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Byt 2+1  v přízemí cihl.domu, před 
rekonstrukcí,  s větší koupelnou s oknem. 
Klidná lokalita. Lokální vytápění – možnost 
předělat na plynový kotel. Za domem 
zahrada. OV, 72 m2 včetně sklepa.

Prodej dvou bytových jednotek = polovina 
dominantního a památkově atraktivního bjektu s 
pozemkem v lázeňském centru města. Samostatně 
stojící zděný dům o dvou podlažích s pod-
sklepením a podkrovím je nepřehlédnutelnou 
dominantou Zámeckého Vrchu.

Byt v Lokti (7 km od K.Varů), dopravně velmi 
dobře dostupné místo, panel, 5.patro. Byt je 
po velmi pěkné kompl.rekonstrukci, se zaskl.
lodžií, v ceně je i vybavení. OV, 75 m2.

Prodej 3+1 ve zděném domě v % 
spoluvlastnictví. 3.patro, výhled na tuhnický 
les. Výborné místo.  80 m2.

Ojedinělá nabídka! Rodinný řadový dům 
ve vilové oblasti  v Horních Drahovicích. 
Domek je určený k totální rekonstrukci, na 
kterou je k dispozici projekt. V tomto stavu 
nelze obývat. S pozemkem. Pojďte bydlet 
mezi horních xx tisíc .

Rádi byste si dělali na svém? Prodáme Vám 
zavedený penzion s restaurací na Staré 
Pražské … Objekt je v dobrém technickém 
stavu, v případě zájmu je možné přenechat 
i vybavení.

Zděný dům s kamennou podezdívkou prošel  
v nedávné době částečnou rekonstrukcí - nové roz-
vody topení, vody a elektriky, omítky. Objekt je patrový 
s prostornou půdou a garáží v domě. Donedávna byl 
využíván jako dílna a ubytovna pro zaměstnance.  
V minulosti zde byly tři bytové jednotky.

Prodej bytu 2+1 s balkonem a kouzelným 
výhledem  na lázeňské domy a na Dianu. 
Byt v cihl.domě je po část.rekonstrukci, 
prodává se s vybavením. Balkon je situován 
směrem do lesa. OV, 60 m2.

Prodej patrového rodinného domu 
s pozemkem v oblíbené lokalitě. Volně 
stojící rodinný dům byl kolaudován v roce 
2004 a nebyl téměř vůbec užíván. Má 
velmi dobré tepelně izolačními vlastnosti – 
úsporné bydlení. Dispozice je 4+1.

Zajímavě dispozičně řešený byt ve vile o 
vel. 4+1 a s podílem na společné oplocené 
zahradě za domem je připraven pro Vás a 
Vaši rodinu v  Tuhnicích. 1.patro zděné vily, 
nedaleko sportovní haly a Varyády.  
OV, 90 m2

RD s garáží  ( či nebyt.prostorem ), zahrádkou a 
terasou. Rodinné bydlení pouhé 3 min od centra 
města a přitom v těsné blízkosti lesa. Zastávka 
MHD 50m, v dosahu školka i škola. Dům je zděný 
(kámen, cihla), přízemní s obytným podkrovím a 
půdou, podsklepený.

byt

rod. dům rod. dům

cena: 2.800.000,-Kč

CENA DOHODOU

nebytové prostory nebytové prosory

rod. dům rod. dům

byt byt

Dalovice

K.Vary - centrum

K.Vary - Tuhnice

K.Vary – Horní Drahovice K. Vary Mezirolí

K.Vary - Vyhlídka

K.Vary- Olšová Vrata

K.Vary - Tuhnice

K.Vary - Doubí

č.zakázky: 2011014

cena: 7.000,-Kč/měs + služby
Pronájem příjemného a vybaveného bytu 
vel.2+1 v 1.patře zděného domu, ve vilové 
čtvrti. Byt má velmi příjemnou atmosféru, je 
v dobrém technickém stavu a je připraven k 
okamžitému užívání. 

bytK.Vary – Horní Drahovice

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

Karlovarský skvost

VÝHODNÁ KOUPĚ

VÝHODNÁ KOUPĚ

NOVINKA!

NOVINKA!

Prodáno 50 %

byt

byt

Loket

www.loyd.cz

Výběr nejvýhodnějších
nabídek

tel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz
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Hlasy mladých pěvců byly tradičně ozdobou 
46. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Anto-
nína Dvořáka. Na listopadové klání přijelo z dva-
nácti zemí 50 pěveckých talentů. Jednou z nich 
byla Alena Kropáčková, která získala 3. místo 
v pěvecké kategorii Junior.

1

Tváří z titulní strany je koledník Tříkrálové sbírky 
Štěpán Kováč. Do ulic s kasičkou Farní charity 
se vydal letos poprvé. Trénoval předem rychlou 
chůzi. Rád lyžuje, jezdí na kole a snowboardu. 
Hraje florbal za FB Hurrican a hokej za HC Nej-
dek. Je žákem 5.A ZŠ Konečná.

Koledník trénoval
rychlou chůzi

Poslední prosincové trhy byly loni v pořadí osmé. 
Kupující neodradilo extrémně chladné a větrné po-
časí. I přes místy nesjízdné silnice dorazili všichni 
trhovci. Vařila se horká čokoláda, svařák, voněla 
medovina i káva ze soukromé pražírny. Letos 
začnou farmářské trhy u tržnice 30. března. 

Farmářské trhy 
přečkaly vichr

Pěvecká soutěž
zářila talenty

Hůrky dostaly
věž od princezny
V seriálu městských čtvrtí představíme dvě 
nejvýše položené lokality. Hůrky, kterým našla 
nejkrásnější vyhlídku belgická princezna Stefanie, 
a z historie Olšových Vrat připomeneme zaniklou 
tradici zelinářů a popíšeme vznik letiště, které 
o šest roků předběhlo Ruzyni.

22–26

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych 
vám na začátku roku 
2012 popřál mnoho 
štěstí, lásky, spoko-
jenosti, zdraví a ži-
votního optimismu. 
Abyste v nastávají-
cím roce neměli pří-

ležitost k černým myšlenkám a potkávali 
se jen s přívětivým dobrem. Vím, že sku-
tečnost se může rozcházet i se sebelepším 
přáním, úmyslem i konáním, ale stejně 
nejdůležitější zůstává, jak sami dokážeme 
dění kolem nás vnímat a žít pozitivně.
K tomu by měla přispět i atmosféra v na-
šem městě. První krok se nám podařilo 
uskutečnit. Vcházíme do nového roku se 
schváleným rozpočtem, který umožňu-
je plnohodnotné plnění našich představ. 
Moc bych si také přál, aby se záhy uklid-
nila poněkud rozbouřená hladina městské 
politické scény a našli jsme konečně klid 
k tvořivé práci podle zadání našich voličů. 
Vězte, že je to mým přáním nejvroucněj-
ším.
Rád bych se také zmínil o perspektivě na-
šeho města na cestě do UNESCO. Za po-
slední rok se Karlovy Vary staly vůdčí 
silou snah skupiny nejvýznamnějších 
evropských lázeňských měst dostat se 
na prestižní Seznam světového dědictví 
UNESCO, a to v rámci nadnárodní séri-
ové nominace. V elitní společnosti dalších 
českých lázní Západočeského lázeňského 
trojúhelníku a Luhačovic, Baden-Badenu, 
Wiesbadenu, Vichy, Spa, Bathu a Monte-
catini Terme. 
A jak toto úsilí ovlivní náš společný život? 
Historické lázeňské centrum, o jehož zá-
pis usilujeme, dostane první regulativy 
v podobě Lázeňského statutu, jenž čeká 
na schválení vládou. Další stavební regu-
lativa přinese nové zadání pro vyhodno-
cení tohoto území z hlediska památkové 
ochrany. Ochranu tohoto území zpřísní 
i důsledné dodržování a aktualizace Pro-
gramu regenerace památkové zóny. Hod-
notné území s řadou kulturních památek 
a dvěma národními kulturními památka-
mi chráněné památkovou zónu čeká i ná-
vrh rozšíření o cenné prvorepublikové vily 
v Drahovicích a Tuhnicích, který chystá 
Národní památkový ústav. Konečným vý-
sledkem by v další fázi mělo být vyhlášení 
městské památkové rezervace, potřebné 
pro nominaci do Paříže.
S přáním úspěšného roku

Jiří Klsák

náměstek primátora
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Fotoaktuality

O změnách v sociálním systému diskutoval při návštěvě magistrátu mi-
nistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Tématem byl přechod části 
agendy z magistrátu na úřad práce a státní podpora budování domů pro 
seniory. Na závěr se ministr podepsal do pamětní knihy města.

V porotě pěvecké soutěže Antonína Dvořáka byl letos podeváté tenorista 
Petr Dvorský (první zleva). Spolu s ředitelem soutěže Aloisem Ježkem 
a vnukem Antonína Dvořáka přišli poděkovat městu za podporu 46leté 
tradice této mezinárodní akce. Letos se jí zúčastnilo 50 pěvců z 12 zemí.

Otevřením mladého vína Beaujolais Villages 2011 Nouveau zahájili bra-
tři Petr a Pavel Sady prezentaci firmy Produits de France. Po Praze jsou 
také Karlovy Vary místem, kam budou každý týden dovážet kamion fran-
couzských, italských i řeckých sýrů a především francouzských vín.

Mikulášskou nadílkou potěšil děti z mateřské školy v Bohaticích a Dra-
hovicích primátor města. Po rozdání sladkostí se děti svěřovaly, o jaké 
dárky pod vánoční stromeček si napsaly Ježíškovi. Na závěr předvedly 
hudební a taneční pásmo, které nacvičily pro rodiče.

Vánoční jarmark uvedl v pasáži Loyd reality na Moskevské ulici před-
zápis do první třídy waldorfské školy Wlaštovka. K mání byly rukodělné 
výrobky, knihy a výtvarné potřeby. Některá řemesla si mohli návštěvníci 
vyzkoušet. Velký úspěch měly zejména dílničky pro děti.

První pivní lázně otevřeli na Staré louce. Zájemce čeká po pivní koupeli 
v pěnivém moku o teplotě 37 stupňů Celsia a zábalu do pivních kvasinek 
odpočinek mezi káděmi a pípami na lůžku z pravé pšeničné slámy. Až 
dosud se za pivní terapií muselo jezdit do Chodové Plané.
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Lidé

