 
nejefektivnější prezentační kanály, kterým 
seznámím možné zájemce o Vaši nemo-
vitost. Osobně provázím při prohlídkách 
a následně zajišťuji bezpečný právní servis 
(advokát, notář) a dohlížím na zdárné 
dokončení obchodních případů ke spo-
kojenosti všech stran. Vytvářím, zpro-
středkovávám, vyjednávám, obchoduji, 
uzavírám, doporučuji, vysvětluji, pomá-
hám a podporuji své obchodní přátele.
Pro klienta jsem schopna připravit mnoho 
věcí a obchodnímu případu se věnovat na 
120%, ale základem je vzájemná důvěra 
a úcta mezi mnou a klientem.

V mých obchodních úspěších mě vede 
mateřská společnost MGH-CONSULT, 
spol. s r.o., která byla založena v roce 
1992 jako Realitní kancelář od té doby 

získala v  regionu zejména v Karlových 
Varech pevné postavení a  je schopna 
uspokojit požadavky i  těch nejnároč-
nějších klientu! Činnost společnosti je 
rozšířena o  poskytování služeb veřej-
ného dražebníka a o komplexní pomoc 
zahraničním společnostem při investicích 

v rámci regionu i cele ČR. Proč s MGH! 
Disponujeme více, jak 25 let zkušeností 
na trhu s realitami na klič!

MarJana Kornutová

Bytový Dům s nebytovým prostorem - centrum Karlovy Vary - Ondřejská. Prodej pěti-
podlažního cihlového domu o celkových rozměrech 812m2, který je v původním stavu, 

byl postaven v 20 století na pozemku o rozměrech 463 m2. - 20.000.000 Kč

Prodej bytu 2+KK s Lodžii, 64 m2. Byt se 
nachází v 5. patře novostovby s výtahem, 

v ulici Waldertova 8a. - 2.800.000 Kč

Prodej bytu 3+1, 145m2, Karlovy Vary - centrum - kolonáda, ul. Zámecký Vrch - 4.700.00 Kč

POZOR, POZOR, 
MGH CONSULT, SPOL. 

S R.O. NA NOVÉ ADRESE 
A ÚPLNĚ V NOVÉM

A KOMFORTNĚJŠÍM SÍDLE

Vážení obchodní přátelé, 
kolegové a kamarádi,

Sdělujeme, že společnost MGH 
CONSULT, spol. s r.o. od 1. 4. 2018 

sídlí na nové adrese, ul. Kruhová 
1057/8, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře 
(u penzionu CLÁRA – Na Kopečku). 
Věříme, že nové firemní sídlo umožní 
ještě těsnější a komfortnější služby 

poskytované naší společností déle jak 
25 let. Těšíme se na vaší návštěvu.

KONTAKTY:
Tel: +420 602 140 758

Email: marjana.kornutova@mgh.cz

Prodej 2+1 centrum Karlovy Vary 
ul. Foersterová, společná 

zahrada 100 m2. - 1.780.000 Kč

Luxusní rodinná a zrekonstruovaná Vila 
5+1 se zahradou. 5 min. od centra 
Karlových Varů. - 12.000.000 Kč

Prodej bytu 2+1, o výměře 54m2, 2NP, 
Moskevská 49 blízko centra města 

Karlových Varů. - 1.980.000 Kč

Luxusní historická vila v centru 
Karlových Varů s vlastní 

vřídelní vodou a lázněmi
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Těstoviny zapečené 
s vepřovými 
nudličkami a hráškem

Suroviny:
• 500g vepřové kýty
• 400 g těstovin
• 1 cibule
• 2 stroužky česneku
• 1 malá konzerva sterilovaného hrášku
• 3 lžíce dobrého kečupu
• sůl
• pepř
• sladká paprika
• 3 vejce
• asi 4 lžíce mléka
• 150 g strouhaného sýra (goudy nebo eidamu)
• olej

Postup:

1. Kýtu nakrájíme na nudličky.

2. Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli. Přidáme nudličky 
masa a  restujeme, až se odpaří tekutina. Přidáme sůl, 
pepř, utřený česnek a  slakou papriku. Zastříkneme 
kečupem, krátce orestujeme a zalijeme malým množstvím 
horké vody. Směs dusíme pod pokličkou doměkka. Podle 
potřeby přiléváme horkou vodu, ale jen tolik, aby se 
maso nepřichytávalo ke dnu.

3. Mezitím si v dostatečném množství osolené vody uvaříme 
těstoviny podle návodu na obalu. Hotové těstoviny 
scedíme, necháme okapat a dáme do zapékací misky.

4. K  měkkému masu přidáme scezený okapaný hrášek, 
promícháme a  vše přidáme k  těstovinám. Vejce 
rozšleháme v hrnku s mlékem, přidáme polovinu sýra 
a  také vmícháme do těstovin. Zbytek sýra nasypeme 
navrch a těstoviny dáme do rozehřáté trouby.

5. Zapékáme asi 15-20 minut dozlatova.

Dobrou chuť
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Křížovka o mobil v hodnotě 4 000 Kč
Vyluštěnou tajenku zašlete do 12. 8. 2018
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím 
SMS na tel. číslo 608 927 861 ve tvaru: (tajenka), jméno 
a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS zprávy vašeho 
oparátora. Výherce budeme telefonicky informovat.
Vítěz z minulého čísla: Petr Nový, Karlovy Vary

Nízké sebevědomí pramení z… (viz tajenka)

SOUTĚŽ!
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• dispozice 2x 4+1
• pozemek 1192 m2 (598 + 594 m2)
• klidná obec na okraji Karlových Varů
• kompletní občanská vybavenost v obci
• montovaný dům z keramického betonu
• rychlá výstavba
• k nastěhování do 6 měsíců

více informací najdete na

www.dumjednimtahem.cz/otovice

DŮM  
JEDNÍM TAHEM

PARIS
DVOJDŮM S POZEMKEM
V KARLOVÝCH VARECH - OTOVICÍCH

JEDINEČNÁ NABÍDKA

inzerce