 OSOBNOST MĚSTA
Tenorista Kucharský byl srdcem Karlovarák

t

Když v lednu 1996 zastupitelstvo měs-
ta udělilo prof. Andreji Kucharskému 

čestné občanství za podporu a rozvoj kar-
lovarského kulturního života, znali jeho 
jméno hlavně ti, kteří se zabývali operní 
tvorbou. Přitom šlo o slovenského pěvce 
evropského formátu. Andrej Kucharský se 
narodil 6. ledna 1932 v Žilině. Absolvoval 
Vysokou školu veterinární v Košicích a pro-
fesi veterináře se chtěl skutečně věnovat. 
O jeho osudu rozhodla náhoda. Během zá-
kladní vojenské služby se dostal jako amatér 
ke zpěvu v souboru. V roce 1954 vyhrál sou-
těž Pražského jara. Pak začal studovat zpěv 
na Vysoké škole múzických umění v Brati-
slavě a poté i na akademii v Římě. Po návra-
tu z Itálie se stal členem opery Slovenského 
národního divadla. Postupně se vypracoval 
v jednu z nejvýraznějších postav sloven-
ského operního umění druhé poloviny 20. 
století. Od roku 1956 působil na mnoha 
scénách v Rusku, Rakousku a Německu. 
V počátcích své pěvecké kariéry se zaměřil 
na lyrické party klasické slovanské oper-

ní tvorby a na mozartovské postavy, brzy 
však přešel k pestrému italskému, ruskému 
a francouzskému repertoáru. Na zahranič-
ních scénách se prosadil především jako 
skvělý představitel italského dramatického 
tenoru. Byl například excelentním Bizeto-
vým Josém, Verdiho Manrikem v Trubadú-
rovi, Alvarem v Síle osudu, Carlosem a Ra-
damesem i profilovým Othellem, Pucciniho 
Cavaradossim, Kalafem i Leoncavallovým 
Caniem. Kucharský byl také žádaným kon-
certním umělcem, nahrál mnoho rozhla-
sových záznamů, jeho árie se objevily i na 
gramofonových deskách. Od roku 1986 se 
věnoval i pedagogické práci na Konzerva-
toři Richarda Strausse v Mnichově a Vysoké 
škole hudebního a výtvarného umění v Mni-
chově. Jeho životním mottem bylo: „Cokoli 
dělám, musím tím žít.“ Na počátku 90. let 
se objevil v Karlových Varech – jako umělec 
i pacient. V letech 1991–2001 byl členem 
poroty Mezinárodní pěvecké soutěže An-
tonína Dvořáka, spolu s dalšími nadšenci, 
především Aloisem Ježkem, založil Mezi-

národní pěvecké centrum, kde vyučoval 
v interpretačních seminářích mladé zpěvá-
ky. Karlovy Vary se mu ve stáří staly dru-
hým domovem. Dokonce si zde pořídil byt 
a vytvořil si okruh přátel. Rád prohlašoval: 
„Jsem Karlovarák srdcem i duší.“ Andrej 
Kucharský zemřel 17. ledna 2010 v Mnicho-
vě. Odešla výjimečná umělecká osobnost 
i vzácný člověk. (Zdeněk Musil)

Myslím, že jsem  
nežila nadarmo
Obdivuhodných 
90 let oslavila 
1. listopadu paní 
Ludmila Tou-
farová. Žije ve 
Vítězné ulici a k 
narozeninám jí 
přijel poblaho-
přát náměstek 
primátora Jiří 
Klsák. Oslaven-
kyně se narodila 
v Písku a vystudovala klasické gymnázium, kde 
se učila latinu. Za války pracovala v Praze jako 
„počtářka“ a tam se seznámila s budoucím man-
želem. Po válce dostal muž nabídku zaměstnání 
v Karlových Varech, a tak se sem přestěhovali 
a v lázeňském městě zůstali. Ona nastoupila do 
banky, kde zůstala až do důchodu. Paní Ludmila 
má dva syny, čtyři vnoučata a sedm pravnoučat. 
Právě rodina ji naplňuje elánem, láskou a rados-
tí. Tvrdí o sobě, že je prostě normální „ženská“, 
avšak při vzpomínání a vyprávění dodává: „No, 
myslím, že jsem nežila nadarmo.“ Ráda cestova-
la, hlavně k moři, protože jejím velkým koníčkem 
je plávání. Ještě ve svých 89 letech si zaplava-
la na Velkém rybníku, kam jezdí na chatu. Stále 
si udržuje přehled, sleduje situaci v komunální i 
státní politice a ve volném čase se dívá na televizi 
ze svého křesla. Největším dárkem byla pro paní 
Ludmilu Toufarovou oslava, kde se sešla celá po-
četná rodina. My se přidáváme s gratulací zdraví 
a elánu do dalších let. (Michaela Kousalová)

Petr Strnad – básník se štětcem

Kdo by neznal jeho karlovarské básně, 
které tvoří štětcem, perem či rydlem. 

Obmaloval snad každý dům, ulici, balkon, 
strom i promenádu! Jeho obrázky – to jsou 
romantické básně o městě, které se mu usa-
dilo v srdci. Do lázní přisupěl z Prahy rych-
líkem. Bylo mu sotva dvacet, život měl před 
sebou a pohled z Horního nádraží ho okouz-
lil: „Už dědeček-kožešník obdivoval po první 

světové válce Karlovy Vary a chválil – Jó, tam 
mají nejfajnovější zboží z celé Evropy! A náš 
dědeček se panečku vyznal!“ První zaměst-
nání našel začínající malíř Petr Strnad jako 
propagační pracovník v podniku Kniha. Brzy 
se spřátelil s Mílou Rzounkem, scénografem 
místního divadla, zpěvákem Waldou Matuš-
kou a s houslistou KSO Jaroslavem Duškem. 
Když se vrátil z vojny, nastoupil jako výtvar-
ník do divadla a pak do Kulturního a spole-
čenského střediska. Tvořil plakáty, pozvánky 
a mimo zaměstnání maloval město, svoji ži-
votní lásku. První výstavu, nazvanou Obrazy 
z Karlových Varů, měl roku 1970 v  M-klubu 
na Mariánskolázeňské ulici: „Snažím se vy-
cházet z reality prostředí, které mne obklo-
puje, a realitu umocňuji snem. Jen tak může 
vzniknout umělecké dílo. Musím věřit tomu, 
co cítím,“ říká autor. Vedle malby a volné 
grafiky se věnoval ex libris, litografii a pod-
nikovým značkám. Získal ceny v řadě sou-
těží, mj. v polském Žáry a Cenu Fondation 
TAYLOR v Paříži. Ilustroval básnické sbírky, 
vystavoval doma i v cizině a k 750. výročí za-
ložení obce Fischern-Rybáře, kde bydlí a má 
ateliér, připravil rozsáhlou výstavu obrazů 
z této čtvrti. Přesto, že Petr Strnad neustále 
ubezpečuje, že už končí s malováním, stále 
chodím na jeho nové vernisáže. Koncem led-
na oslaví své sedmdesáté sedmé narozeniny. 

(Eva Hanyková)



Měsíc Den:

Leden 21.  

Únor 25.

Březen 24.

Duben 14. a 28.

Květen 19.

Červen 2., 16. a 30.

Červenec 14. a 28.

Srpen 11. a 25.

Září 8. a 22.

Říjen 20.

Listopad 24.

Prosinec 15.
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Magistrát začíná vydávat nové občanské průkazy
Od 2. ledna 2012 se začínají vydávat ob-

čanské průkazy nového typu se strojově 
čitelnými údaji, volitelně také s kontaktním 
elektronickým čipem. Změna se nijak ne-
dotkne držitelů současných platných ob-
čanských průkazů, ty platí po celou dobu 
platnosti v nich vyznačenou. Nově mohou 
získat občanský průkaz s platností na pět 
let i děti do 15 let, jeho vystavení stojí 50 Kč. 
Do nových občanských průkazů už nelze 
zapsat manžela, manželku nebo partnera, 
partnerku a děti. Nové občanské průkazy 
pro občany starší 15 let mají platnost po dobu 
10 let. Bez elektronického kontaktního čipu 
jsou vydávány bezplatně v případě zákonné 
povinnosti, tedy když skončí platnost vy-
značená v dosavadním občanském průkazu 
nebo dojde ke změně údajů, jako je změna 
trvalého pobytu, změna rodinného stavu. 
V nových občanských průkazech už nemusí 
být rodinný stav uváděn. Na žádost občana 
se vydává občanský průkaz s elektronickým 
kontaktním čipem, za který zaplatí občan 
500 Kč. Čip umožňuje zatím pouze uložení 
elektronického podpisu, jeho technologie ale 
do budoucna umožňuje další využití. Dříve 
bylo možno požádat o občanský průkaz také 

na matričních úřadech. Od ledna 2012 už lze 
podat žádost jen na úřadech obcí s rozšíře-
nou působností, např. na Magistrátu města 
Karlovy Vary. Vyřizování agendy občan-
ských průkazů zajišťuje pracoviště v 1. po-
schodí budovy Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21, v místě kde se vyřizuje 
agenda cestovních dokladů. Žádost o vydá-

ní občanského průkazu musí podat občan 
osobně. Nemusí přinést portrétní průkazo-
vou fotografii, a nemusí vyplňovat žádné for-
muláře – ty vyplní úředník či úřednice přímo 
v počítači a zároveň jej vyfotografuje. Musí 
však prokázat svou totožnost, například do-
savadním občanským průkazem, cestovním 
pasem nebo jiným hodnověrným způsobem. 
Při předání občanského průkazu bude občan 

požádán o zadání bezpečnostního osobního 
kódu, tzv. BOK, v kombinaci 4–10 číslic. Jed-
ná se o obdobu PINu, používaného například 
u platebních karet. Je vhodné se na tuto situ-
aci připravit a dopředu si vybrat číslo, které 
nezapomenete, vymýšlet takové číslo v úřa-
dovně může být složité. BOK bude v budouc-
nu sloužit k ověření identity občana.  (mm)

• Magistrát oznamuje, že schválením nové obecně závazné vyhlášky města o místním 
poplatku ze psů došlo ke změně výše poplatků. Sazba poplatku činí za kalendářní rok za 
prvního psa 1500 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  2000 Kč. Za prv-
ního psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě, se platí 500 Kč, za 
druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě činí poplatek 1000 Kč. 
Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu, činí poplatek 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je po-
platek 300 Kč.

• Magistrát oznamuje, že krematorium bude v provozu i během generální opravy pece. 
Bude bez přestávky poskytovat téměř všechny své služby, tedy smuteční obřady atd., 
provozovatel karlovarského krematoria pouze zajistí převoz ostatků a provedení žehu 
v krematoriu v Chomutově. Popel pak standardně předá pozůstalým, stejně, jako kdyby 
se žeh uskutečnil v Karlových Varech. Pro pozůstalé se tak prakticky nic nemění, pohřeb 
svých blízkých mohou zařídit přímo ve svém městě, nemusí nikam dojíždět ani přesouvat 
smuteční obřad, vše pro ně ochotně i po dobu generální opravy pece zařídí provozovatel 
karlovarského krematoria. 

Úřední sdělení

Prodej předplatného končí 31. ledna
Karlovarské městské divadlo upozorňuje své návštěvníky, 
že uzávěrka prodeje předplatného na I. část divadelní se-
zony jaro–léto 2012 je 31. ledna 2012. Předplatné a objed-
návky můžete vyřídit osobně v pokladně divadla (12,00–
17,30 hod. Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary), telefonicky 
na čísle 353 225 537 nebo e-mailem:  
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz. 

(Více na: www.karlovarske-divadlo.cz.)

Termíny svatebních obřadů  
v roce 2012 
V obřadní síni města Karlovy Vary v ulici Krále Jiřího 1285/22  
oddáváme v následujících termínech (vždy sobota):



Farmářské trhy budou i letos
Loňský rozjezd farmářských trhů vnesl 

do našeho města svěží vzduch a před 
historickou tržnicí bylo v den jejich konání 
nebývale živo. Také na prosincových v po-
řadí již osmých farmářských trzích bylo na-
bito. Nakupující neodradilo ani extrémně 
chladné a deštivé počasí, kdy bylo mnoho 
silnic nesjízdných a třeba první farmářské 
trhy v Dejvicích byly již odpoledne ukončeny. 
Karlovarští návštěvníci trhů však nepřízeň 
svatého Petra přečkali a užili si atmosféru 
trhů. Objednávali si horkou čokoládu, růz-
né druhy káv ze soukromé pražírny nebo 
výtečný svařák s pomerančem a medovinu. 
Popíjeli, poslouchali hudbu a užívali si chu-
tě a vůně adventu. Farmářské trhy v našem 
městě ukázaly, že lidé jsou  ochotni připlatit 
si za kvalitu potravin, které by jinde těžko 
sehnali. Nakupují s vědomím, že podporují 
nejen výrobce kvalitních domácích produk-
tů, ale také místní ekonomiku. Lidé z města 
nakoupí zdravou stravu a venkov zachová 

pracovní místa a obce se přestanou vylidňo-
vat. Není divu, že v celé republice již existuje 
přes 140 podobných trhů. Pro Karlovaráky je 
dobré, že po zimní pauze se opět farmářské 
trhy rozjedou. První budou letos 30. března 
a další opět v pravidelných intervalech.

(Božena Turoňová)

Dialog s politiky  
byl užitečný
Konference s názvem Jak dál v sociálních službách 

se uskutečnila v  polovině listopadu v  Lidovém 
domě. Jejím cílem bylo umožnit kontakt mezi jednot-
livými poskytovateli sociálních služeb a především 
dialog poskytovatelů se zastupiteli města a  členy 
příslušných komisí rady města. Někteří politici měli 
možnost se vůbec poprvé seznámit s těmi, kdo na-
bízejí občanům města důležitou podporu a pomoc 
v těžkých životních situacích. Příležitosti a pozvání 
bohužel nevyužil žádný ze zástupců zastupitelského 
klubu ČSSD a O co jim jde? Konference tak navázala 
na pravidelná každoroční setkání poskytovatelů so-
ciálních služeb a byla otevřená i veřejnosti. Pouká-
zala na nedostatečné pokrytí v oblasti péče o osoby 
s duševním onemocněním, osoby závislé na návy-
kových látkách a  seniory, kteří potřebují celodenní 
péči. Účastníci byli seznámeni se střednědobým 
plánováním sociálních služeb, s jejich finančním za-
jištěním a některými palčivými problémy. V diskuzi 
vystoupili zástupci krajského úřadu, poskytovatelů 
sociálních služeb a další účastníci konference. (mm)

Datum konání obřadu
Pozvány budou děti naro-
zené v období od–do:

26. ledna 01. 11. 2011–30. 11. 2011

23. února 01. 12. 2011–31. 12. 2011

29. března 01. 01. 2012–31. 01. 2012

26. dubna 01. 02. 2012–29. 02. 2012

31. května 01. 03. 2012–31. 03. 2012

28. června 01. 04. 2012–30. 04. 2012

26. července 01. 05. 2012–31. 05. 2012

30. srpna 01. 06. 2012–30. 06. 2012

27. září 01. 07. 2012–31. 07. 2012

25. října 01. 08. 2012–31. 08. 2012

29. listopadu 01. 09. 2012–30. 09. 2012

20. prosince 01. 10. 2012–31. 10. 2012

Termíny vítání občánků  
v roce 2012

inzerce

SC-311261/4

Zprávy z magistrátu

7

• Od 1. ledna 2012 zavádí magistrát města možnost platby pro-
střednictvím platebních karet. Bezhotovostní platbu mohou ob-
čané využívat na hlavních pokladnách (platba místních poplatků, 
registr řidičů, registr vozidel atd.) v obou budovách magistrátu 
města, tj. Moskevská 21 a U Spořitelny 2. K tomuto účelu budou 
na pokladnách nainstalovány terminály pro platební karty. 

• Technický odbor magistrátu zveřejnil záměr změny dopravního 
značení v městské části Sedlec. Jedná se o místní úpravy v ulicích 
Ke Hřišti, Na Výfuku a Šeříková. Důvodem záměru je usměrnění 
dopravy v oblasti obytné zóny. Občané mohou k záměru podávat 
připomínky na odbor dopravy MM, který tuto změnu řeší veřej-
nou vyhláškou. Své námitky a připomínky mohou lidé podávat do 
6. ledna 2012. Do písemného návrhu je možné nahlédnout v kan-
celáři odboru dopravy č. 144 v budově magistrátu, Moskevská 21, 
v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 
V jiné dny jedině po telefonické dohodě. 

(Další informace naleznete na úřední desce před budovou magistrá-
tu města nebo také na elektronické desce – v ostatních oznámeních).

Úřední sdělení

Kurz pro cizince o třídění odpadu
Sociokulturní kurz o třídění odpadů uspořádalo v našem 

městě  Centrum na podporu integrace cizinců v Karlovar-
ském kraji.  Pracovníci technického odboru magistrátu a firmy 
EKO KOM vysvětlili zájemcům, k čemu slouží jednotlivé kon-
tejnery, rozmístěné na území města a co je smyslem jejich ba-
revného rozlišení. Dalším tématem byl odvoz odpadu do sběr-
ných dvorů. Mnozí cizinci, kteří v našem městě žijí, mají zájem 
o integraci do společnosti a pořádek jim leží na srdci. Právě 
pro ně nechal magistrát  vytisknout informační brožury v rušti-
ně a vietnamštině, které budou prostřednictvím Centra mezi cizince rozdávány.  Kvůli bezpro-
blémové komunikaci mezi cizinci a zástupci magistrátu byli na akci přítomni také tlumočníci. 
Informace o dalších aktivitách Centra na podporu cizinců jsou na webu www.integracnicentra.cz.



Zatímco rozpočet města na rok 2011 byl schválen po pětihodinové bouřlivé diskuzi až 15. února, rozpo-
čet na tento rok schválili zastupitelé již 13. prosince 2011. Ačkoliv hlasování nebylo tak jednoduché, jak 
by se na první pohled zdálo. Rozpočet byl přijat 28 hlasy (při účasti 37 zastupitelů). To, že se podařilo 
schválit hlavní dokument roku o 64 dní dříve než loni, a to ještě před začátkem roku, je nesporný úspěch. 
Pro srovnání loňský rozpočet počítal s příjmy 1,066 mld. Kč a výdaji 1,408 mld. Kč. Letošní příjmy mají být 
1,146 mld. Kč a výdaje 1,717 mld. 
Kč. V roce 2010 byl reálný scho-
dek 250 mil. Kč, loni to bylo 190 
mil. Kč a výše schodku pro letošní 
rok je stanovena na 99,82 mil. 
Kč. Snižující se deficit rozpočtu 
města tak odpovídá předsevzetí 
rady města dojít přes rok 2013 
se schodkem 50 mil. Kč k vyrov-
nanému městskému rozpočtu 
v roce 2014.
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Téma měsíce

Zastupitelstvo schválilo 
rozpočet města na rok 2012

PŘÍJMY 1 146 199 Kč

FINANCOVÁNÍ 570 994 Kč

z toho: vlastní finanční zdroje 370 994 Kč

úvěr na dofinancování dot. akcí ROP 200 000 Kč

celkové zdroje 1 717 193 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE 1 045 531 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 671 663 Kč

celkové výdaje rozpočtu 1 717 193 Kč

„Diference mezi letošními příjmy a vý-
daji má být 571 mil. Kč. Nejde však 

o skutečný schodek rozpočtu. Tento rozdíl 
v sobě zahrnuje také prostředky na předfi-
nancování investičních akcí kofinancovaných 
z EU, které se zase do rozpočtu vrátí (261 mil. 
Kč), a zahrnuje také dofakturaci akcí realizo-
vaných z rozpočtu roku 2011, kde k fakturaci 
dochází až v roce 2012 (210 mil. Kč). Aby-
chom tedy získali skutečný schodek rozpoč-
tu, musíme o tyto dvě položky rozdíl mezi 
příjmy a výdaji očistit – faktický schodek roz-
počtu je tak těsně pod hranicí 100 mil. Kč,“ 
uvedl k rozpočtu primátor Petr Kulhánek. 

Běžné výdaje Byly sníženy

Běžné výdaje jsou v absolutní hodnotě 
na úrovni 1,046 mld. Kč. Prvotní zadání pro 
odbory magistrátu bylo snížení běžných vý-
dajů o 10 %. Následným vícekolovým pro-
jednáváním jednotlivých položek bylo stano-
veno, kde je úspora možná, kde není účelná 
a může způsobit omezení některých činností, 
a některé položky byly v případě odůvodněné 
potřeby i navýšeny (SPLZaK, SLP, marke-
tingové aktivity města prostřednictvím Info-
centra, opravy silnic). Dochází také k úspoře 
u platů zaměstnanců o cca 6 mil. Kč jako 
výsledek organizačních změn uskutečně-
ných v tomto roce. Byla zachována úroveň 
podpory sportu a kultury na úrovni letošního 
roku, příspěvky na tyto aktivity nebyly krá-
ceny. Počítáme také s podporou významných 
sportovních akcí v příštím roce – tenisové 
akce, mezinárodní turnaj v basketbalu žen, 

mistrovství světa v naturální kulturistice, 
evropský pohár v triatlonu, a s podporou vý-
znamných kulturních akcí – MFF, Tourfilm, 
Jazzfest, folklorní festival, Mezinárodní pě-
vecká soutěž A. Dvořáka a další.

Rozpočet  
je výRazně pRoinvestiční

Celková výše investičních výdajů je 672 mil. 
Kč, tedy 40 procent celkových výdajů. Tento 
poměr jednoznačně ukazuje, že jde o rozpo-
čet výrazně proinvestiční, zanechávající ve 
městě trvalé hodnoty. Největšími položkami 
jsou investice v rámci projektu IPRM - bazén 
ve výši 180 mil. Kč, revitalizace veřejných 
prostor ve Staré Roli (24,5 mil. Kč), projekt 
metropolitní sítě a digitalizace agend kofi-
nancovaný z 85 % z prostředků EU (56 mil. 
Kč), Drahomířino a Mattoniho nábřeží (25,4 
mil. Kč), podíl města na revitalizaci Císař-
ských lázní (40 mil. Kč).
Pozornost je také v příštím roce věnována 
budovám ZŠ a MŠ. Jednak opatřením ply-
noucím z energetických auditů: ZUŠ Školní 
a Kollárova, MŠ Javorová, Fibichova, Truh-
lářská, Kpt. Jaroše (celkem 16,5 mil. Kč), 
jednak opatřením k technickému zhodno-
cení: MŠ Destinové, Krymská, Východní, 
ZUŠ Šmeralova (celkem 8,6 mil. Kč). V ne-
poslední řadě jsou zařazeny investice do zá-
kladních škol Krušnohorská (výměna oken) 
a Poštovní (elektroinstalace). U odboru roz-
voje a investic jsou zahrnuty další významné 
investiční akce příštího roku: ulice Na Vy-
hlídce, Bulharská, Slovenská, podíl města na 

výstavbě kruhové křižovatky Závodu míru-
-Vančurova, chodníky Tašovice-Jenišov, Ol-
šová Vrata, Počerny, ulice Chodovská. Jsou 
připraveny prostředky na projektové doku-
mentace rekonstrukce ulic Sadová, Morav-
ská, Kolmá, Raisova, Petřín, na projektovou 
přípravu haly pro míčové sporty, revitalizace 
Alžbětiných lázní. Jsou naplánovány investi-
ce také v Lázeňských lesích na projekt Lin-
hart (24 mil. Kč), pro který byla schválena 
evropská podpora a podíl města činí pouze 
10 %, tedy 2,4 mil. Kč. Bude pořízena ma-
nipulační a zkracovací linka, která pomůže 
zvýšit ekonomickou soběstačnost podniku. 
Bude investováno prostřednictvím Správy 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád do čás-
tečné rekonstrukce haly Vřídelní kolonády a 
do zastaralého monitorovacího systému mě-
ření. Dojde také k částečné obnově strojové-
ho parku u Správy lázeňských parků.

sestavení Rozpočtu  
předcházela diskuze

„Rozpočet byl položku po položce vícekolově 
projednán se všemi vedoucími odborů a ná-
sledně dvoukolově také se všemi zastupitel-
skými kluby. Předložený rozpočet považuji 
v daných podmínkách za maximálně zodpo-
vědný, vyvážený a z dostupných prostředků 
těžící maximum. Pokračuje snižování schod-
ku rozpočtu, zároveň však nijak neomezuje 
funkce, agendy a služby magistrátu a inves-
tiční úroveň ve vztahu k celkovým výdajům je 
výrazně nad republikovým průměrem,“ uve-
dl k rozpočtu primátor Petr Kulhánek.

R oz p o če t  2 0 1 2
Kapitálové 

výdaje

Běžné výdaje

Příjmy

Úvěr

Vlastní
zdroje
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Rozpočet města

Příjmy Čerpání 2010
v tis. Kč

Předpoklad 
2011

rozpočet 
2012

Podíl

Daně z příjmu fyzických osob 141 460 152 006 140 032 12 %

Daně z příjmu právnických 
osob

132 854 136 467 198 200 17 %

Podíl daně z přidané hodnoty 228 295 239 025 246 060 21 %

Daň z nemovitostí na území 
města

69 545 72 000 72 000 6 %  

Poplatky z vybraných činností 
a služeb

71 955 82 700 85 021 7 %

Nedaňové příjmy 153 738 76 639 110 529 10 %

Kapitálové příjmy 213 0 0 0 %

Přijaté transfery 483 994 319 773 294 357 26 %

Příjmy celkem 1 282 052 1 078 610 1 146 199 100 %

výdaje Čerpání 2010
v tis. Kč

Předpoklad 
2011

rozpočet 
2012

Podíl

Sociální služby a zdravotnictví 206 922 194 413 215 052 13 %

Vzdělávání 80 432 170 924 119 573 7 %

Kultura 68 520 69 295 64 821 4 %

Tělovýchova a sport 110 698 72 268 73 758 4 %

Doprava 203 804 219 578 256 019 15 %

Životní prostředí 241 699 240 200 405 117 24 %

Lázeňství 17 359 62 844 70 906 4 %

Bezpečnost 56 222 63 567 65 540 4 %

Propagace města 2 699 1 900 1 900 0 %

Bydlení a nemovitosti 53 008 67 305 80 785 5 %

Vnitřní věci 196 447 247 847 348 848 20 %

Ostatní 16 093 49 768 14 875 1 %

výdaje celkem 1 253 904 1 459 907 1 717 193 100 %

Pří j my  m ě s t a  n a  ro k  2 0 1 2

Výd a j e  m ě s t a  n a  ro k  2 0 1 2

Pře d p o k l á d a n é  d r u hy  p ří j m ů

Vnitřní věci

Bydlení a nemovitosti
Propagace města

Bezpečnost

Lázeňství

Životní prostředí

Doprava

Tělovýchova a sport

Kultura

Vzdělávání

Sociální služby a 
zdravotnictví

Ostatní

Příjmy rozpočet
2011

odhad 
2011

rozpočet 
2012

Daně z příjmů fyzických osob (FO) 152 006 152 006 140 032

Daně z příjmů právnických osob 137 116 136 467 198 200

Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty 239 025 239 025 246 060

Místní poplatky 57 000 57 000 58 000

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 600 3 600 4 000

Správní poplatky 22 000 22 000 23 000

Daň z nemovitostí nacházejících se na území města 72 000 72 000 72 000

Příjmy z vlastní činnosti 50 300 58 232 48 000

Přijaté sankční platby a vratky transferů 9 000 9 580 57 261

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň. příjmy 4 800 8 527 3 018

Přijaté splátky půjčených prostředků 300 300 2 250

Neinv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 52 168 52 168 51 257

Ostat. neinv. transfery přijaté ze státního rozpočtu 182 850 175 187 190 000

Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody 52 600 60 988 53 100

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Podíl daně z přidané hodnoty

Poplatky z vybraných 
činností a služeb

Daň z nemovitostí 
na území města
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Jak hodnotí rozpočet politické kluby zastupitelů

Stejně tak jako v loňském roce 
pokládám rozpočet za na-

pjatý. Kupodivu i letos probíhal 
v hektickém a navíc ve velmi ne-
stabilním prostředí. Mocenské 
hrátky poznamenaly zastupitel-
skou debatu o rozpočtu tak, že 
jedinými jalovými oponenty v ní 
zůstali sociální demokraté. Jejich 
standardní ideologické strašení, 
že je rozpočet proti „chudým“ 
ve prospěch „bohatých“, vyznělo 
jen jako povinné klišé. Příjmová 
část rozpočtu je tristní, protože 
nepokrývá ani prosté a nezbytné 
potřeby města. Za velmi diskuta-
bilní pokládám nepodložené oče-
kávání zvýšeného daňového pří-
jmu z výnosů u právnických osob 
o 60 mil. Kč. S ohledem na daňová 
sídla celé řady firem a neradostné 
vyhlídky celé ekonomiky budu za 
úspěch pokládat zachování stáva-
jící úrovně tohoto příjmu.
Bohužel se reálně nepodařilo 
do příjmů města zapojit vráce-
ní prostředků z rozkradených 
veřejných majetků, které jsme 
před volbami slibovali. Na vině 
je liknavost vedení města, které 
tento proces velmi výrazně para-
lyzovalo. Na druhé straně běžné 
výdaje zvýšené o 100 mil. Kč, 
kapitálové výdaje o 450 mil. Kč 
a rozpuštění 350 mil. z bankovní 
hotovosti do výdajů nesignalizují 
dobré hospodaření. Smutek nad 
navýšením kapitálových výdajů 
tak může kompenzovat pozitiv-
ní účel jejich vynaložení, kdy asi 
třetina z nich míří do nezbytné 
infrastruktury. Nicméně ani tak 
se celkový rostoucí deficit na za-
nedbané infrastruktuře zastavit 
nepodaří. Absurdní kruhová 
křižovatka na Staré Kysibelské 
(25 mil. Kč), kterou ODS a KOA 
zalobbovala, je odstrašujícím pří-
kladem, kudy cesta nevede. 

Jiří Kotek, ALTERNATIVA

Karlovarská sociální demo-
kracie měla několik zásad-

ních výhrad a pozměňovacích 
návrhů k rozpočtu. Silným ar-
gumentem je sociálně necitlivý 
přístup města vůči občanům 
– zdražení nájemného v měst-
ských bytech, zvýšení poplatku 
za psa, zdražení časového jízd-
ného MHD a nulové podpory 
pro rozvoj pracovních míst. Roz-
počet jako celek nedostatečně 
reflektuje nastalou ekonomic-
kou situaci, která má navíc pro 
příští rok zhoršující se tendenci. 
Městský rozpočet počítá s hos-
podářským růstem 2 %, ačkoliv 
již v září tohoto roku minister-
stvo financí prognózovalo růst 
nižší. Požadujeme proto postup-
né navýšení finanční hotovosti 
až na úroveň roku 2009, tj. 550 
mil. Kč, k tomuto rozpočtovému 
výhledu vyzýváme všechny po-
litické kluby, aby tak prokázaly, 
že mají zájem o finanční stabilitu 
města v dlouhodobém horizontu 
a v případě nenadálého výpad-
ku příjmů ze státního rozpočtu 
mělo město takto vytvořenu 
finanční rezervu ke krytí ne-
zbytných výdajů. Rozpočtový 
výhled, který předložil primá-
tor Kulhánek, postupně snižuje 
drasticky stav hotovosti z  500 
mil. Kč během tří let jen na 6 mil. 
Kč. Z výše uvedených důvodů 
karlovarská sociální demokracie 
předložený rozpočet nepodpo-
řila. Odmítáme rozpočet, který 
jde proti občanům a zvyšuje za-
dluženost města.

Richard Ullisch, ČSSD

Otázka, zda se naplní letoš-
ní rozpočet města, zřejmě 

vyvstává na mysli všem, kteří 
rozpočet připravovali, obha-
jovali nebo naopak kritizovali. 
Prognóze o možných příjmech 
nikdo moc nevěří a při jejich pro-
padu se musí upravit i výdaje. 
Navíc je velkou otázkou, co udě-
lá občanská veřejnost, tlačena li-
kvidací sociálních jistot na stále 
nižší životní úroveň. V této situa-
ci je rozpočet určitou optimistic-
kou představou jeho tvůrců. Jed-
ním z nich je i náš finanční výbor. 
Je pravdou, že většina výdajů 
je dána a nelze zrušit realizaci 
projektů, při jejichž nedokončení 
by město vracelo stovky milionů 
korun. Kdo sleduje změny při-
jatého rozpočtu rozpočtovými 
opatřeními v průběhu roku, re-
gistruje vždy značné změny, dle 
vývoje situace. Důležité bude, 
zda zastupitelstvo bude mít vůli 
a sílu vést rozpočtově moudře 
město v současné krizi. Zatím 
slyšíme spíše slova jako demise, 
boj koalice s opozicí, dohoda je 
zradou, buď my sami, nebo nové 
volby a další nesmysly. Přál bych 
si, aby nadcházející rok byl cha-
rakterizován mentálním růstem 
zastupitelů města.

Josef Murčo, KSČM

Rozpočet jsme podpořili, 
protože s ním v zásadě sou-

hlasíme i přes některé položky, 
které jsme si slíbili řešit v průbě-
hu dalšího období (příliš mno-
ho peněz pro vrcholový sport, 
neadekvátně vysoká podpora 
městské policie, malá úspora na 
administrativě, desítky mil. do 
nového „Centra bezpečí“ a dal-
ší). Přesto struktura rozpoč-
tu odpovídá trendu snižování 
schodku a směřuje k vyrovnané-
mu rozpočtu v r. 2014, na čemž 
se shodla celá původní K20. Za-
jímavostí na schvalování rozpoč-
tu byla skutečnost, že v sále byla 
pouze jedna klasická opoziční 
strana, která to také svojí réto-
rikou i hlasováním  prokázala. 
Naopak druhá známá opoziční 
strana vyloženě „sekala latinu“ 
ve snaze předvést vstřícnost 
vůči očekávaným budoucím ko-
aličním partnerům. Schvalování 
rozpočtu se tím stalo vyloženou 
selankou a Lidový dům jsme 
opustili již před druhou odpole-
dne.

 Otmar Homolka, OCJJ
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-311935/01

SC-311239/4

SC-311941/01

Soukromá výuka 
angličtiny

Mánesova 5
Karlovy Vary

Tel.: 608 709 188
pavel@zonetrek.com  
www.zonetrek.com



Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata se stává tradiční 
součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL 
č. 2/2012 je 15. 1. 2012.

HYDEPARK KRL

pRoč By se měl změnit  
název divadla

Na můj příspěvek, otištěný v zářijových 
KRL pod názvem Je čas na změnu ná-

zvu divadla, reagoval o měsíc později kar-
lovarský politik Ivan Šendera. Má k tomu 
právo jako kdokoliv jiný, on však o to větší, 
že dlouhodobě zastával funkci předsedy kul-
turní komise a na kulturní dění ve městě měl 
značný vliv.

Jeho ohlasu si vážím, třebaže on současný 
název divadla obhajuje. Mýlí se jen v tom, že 
prosazuji obnovení názvu po básníku Vítěz-
slavu Nezvalovi. Nic takového v mém pří-
spěvku není, i když si myslím, že pro jeho od-
stranění nebyl svého času žádný důvod. Nebo 
byl? Celou záležitost s Nezvalem jsem připo-
mněla jen z důvodů historických souvislostí, 
což je, doufám, z mého článku dostatečně 
zřetelné. Řešení bych ponechala na orgánech 
k tomu příslušných, byť z jejich strany žádná 
reakce nezazněla. Ano, Vítězslav Nezval byl 
autorem nejen poetických dramat, jejichž 
realizace nesmazatelně patří do lepších strá-
nek dějin karlovarského divadla, ale i ódy na 
Stalina a Zpěvu míru. Zajisté ale i sečtělý 
Ivan Šendera ví, že nebyl jediný – za všechny 
jmenujme aspoň všemi uctívaného Jarosla-
va Seiferta. Podstatné je, co z tvorby těchto 

velikánů české poezie už tehdy každý z nás 
vyhledával, co se přežilo a mělo by dnes slou-
žit jen jako studijní materiál badatelům a co 
zůstává na věky živé a inspirativní. Shrnuto:  
Svůj názor jsme oba projevili a zřejmě si za 
ním i nadále stojíme. Já, na rozdíl od mého 
oponenta, trvám na tom, že současný název 
divadla nezní dobře. Nezbývá než počkat si 
na stanovisko kompetentních míst, budou-
-li se tímto okrajovým problémem vůbec kdy 
zabývat. To jejich předchůdci se jinak činili.  
Od konce druhé světové války název divadla 
změnili šestkrát.

Anna Fidlerová

nechceme Bojovat s politiky

Minulý Hydepark v KRL mi připomněl 
můj více než rok starý příspěvek do no-

vin, který zůstal bez odezvy. Podtrhuje můj 
dobrý pocit z toho, že se po letech konečně 
Karlovaráci dočkali zastupitelů, se kterými 
nemusí bojovat. O to větší jsou moje obavy, 
aby tato historicky mimořádná situace rychle 
neskončila návratem starých časů. Již v roce 
1960, když jsme se do K. Varů přistěhovali, 
můj otec často říkal: Ve Varech je předsedou 
Národního výboru soudruh Kocourek a je to 
tady takový Kocourkov. V příspěvku jsem se 
ptal: Čím se provinili Karlovaráci, že musí 
stále bojovat proti těm, kteří by je měli za-
stupovat a sloužit jim? Proč má Karlovarák 
nárok na uspokojení ve vztahu k vedení měs-
ta jedině tehdy, když se podaří rozhodnutí 
zastupitelů zvrátit? Jako tomu bylo u kauzy 
zápisu do historického dědictví UNESCO. 
Je málo věcí, které v našem městě z pohledu 
obyvatel fungují. Jednou z nich byla burza 
v Tuhnicích, která se za léta existence stala 
událostí přesahující hranice kraje. Proč za-
stupitelé, kteří několik let opakovaně předvá-
dějí neschopnost zorganizovat vánoční trhy, 
které se nemohou měřit ani s úrovní v Nejd-
ku, tržiště ve Varšavské ulici dusí třístupňo-
vým pronájmem. Proč tito zastupitelé jdou 
proti vůli pravidelných návštěvníků burzy 
v Tuhnicích? Jediné logické vysvětlení je 

v osobním prospěchu, který zřejmě získali 
od nových provozovatelů, nebo nekonečnou 
zpupností a žárlivostí na úspěch něčeho, na 
čem se nepodíleli. Důvody, které uvádějí, 
jsou směšné. Nepořádek po burze – svinčík 
a nepořádek najdeme ve Varech na každém 
kroku a není k tomu potřeba tržiště. Nepo-
řádek se většinou řeší úklidem, nikoli jeho 
přesunem na jiné místo. Parkování v ulicích 
Tuhnic - je jistě nepříjemné pro místní. Jeho 
příčinou je ale výstavba KV Areny, která pů-
vodní parkoviště zabrala a nové zatím  nevy-
tvořila. Tento problém čeká obyvatele Tuhnic 
v budoucnu nejen v neděli dopoledne, ale při 
každé akci, při které se kapacita KV Areny 
naplní. Polemika by mohla být dlouhá. Vrá-
tím se k otázce na začátku. Proč musíme 
stále bojovat s vlastním zastupitelstvem?

Jaroslav Kubát, Nákladní 25

komunální politik  
má hájit Blaho oBčana

Poslední dobou se mi na některé otázky 
ohledně zastupitelstva těžko odpovídá. 

Víte, nepředpokládám, že by jeden zastupi-
tel mohl cokoliv změnit. To není v lidských 
silách. Nutné je předložit návrh v takové po-
době, ve které ho normální lidé, bez ohledu 
na politické zařazení, vezmou a budou s ním 
dále pracovat. Pokud ho smetou ze stolu jen 
proto, že ho navrhl někdo z jiné politické 
strany, případně z opozice, tak to je špatně. 
Prostě pokud jde o návrh dobrý, prospěšný 
pro lidi, tak proč ho nepodpořit, ať ho na-
vrhl kdokoliv! A proč jsem zastupitelka za 
KSČM? No protože mne kdysi oslovil Mgr. 
Jaroslav Borka, kterého si nesmírně vážím 
a uznávám ho jako velmi zodpovědného, 
upřímného a čestného člověka. Víceméně 
jsem nezávislá na kandidátce této strany. 
Prostě je to o lidech. Alespoň si to myslím. 
V komunální politice musí jít všem o dobro 
města, obce, občanů a znovu opakuji, je jed-
no, zdali je to člen z levého či pravého poli-
tického spektra. 

Věra Bartůňková, zastupitelka města

Názory
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Tradiční tříkrálová sbírka začíná
V pořadí 12. ročník Tříkrálové sbírky se koná od 2. do 8. ledna. Také v ulicích našeho města můžete potkávat skupinky 
tří králů v tradičních kostýmech, které vybírají příspěvky do zapečetěných pokladniček s nápisem charita.

I letos jsou koledníky zejména dobrovolníci 
z řad žáků základních a studentů střed-

ních škol. Na požádání vám předloží průkaz 
s logem Charity. Tříkrálová sbírka je vyhlá-
šená Sdružením Charity ČR. V našem městě 
a přilehlých obcích je organizována karlo-
varskou Farní charitou. Slavnostní zaháje-
ní sbírky se uskuteční v pondělí 2. 1. 2012 
před budovou hlavní pošty za účasti pri-
mátora, hejtmana a dalších zástupců měst, 
obcí a církve. Výtěžek sbírky bude použit 

na vybavení prostor Týdenního stacionáře 
pro staré a zdravotně postižené občany Kar-
lovy Vary. Loňská sbírka byla rekordní. Po 
otevření 67 pokladniček spočítali 147 029 
korun. Nejpilnější byli koledníci ZUŠ Truh-
lářská a Šmeralova, kteří vybrali přes 37 tisíc 
Kč, a studenti Střední pedagogické a Střední 
veřejnoprávní školy, v jejichž pokladničkách 
bylo 30 tisíc Kč. Pro srovnání předloni bylo 
ve městě vybráno 120 814 korun. Dobrovol-
níci, kteří chtějí udělat dobrý skutek a pomo-
ci při organizaci a realizaci této sbírky, jsou 
vřele vítáni! Naše adresa je Farní charita, 
tel. 353 434 214. 

(Dita Matoušová, koordinátor Tříkrálové sbírky)

O obětavé koledníky nebyla ani pro letošní Tří-
královou sbírku nouze.

Dva z desítek letošních koledníků (zleva) To-
máš Koudelka ze 4.B ZŠ jazyků v Libušině uli-
ci a Štěpán Kováč z 5.A ZŠ Konečná. Oba jsou 
v Tříkrálové sbírce nováčky. Jako aktivní fotba-
listé trénovali rychlou chůzi, aby mezi dalšími 
koledníky uspěli.

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály 
hry o třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě 
a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za tři krále po domech s betlémskou 
hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koleduMy tři králové a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným le-
topočtem. Jsou to samozřejmě iniciály tří králů – dle tradice Kašpara, Melichara a Baltazara. Zároveň to jsou počáteční písmena 
latinského požehnání: Bůh požehnej tomuto domu. V dnešní době, kdy si i nevěřící věší růženec do auta, aby je nestihla nehoda, 
se zdá, že i když při Tříkrálové sbírce koledníci nic neprodávají, tímto symbolem zanechávají v domovech dárců nepoměrně více 
než nějakou cetku. Koledníci v dnešních i vzdálených dobách dostali něco dobrého na zub a kdysi i pár krejcarů na přilepšenou.

12

Tříkrálová sbírka/Inzerce

SC-310264/10
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary  

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

1. 1.  19:30  Koncert: Slavnostní Novoroční 
galakoncert - Severočeské divadlo opery a baletu
Program galakoncertu tvoří výběr z nejzajímavějších slav-
ných operetních melodií J. Strausse, O. Nedbala, F. Lehára 
a dalších. Sólisté: Anna Klamo - soprán, Jarmila Baxová 
- soprán, Jaroslav Kovács - tenor, Pavel Machát – tenor. 
Dirigent: Milan Kaňák

7. 1.  19:30  Noel Coward:Líbánky aneb 
Láska ať jde k čertu - Divadlo Palace
Divadelní hra patří k nejúspěšnějším komediím Noela Co-
warda. Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v 
drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbán-
ky se svými novými a mladšími partnery.  
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová ad. Režie: Petr Hruška

8. 1.  19:30  Koncert: Vivat Strauss, Lehár 
a ti druzí - Komorní orchestr Nálady se sólisty: 
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a 
dalších. 
Účinkují: Venuše Dvořáková - soprán, Roman Krebs - te-
nor, Petr Matuszek – bas.

14. 1.  19:30  Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ 
KOMEDIE - Činohra Karlovarského městského divadla
Komedie o smyslu a problémech samotné existence diva-
dla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé 
hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: 
Igor Bareš, Lucie Domesová ad. 
Režie: Michal Przebinda

15. 1.  15:00  Jana Galinová: POPELKA - 
Docela velké divadlo 
Pohádkový muzikál o chudé dívce, která ztratí střevíček, 
ale najde svého prince díky svým zvířátkům a dobré víle. 
Hrají: Lenka Lavicková, Jaroslava Zimová ad. 
Režie: Jurij Galin

17. 1.  19:30  Antonín Procházka: VĚRNÍ 
ABONENTI - Agentura Harlekýn
Komedie o divácích pro diváky. Manželé dostanou abo-
nentky do hlediště každý jinam a on sedí vedle mladé 
půvabné sousedky. Jejich vztah se během sezóny vyvíjí a 
mají na to vliv i uváděné hry. 
Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková.Režie: Antonín Pro-
cházka

22. 1.  15:00  Radovan Snítil, Libor Jeník: 
Jak se Honza dostal na hrad - Divadelní společnost 
Julie Jurištové
Honzu není třeba dlouze představovat, zná ho skoro každý. 
A taky není divu, když ušel takový lán cesty. Lecčemu se 
přiučil a poznal mnoho nového. 
Hrají: Petr Buchta, Julie Jurištová ad. 
Režie: Libor Jeník

23. 1.  19:30  George Bernard Shaw: SVATÁ 
JANA - Divadlo Pod Palmovkou
Hra je především brilantně napsanou tragikomedií plnou 
nejrůznějších paradoxů. S neobyčejnou rafinovaností při-
vádí na jeviště vše, co činí divadlo divácky působivým a 
lákavým. Hrají: Tereza Kostková, Martin Preiss ad. 
Režie: Petr Kracik

29. 1.  19:30 Koncert - MOZART A STRAUSS - 
Komorní orchestr Prague Opera Collegium
Koncert v dobových kostýmech s baletním párem. Průřez 
Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety z oper, 
operet a známé melodie. Účinkují: zpěv: Anna Kubištová, 
Petr Dolejší. Balet: Ida Richterová, Ondřej Novotný. 
Dirigent: Martin Peschík

30. 1.  19:30  Willy Russell: SHIRLEY VALEN-
TINE - Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je 
jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodi-
ny a manželka počestného občana, už dávno není. V titulní 
roli exceluje: Simona Stašová. 
Režie: Zdeněk Kaloč

Karlovarské městské divadlo upozorňuje své ná-
vštěvníky, že uzávěrka prodeje předplatného 
na I. část divadelní sezony jaro–léto 2012 je 31. ledna 
2012. Předplatné a objednávky můžete vyřídit osobně 
v pokladně divadla (12,00 až 17,30 Divadelní náměstí 
21, Karlovy Vary), telefonicky na 353 225 537 nebo e-
-mailem: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz.

GRANDHOTEL PUPP
Mírové nám.2, Karlovy Vary

Tel.: 353109111, www.pupp.cz

28. 1. 20:00 Pupp Bál Festival
17. ročník na téma „Angelika“
Společenský ples s programem, rautem a bohatou tombo-
lou. V programu vystoupí Klára Nývltová, Josef Vojtek, Ju-
raj Bernáth, Tomáš Beroun a company Divadla Broadway.

Vstupné 1 200,- Kč

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

3. 1. 19.30 Grandhotel Pupp  
Novoroční koncert KSO
Johann Strauss Gala. Dirigent Jiří Štrunc

6. 1. 19.30 Lázně III Symfonický 
koncert KSO - C4
Leonard Bernstein: Candide - předehra, Erich Wolfgang 
Korngold: Koncert pro housle a orchestr, Dmitrij Šosta-
kovič: Jazzová suita, Michal Sedláček - housle. Dirigent 
Jan Mikoláš

 13. 1. 19.30 KMD  
Symfonický koncert KSO - A4
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Pohádka o krásné meluzíně 
- předehra, op. 32, Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a 
Rondo C dur, Joseph Haydn: Scena di Berenice, Miloslav 
Kabeláč: Symfonie č. 4 „Camerata“, Bohuslav Martinů: Zá-
věrečná árie Arianny ze stejnojmenné opery. Vilém Pavlí-
ček - housle, Simona Houda-Šaturová - soprán. Dirigent 
Zdeněk Klauda

20. 1. 19.30 Lázně III  
Symfonický koncert KSO - B4
Závěrečný symfonický koncert dirigentských kurzů ve 
spolupráci s Vysokou hudební školou ve Výmaru. Vedoucí 
projektu prof. Nicolás Pasquet

26. 1. 19.30 Thermal  
Mimořádný koncert - Karlovarský symfonický 
orchestr
Koncert pro Židovskou obec, Antonín Dvořák: Zlatý kolo-
vrat - symfonická báseň, op. 109, Max Bruch: Kol Nidrei, 
op. 47 pro violoncello a orchestr, Ernest Bloch: Schelomo - 
hebrejská rapsodie pro violoncello a velký orchestr, Zoltán 
Kodály: Let páva. Dominika Hošková – violoncello. Dirigent 
Zdeněk Klauda

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III 
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30, 
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po–Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží 
Po–Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního 
systému – více na vstupenky.karlovy-vary.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

Najdete nás na Facebooku!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: po. – čt. 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.;  
pá. 12.00–16.00 h., st. zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská – U Koupaliště 854 tel.: 353 565 085
Drahovice – Vítězná 49  tel.: 353 226 346
Růžový vrch – Sedlecká 4 tel.: 353 564 844
Tuhnice – Wolkerova 1  tel.: 353 227 747
Vyhlídka – Raisova 4   tel.: 353 224 203
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

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

Pro veřejnost
Studijní odd. Lidická
17., 31. 1.  18:18 
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových 
autorů 

Výstavy
Kavárna Dvory:
Leden, únor 
ÚTĚK DO KRAJINY
 Výstava obrazů Václava Maliny 

Hala Dvory:
Leden 
Výstava prací studentů SPŠKS KV

A-klub Dvory:
Leden, únor
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRAČKA   
Výstava prací klientů Speciálního pedagogického centra

Studijní odd. Lidická
Leden, únor 
TVÁŘ AFRIKY II 
Fotografie Andrey Kaucké

Pro děti
Dětské odd.  Dvory:
4., 11., 18., 25. 1. 15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku 

6., 13., 20., 27. 1. 15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let

Pro seniory
26. 1.  10:00 
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

Herní klub
A-klub Dvory:
5., 12., 19., 26. 1. 15:00
HERNÍ KLUB 
Chytrá zábava pro každého od 15 let

21. 1.  10:00
HERNÍ SOBOTA
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní stu-

dio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

11. 1. 19.30 Horana 
Horana - tak si říká slovenská písničkářka, prozaička 
a esejistka, která ve studentských letech procestovala 
Slovensko a zamilovala si tamní folklor. Po letech hraní 
v kapele Bytosti a několikaleté rodinné pauze se vrací na 
scénu jako samostatná písničkářka. 

17. 1. 19.30 Los Quemados
Zpěvák, skladatel a kytarista Adriano Trindade pochází z 
brazilského města Porto Alegre. Se čtyřmi českými spo-
luhráči, mezi kterými je i syn Jana Spáleného Filip, tvoří 
formaci Los Quemados. Účastnili se významných festivalů 
v Evropě a hráli v renomovaných jazzových klubech. Noc 
plná samby v Klubu Paderewski.  

20. 1. 19.30 Je zelená opravdu zelená aneb 
hádej, kolik mi to žere
Veselý kabaret o lásce k jídlu, k pití, lidem, dobytku, pří-
rodě, penězům, práci i třeba k mobilu a o tom, jak s tím 
svinstvem zatočit. Hraje Studio mladých Divadla na tahu.

23. 1. 19.30 Jablkoň
Legenda české alternativní scény vystupuje už téměř 35 
let a svoje příznivce potěšila už 15 alby a CD. V Klubu Pa-
derewski potěší svojí hudbou i vás.  

30. 1. 19.30 Prokop, Hrubý, Andršt
Soubor vznikl spojením tří muzikantských individualit v 
roce 1987 a po znovuobnovení v roce 2000 je na scéně 
dodnes. Repertoár se v podstatě od počátků kapely téměř 
nezměnil a koncertní program pojmenovaný jednoduše 
Unplugged nám ho předvádí v celé šíři.
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MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary
Příroda Karlovarska – charakteristická flóra a fauna, 
ukázky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, 
osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v 
kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století 
po dnešek. 

Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

Do 28. 2. Od kašpara k čertu
Kouzlo historických loutek a loutkových divadel ožije na 
půvabné výstavě ze soukromé sbírky manželů Jirásko-
vých. Expozici tvoří loutky a divadla od konce 19. století 
do roku 1950.

29. 2. - 29. 4. PLATÍM
Expozice historických pokladen z Muzea obchodu v Bra-
tislavě.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Každý den po telefonické objednávce nabízíme
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY – OB-
JEDNEJTE SE NA 777 95 34 22
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00 do 
16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět.
Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne 
všechny podrobnosti pozorování.

1. 1. 19:30  HVĚZDNÁ PŘÁNÍ NOVOROČNÍ 
OBLOHY aneb Jak na Nový rok, tak po celý rok
Premiéra nového astronomického programu, který ukáže 
návštěvníkům, co je na Nový rok na obloze nového, a v pří-
padě jasné oblohy pak nabídneme pozorováním Měsíce, 
planety Jupiter a zimní noční oblohy. Na program se není 
třeba objednávat.

NONSTOP internetová pozorování  
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer 
na našem ojedinělém webu.

Každý čtvrtek na hvězdárně
Astronomický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Nový ročník astronomického kroužku probíhá nyní na 
hvězdárně každý čtvrtek od 17:00 hodin. Přihlásit se 
můžete na telefonním čísle 777 953 421 nebo na e-mailu 
hvezdarna@astropatrola.cz. Účastnický příspěvek na celý 
rok činí 800,- Kč.

ASTRONOMICKÉ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Předběžné přihlášky přes formulář na: www.astropatrola.
cz/krouzky-vikendovky

1.–5. 1.  EXPEDICE QUADRANTIDY 2012
Quadrantidy jsou úžasným divadlem v den, kdy je Země 
nejblíže Slunci. Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit 
lze účastníky nejpozději do 29. prosince 2011, kapacita 
13 míst, cena 750,- Kč.

 KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

3D film - premiéra
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 1., 1. 2. 
  15:00
Monstra oceánů: pravěké dobrodružství 3D – USA, 
40 min., dokumentární, dabing.

Vstupné 80 Kč. 

3D film 
1. 1.   16:00 2D
1. 1.   18:00 3D
Kocour v botách 3D – USA, 90 min., animovaná komedie, 
dabing.

Vstupné 3D 140 Kč, 2D 110 Kč.

1. 1.   20:00
Mission Impossible: Ghost protocol – USA, 105 min. 2D, 
akční, české titulky. 

Vstupné 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
10. 1.   13:00
Dům – ČR, 97 min., drama.

Vstupné 60 Kč.

2. - 4. 1.   17:00
Alvin a Chipmunkové 3 – USA, 98 min. 2D, animovaný, 
dobrodružný, dabing. 

Vstupné 110 Kč. 

2. - 4. 1.   20:00
Perfect days: i ženy mají své dny – ČR, 108 min. 2D, ko-
medie.

Vstupné 110 Kč.

3D film 
5. - 8. 1.   16:00 3D
Velká vánoční jízda 3D – USA, 98 min., animovaný, dabing.

Vstupné 140 Kč. 

Premiéra
5. - 8. 1.   18:00 a 20:30
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129 min. 2D, dobro-
družný, české titulky.

Vstupné 110 Kč.

9. - 11. 1.   17:00 
Přizdis*áči – USA, 97 min., komedie, dabing. 

Vstupné 110 Kč. 

9. - 11. 1. 20:00 
Poupata – ČR, 94 min. 2D, drama. 

Vstupné 110 Kč.

Premiéra
12. - 15. 1.  16:00 
Mupeti – USA, 110 min. 2D, komedie, rodinný, dabing.

Vstupné 110 Kč.

Premiéra
12. - 15. 1.  18:00 
Labyrint – ČR, 90 min. 2D, mysteriózní. 

Vstupné 110 Kč.

Premiéra
12. - 15. 1.  20:00
Muži, kteří nenávidí ženy – USA, 158 min. 2D, thriller, čes-
ké titulky. 

Vstupné 110 Kč.

16. - 18. 1.  17:00
Twilight Saga: rozbřesk část 1 – USA, 111 min. 2D, fantasy, 
české titulky. 

Vstupné 110 Kč.

Premiéra
16. - 18. 1.  20:00
Love – SK, ČR, 90 min. 2D, romantický.

Vstupné 110 Kč. 

3D - premiéra
19. - 22. 1.  16:00
Happy Feet 2 – USA, 108 min., animovaný, komedie, dabing.

Vstupné 140 Kč.

Premiéra
19. - 22. 1.  18:00 a 20:00
Láska je Láska – ČR, min. 2D, komedie.

Vstupné 110 Kč. 

3D - premiéra
20. - 21. 1.  22:00
23. - 25. 1. 20:00
Underworld: Probuzení 3D – USA, 87 min., horor, české 
titulky.

Vstupné 165 Kč.

Představení nejen pro seniory
24. 1.   13:00
Rodina je základ státu - Česko, 2011,106 min.

Vstupné 60 Kč.

3D film
23. - 25. 1.  17:00
Kocour v botách 3D – USA, 90 min., animovaná komedie, 
dabing.

Vstupné 140 Kč.

26. - 29. 1.  16:00
Happy Feet 2 – USA, 108 min. 2D, animovaný, komedie, 
dabing.

Vstupné 110 Kč.

26. - 29. 1.  18:00
Láska je Láska – ČR, min. 2D, komedie.

Vstupné 110 Kč. 

26. - 29. 1.  20:00
Kontraband – USA, VB, 110 min. 2D, krimi, české titulky.

Vstupné 110 Kč.

3D film 
28. - 29. 1.  22:00
Černá hodina – USA, 102 min., horor, sci-fi, české titulky. 

Vstupné 140 Kč. 

30. - 31. ledna 17:00
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129 min. 2D, dobro-
družný, české titulky.

Vstupné 110 Kč.

30. - 31. 1.  20:00
Nebezpečná metoda – USA, 99 min., drama, české titulky. 

Vstupné 110 Kč. 

KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933 

www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Promítáme každý čtvrtek od 19:30 hodin 

Vstupné: 50,- Kč člen, 70 Kč host (není-li uvedeno jinak).

 www.fkkv.cz

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
Do 22. 1. 
Cena Vladimíra Boudníka (1995 - 2010)
Autorské knihy (1997 - 2009)
Přehlídka grafické tvorby dosavadních 16 laureátů prestiž-
ní ceny za osobitý přínos na rozvoji soudobé české grafiky, 
doplněná ukázkami nejkrásnějších autorských knih. Ver-
nisáž 8. 12. v 17 hod. 

Do 22. 1 
Jindra Husáriková - obrazy  
Výstavní soubor přiblíží karlovarskou malířku - vynikající 
koloristku a její svébytné obrazy s tematikou lidských  
osudů, snů, cirkusových výjevů či biblických témat. 

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 
klasiků českého moderního umění 20. Století.

23. 1. – 15. 2. Zavřeno z technických důvodů

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.: 606 928 844

VÝSTAVY:
Do 7. 1. LA STRADA
Volné pokračování mezinárodního projektu tentokrát 
představí různorodou tvorbu 9 současných zahraničních 
i českých autorů, spojených podobným přístupem k umě-
lecké tvorbě a pracujících se zcela rozličnými médii.

7. 1. 11.00  
Dernisáž výstavy La Strada
Slavnostní ukončení výstavy spojené s prezentací výsled-
ků workshopů, s hudebním překvapením a happeningem. 

Vstup volný 

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okol-
nosti vzniku vilové čtvrti Westend.

8. 1. – 1. 2. Zavřeno z technických důvodů

DALŠÍ AKCE:
5. 1. 16.30 do 18.30 
Netradiční šperky z látky a plstě
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové pro veřejnost. 

Vstupné 40 Kč.

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

24. 1. 17,00 
Tvorba šperků z polymerových hmot
Technika alkoholových inkoustů – koule a trubičky.
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Kulturní servis/Bohoslužby

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Do 5. 1.  GUSS ExPERIMENTE
Výstava - odlití kovu MgA. Lenka Sárová Malíská, Varvara 
Divišová a účastníci Workshopu.

11. - 26. 1. Ostrovská věž smrti
Fotodokument připravili studenti a Mgr. Jitka Blažková

11. - 26. 1. Výtvarné práce VO ZUŠ Karlo-
varského kraje.
Základní umělecké školy Karlovarského kraje

Literární večer
18. 1. OSTROVSKÁ VĚŽ SMRTI - Mgr. Jitka Blaž-
ková 
25. 1. ZUŠ A. DVOŘÁKA - Jitka Fajkusová 

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Jose-
fa Psohlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mlá-
dež se zaměřením na radiotechniku, základy elektro-
techniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. 

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidel-
ně účastní národních i mezinárodních radioamatérských 
závodů a soutěží. 

Každý týden:
Pondělí  16,00  Kroužek elektrotechniky 
  – pro pokročilé
Úterý  16,00  Klub pro dospělé
Středa 16,00 Kroužek elektrotechniky
Čtvrtek  16,00  Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

Zahájení kurzů: 
9. 1. 
9:00 - 10:00 
nově 14:45-15:45  Hrátky s batolátky 
10:30 - 11:30 Klub rodičů a dětí
16:15 - 17:15 Výtvarná dílna 
18:00 - 19:00  Zumba
9:00 - 20:00 Kondiční cvičení

10. 1.
9:00 - 10:00 Hrátky s batolátky  
10:30 - 11:30 Klub rodičů a dětí 

11. 1.
9:00-12:00  Poprvé bez mámy - školička 
17:15 - 18:15 Aerobik pro děti od 5-ti let
19:00-20:00 Kondiční cvičení 

12. 1.
9:00 - 10:00 
a 15:00-16:00 Hrátky s batolátky
10:30 - 11:30  Klub rodičů a dětí
16:15-17:00 Tanečky pro nejmenší
17:15 - 18:15 Aerobik pro rodiče s hlídáním dětí
19:15 - 20:45 Jóga

13. 1. 
9:00 - 12:00 Poprvé bez mámy - školička

16. 1.
9:00 - 11:00 Zahájení kurzu - plavání kojenců 
a batolat

19. 1.
16:00 - 17:00 Plavání kojenců a batolat
17:00 - 18:00  Zumba v bazénu

16. 1. 
Výzva k zasílání nominací - Křesadlo 2011 - cena 
pro dobrovolníky 
Znáte-li někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas 
ve  prospěch někoho jiného? Tak neváhejte a návrhy 
na nominaci zasílejte na mckv@seznam.cz. 

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

6. 1. SOUL COLLECTION BAND
Hlavním protagonistou a leaderem kapely je špičkový 
muzikant Vladislav Drtina – zpěv, saxofon, klarinet. Bo-
hatý repertoár mísí rozmanité hudební žánry a světové 
evergreeny

13. 1. JUWANA JENKINS & CHARLIE SLAVÍK BAND 
/USA-CZ/
Zpěvačka tmavé pleti původem z Filadelfie a náš přední 
hráč na foukací harmoniku. Oslnivá a atraktivní zpěvačka 
zazpívá své songy s „old school bluesovou kapelou“, která 
klade důraz na autentický zvuk i dokonalou interpretaci 
skladeb. 

Vstupné 100 Kč.

20. 1. PETRA ERNYEI QUARTET
Pražská jazzová formace v zajímavém hudebním složení – 
Petra Ernyei-zpěv, Jaroslav Šindler-kytara, Marek Rajhon-
-kytara, Jan Greifoner-kontrabas. Repertoár tvoří kvalitní 
jazzové a soulové skladby v originálních aranžmá. 

27. 1. ELIN ŠPIDLOVÁ & HER BAND
Krásná, talentovaná a osobitá zpěvačka, jež působí ne-
jen v hudebních klubech, ale také na nejprestižnějších 
muzikálových scénách po celé ČR. Zazní známé jazzové 
a soulové melodie i šansony a evergreeny světové popu-
lární hudby. 

Vstupné 100 Kč. 

Živě: Maracas band – pondělí, Magic show, indické 
nebo orientální tance - úterý, Gipsy Hery Band – středa, 
Diskotékový pořad - sobota

DVEŘE DOKOŘÁN, o. s.
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345, 

603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí  10.00 - 12.30 
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně-vý-
tvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý  10.00 - 12.30 
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
   15.00 - 16.30
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa  10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
   14.00 – 16.00
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek  10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek  10.00 - 12.30 
Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

KLUB ENERGY
Po–Čt  8,30 – 17,00 
Pá  8,30 – 16,30
Bylinné preparáty, vitamíny, čaje, feng-shui, polodrahoka-
my. Poradenské služby na objednání.

Nabídka masérských a rekvalifikačních kurzů.

10. 1. 18:30 OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA – 
meditace - Lýdie Potužáková
30. 1. 18:00  WORKSHOP Mgr. Miloše Matuly
„Vztahy, umění milovat sám sebe a práce s energií.“

9.–10. 1. ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ „supertronikem“
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. 
Čas nutno objednat.

28. – 29. 1. KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉ-
ROU
Anna Hronová. Nutno objednat.

4. – 5. 2. BAREVNÉ MALOVÁNÍ – PASTELKY
Anna Hronová. Nutno objednat.

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací 
v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Dou-
bí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika 
fotografií, příprava výstav a soutěží.

KAVÁRNA FREEDOM CAFÉ 
Jugoslávská 3, Karlovy Vary

 Tel.: 353231621

20.1.  19,00
Autorské čtení Jitky Kulhánkové a představení její knihy 
“Mizející Ladak útržky z Malého Tibetu aneb po šedesátce 
mě doma nic neudrží"  spojené s módní přehlídkou salonu 
Dámská móda Bety na téma večerní a plesová kolekce.

Vstupné: 50 Kč na osobu. Rezervace nutné na telefonní 
čísle 353 231 621, maximální kapacita 35 míst. 

Do 30.1.
Prodejní výstava karlovarského malíře Roberta 
Viciana 
Objekty jeho děl jsou zejména automobily, exaktní práce 
s detaily a proporcemi aut, dále abstrakce a volný styl.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, o. s.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary 

Gudrun Jiravová, Tel.: 723 355 673

14. 1. 14,00 Taneční zábava nejen pro seniory
Hotel Thermal, vstupenky v klubovně v Úvalské 36 každé 
úterý od 9 do 11 hod. nebo v den konání zábavy v předsálí 
kongresového sálu.

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST V KARLOVÝCH VARECH
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, Karlovy Vary

Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10,00 h.
www.greekcatholickarlovyvary.eu

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová

kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

27. 1. 19.00  Marek Orco Vácha "Bioetika" - 
Fara v Rybářích

Knihovna je přemístěna na faru do Staré Role, ulice Kos-
telní 1 a je otevřena pro veřejnost od 1. září vždy v úterý od 
16.00 - 18.00 anebo po dohodě.

PŘEHLED NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
V KARLOVÝCH VARECH

www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy – AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, www.armadaspasy.cz

Bohoslužba – každou neděli od 9:30 

Bratrská jednota baptistů – BJB
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112, www.karlovyvary.bjb.cz

Bohoslužba – každou neděli od 9:30–11:00 hod

Církev adventistů sedmého dne – CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, www.karlovyvary.casd.cz

Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 

Církev československá husitská – CČSH 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskao-
becccshkarlovyvary.info

Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod

Církev českobratrská evangelická – ČCE 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evang-
net.cz

Bohoslužba – každou neděli od 9:15

Církev bratrská – CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A , www.cb.cz/karlovy.vary

Bohoslužba – každou neděli od 9:30 

Každou středu do 14. 12. od 19,00 Kurzy Alfa 
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze 
v atmosféře neformálních setkání.  Vstup volný

Křesťanské sbory – KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 , www.krestsbor-kv.cz 

Bohoslužba – každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev – ŘKC
Farnost Karlovy Vary – Stará Role, Kostelní 341/1, www.
farnoststararole.cz

Bohoslužba – každou neděli od 8:30

Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00
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RAINBOW POŘADAČ 
75 mm
 • povrchová prešpánová úprava
•  v jednom balení 3 kusy od barvy
•  cena za 1 balení:

79,99 * 249,99

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE
•  pro každodenní tisk a kopírování 
• bal.: 5× 500 listů
• cena za balení

299,99*

1999,00

LYŽE HEAD XRC CP9 + 
VÁZÁNÍ HEAD SX10
 •  rozměry lyže (při délce 170 cm): špička 

110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm
•  délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

2 398,80*

89,00

DVD 3+2
 •  výběr z různých titulů DVD 
 •  cena v přepočtu za 1 ks při odběru 5 ks

106,80* 8999,00

DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÁ 
MULTIMEDIÁLNÍ 
KANCELÁŘ

10 798,80*

299,99

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ 
TRIKO PUMA
 • různé barvy
• pánská vel.: M–XXL
• dámská vel.: S–XXL

359,99 *

999,99

LYŽAŘSKÁ OBUV 
HEAD EZON 2 7/2 7ONE
 •  vel.:  pánské: 27–30,5, 

dámské: 24,5–27

1 199,99*

1249,00

INKOUSTOVÉ 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ 
HP PHOTOSMART WI-FI 
E-AIO

1 498,80*

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Karlovy Vary – Obchodní 33, Jenišov u Karlových Varů 
Platnost akce:  4. 1. – 17. 1. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

5987_MAKRO_inzerce_216x303_Karlovy_Vary.indd   1 21.12.11   10:30

SC-311946/11
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Třetí cenu v kategorii Junior získala mladá slo-
venská pěvkyně Alena Kropáčková.
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Pěvecká soutěž/Inzerce

SC-301872/12

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-301713/13

ve dnech 16. a 17. ledna 2012
od 14.30 do 17.00 hod
v budově školy Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role 
Telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351 

 do 1. ročníku základní školy
 do přípravné třídy základní školy

od 14.30 do 17.00 hod 
v budově školy Svahová 26, Karlovy Vary 
Telefon: 359 601 038, 731 612 423

 do přípravné třídy základní školy

Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách 
umožňuje individuální přístup 
ke každému jedinci;
 výuka speciálně pedagogickými 
metodami je zajištěna speciálními  
pedagogy;
 více informací na www.specskoly.cz
Základní škola: 
 vhodná pro žáky se specifickými 
poruchami učení a chování, vadami 
řeči či jinými speciálními vzdělávacími 
potřebami, např. se zdravotním 
postižením. Individuální přístup 
pedagogů a snížený počet 
žáků ve třídě velmi sníží riziko 
neúspěšnosti při zvládání učiva 
v dalších ročnících základní školy.

Přípravné třídy základní školy:
 vhodné pro děti ve věku 
před zahájením školní docházky 
a s odkladem povinné školní docház-
ky. Předškolní vzdělávání předchází 
případným neúspěšným začátkům 
ve školní povinné docházce.

Pozn.: Rodiče přinesou občanský 
průkaz a rodný list dítěte. V případě 
nenaplněnosti tříd budou děti 
a žáci přijímáni i po výše uvedených 
termínech zápisu.

SC-311637/02

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-310005/11

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700

Západní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.cz

SC-310610/8

BABY STUDIO - Alžbětiny lázně / Smetanovy Sady 1 / K.Vary / tel.: 602 548 060 / email: babystudio@post.cz
www.baby-studio.cz

NOVINKA!! OTEVÍRÁME KURZY 
PRO NEPLAVCE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ve čtvrtek 5.1. od 10:00-19:00 ve Fresh Baru u bazénu
ZÁPIS do zimního kurzu: 

SC 311879/01

Pěvecká soutěž představila nové talenty
Řadu nových talentů ukázal 46. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Na tradiční přehlídku, která se 
v našem městě konala loni od 20. do 25. listopadu, přijelo 50 pěvců z 12 zemí. V porotě zasedli významní pěvci. Předsedal 
jí proslulý tenorista Peter Dvorský  a dále v ní byla Magdaléna Hajóssyová, sopranistka Sona Ghazarian a pěvci Antonio Ca-
rangelo a Jürgen Hartfiel. V pořadí národů kralovali v mužské kategorii talentovaní pěvci z Jižní Koreje. V ženských katego-
riích si vavříny rozdělily mladé pěvkyně z České republiky a Slovenska.

Kategorii Junior vyhrála Blanka Jílková. Cenu 
Galerie Miro Praha jí předal Peter Dvorský.

Hned tři ceny získala Alžběta Vomáčková. Za druhé místo v kategorii 
Junior, dále Cenu Jarmily Novotné s prémií pět tisíc korun nejmladší čes-
ké účastnici II. kola a do třetice Cenu Hlasového centra Praha za barvu 
hlasu rovněž s prémií pět tisíc korun. 

Absolutním vítězem mezi pěvci se stal Hwoang Insoo z Jižní Koreje. Ob-
sadil 1. místo jako vítěz kategorie Opera, dále získal Cenu Státní opery 
Praha a hostování na její scéně podle repertoáru sezon 2012-2014. Rov-
něž získal Cenu Divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

Další Korejec, Ha Se-hoon, získal 3. cenu v ka-
tegorii muži a Cenu Národního divadla Brno.
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Školy

ŠKOLA zápis den otevřených dveří více informací

datum hodina datum hodina telefon www stránky

ZŠ pro žáky se specific-
kými poruchami učení, 
Mozartova 7

26. 1. 2012 14:00–16:00 12. 1. 2012 10:00–16:00 353 224 241 www.zsdys.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 16. 1. 2012 
17. 1. 2012

15:00–18:00 ne ne 353 447 020 www.zsazus.cz

ZŠ 1. máje 1 16. 1. 2012 
17. 1. 2012 
7. 2. 2012

15:00–17:00 ne ne 353 563 426 www.skoladvory.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31 16. 1. 2012 
17. 1. 2012

14:00–17:00 ne ne 725 043 842 www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, 
Moskevská 25

19. 1. 2012 14:00–18:00 12. 1. 2012 9:00–13:30 353 226 984 www.zsdukla.cz

ZŠ J. A. Komenského,   
Kollárova 19

17. 1. 2012 
18. 1. 2012

14:00–17:00 11. 1. 2012 10:00–10:45 
14:00–17:00

353 300 321 www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19 18. 1. 2012 
19. 1. 2012

14:00–17:00 11. 1. 2012 13:00–17:00 353 226 408 www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25 20. 1. 2012 14:00–18:00 ne ne 353 564 119 www.zskonecna.webnode.cz

ZŠ Krušnohorská 11 17. 1. 2012 
18. 1. 2012

14:00–18:00 10. 1. 2012 14:00–17:00 353 437 111 www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Truhlářská 19 17. 1. 2012 
18. 1. 2012

14:00–17:00 ne ne 353 561 645 www.zstruhlarska.cz

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků
Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem deseti ZŠ, ve kterých 
mohou děti plnit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka 
se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členské-
ho státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 
90 dnů, a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná škol-
ní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Školou zavoněly koláče
Každý, kdo loni koncem listopadu přijal pozvání na den otevře-

ných dveří do ZŠ 1. máje ve Dvorech, mohl poznat vstřícnou 
atmosféru školy, získat informace o akcích a evropských projektech 
a strávit příjemné předvánoční odpoledne. Program zahájila hned 
dvě hudební vystoupení. Pak mohli návštěvníci projít celý areál ško-
ly. Otevřené byly všechny učebny, z velké části vybavené interaktiv-
ními tabulemi, 
ve kterých byly 
připravené ukáz-
ky interaktivní 
výuky. Snad ni-
kdo nevynechal 
školní zookou-
tek. Kdo měl 
zájem, vyrobil si 
adventní věnec 
nebo upletl prou-
těný košík. Velice příjemnou atmosféru podtrhla kavárnička, kde se 
kromě kávy a čaje podávaly také domácí koláče a buchty. Otevře-
né byly také tělocvičny, ve kterých se sportovalo. (Informace o škole 
na www.skoladvory.cz)

Chceme žít zdravě
Základní škola Jana Amose Komen-

ského v Karlových Varech provedla 
v rámci Dnů zdraví ve zdravém městě 
dotazníkové šetření mezi svými žáky. Po-
ložila jim osm otázek týkajících se stravo-
vacích návyků žáků, nejoblíbenějšího jídla 
ve školní jídelně, pitného režimu a volného 
času stráveného u počítače. Sami žáci vypracovali v hodinách infor-
matiky statistiku z hodnot, které se týkaly jejich vlastní míry a váhy.  
Zjištěné údaje sestavili do tabulek a grafů. Naplnili jsme tak poslání 
dalšího z projektů. Tento dostal název Evropský den obezity a Den 
zdraví v roce 2011. Pro školy z něho vyplývají zajímavé údaje. Žákům 
byl vysvětlen zdravý životní styl a přiblížena práce s hodnotami BMI 
(Body Mass Index). V pásmu s normální váhou  se objevila většina ze 
153 žáků II. stupně, kteří statistikou prošli. 10 žáků má nadváhu a 29 
žáků podváhu, obézní jsou pouze dva žáci. Zjištěné hodnoty budou 
využity při výuce souvisejících předmětů. Stravovací návyky se však 
ukázaly ve špatném světle. Rozhodující podíl na nevhodné skladbě 
jídla má především rodina. Škola sama  se po rekonstrukci školní jí-
delny snaží žákovský jídelníček zkvalitnit. V krátké době nabídne 
všem strávníkům výběr ze tří jídel. 



19

Školy

S velrybou Varybou 
putovalo 573 dětí
Loni se uskutečnil již 4. ročník Velkého putování 

velryby Varyby. Děti karlovarských základních 
škol se s Varybou vydaly za vodní panenkou, Ja-
nem Svatošem a svatbou z  kamene do Svatoš-
ských skal.  Že je tato lokalita pro děti atraktivní, 
dokazuje i velká účast. Děti dostaly od velryby 
Varyby tajuplnou obálku se jménem, pastelkami 
a skládačkou. Pomocí hravých úkolů se seznámi-
ly s turistickými značkami, se skalami a pověst-
mi, které se k nim vážou. V cíli, v restauraci pod 
skalami, měly dostatek času na malování i luštění 
a  za  ústřižek ze skládačky na ně čekala sladká 
odměna. Starší děti hravě zvládly poznávačku 
stromů, seznámily se s cíli SOS vesničky a v ta-
jence zjistily jméno Jana Svatoše v němčině. Dě-
tem se putování líbilo, už teď se těší na letošní 
rok. (Štěpánka Šťastná, autorka projektu)

Klavírní soutěž Čtyři ruce na klávesách

Národní kolo 4. ročníku soutěže Čtyři ruce na klávesách proběhlo v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 
ul. Akci pořádá škola spolu s Hudební školou hofských symfoniků, a jak název napovídá, 

je soutěž určena dvojicím ve čtyřruční hře na klavír nebo na dva klavíry. Vítězové postupují 
do mezinárodního kola, které se loni konalo v Hofu a Selbu. Soutěž rozvíjí v mladých klavíris-
tech schopnost naslouchat jeden druhému, vést dialog i pomáhat jeden druhému. Národního 
kola se zúčastnilo 21 dvojic z celé republiky v osmi věkových kategoriích a soutěž měla vysokou 
úroveň. Do mezinárodního kola bylo vybráno jedenáct dvojic, z nichž největší úspěch u němec-
kého publika i u poroty měly dvojice klavíristek z Konzervatoře Brno. Neztratily se ani žákyně 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Anna Hejlová a Linda Takieddinová, připravované učitelkou Lydií Po-
tužákovou, které získaly v národním kole 1. cenu a z německého Hofu přivezly druhé místo.

Projekt motivoval studenty i učitele
Pod názvem Vzájemné soužití Němců, 

Židů a Čechů v Karlovarském kraji v 19. 
a 20. století byl na Prvním českém gymnáziu 
realizován loni projekt, který byl součástí 
dotačního programu MŠMT na podporu 
vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy. Hlavním výstupem 
projektu jsou regionálně zaměřené metodic-
ké materiály ve formě výukových lekcí, urče-
né pro využití v hodinách dějepisu a seminá-
řích humanitních předmětů, které by měly 
napomoci k integraci regionální tematiky do 

vlastní školní výuky. Prioritou projektu bylo 
tímto způsobem motivovat studenty a jejich 
učitele v prohloubení zájmu o svůj region, 
pochopení proměny národnostního složení a 
jeho dopadu na vývoj regionu v historických 
souvislostech. Obsahově se jedná o vybrané 
kapitoly jak  z velkých politických dějin a je-
jich průběhu v  našem regionu, tak  i o kapito-
ly věnované  společenské a kulturní proměně 
našeho regionu v průběhu 19. a poloviny 20. 
století. Součástí každé lekce je powerpoin-
tová prezentace s textovým doprovodem,  

pracovní list pro žáky a studenty a také me-
todický list pro pedagoga. Jako příklad jedné 
z možných metod práce s tematikou regio-
nální historie je sada studentských  průvod-
ců po Karlových Varech,  kterou vytvořili 
studenti semináře z dějepisu ve školním roce 
2010/2011. Pro zájemce jsou dostupné na 
www.gymkvary.cz/regionalni_citanka.php. 
Projekt byl finančně podpořen Magistrátem 
města Karlovy Vary a Krajským úřadem Kar-
lovarského kraje.

Projekt spojil Evropu a Karlovy Vary

Celkem 28 žáků a 17 učitelů z Německa, 
Polska, Itálie, Španělska, Švédska a Turecka 
ubytovali v prosinci na týden v karlovarských 
rodinách studentů SOŠ logistické Dalovice. 
Šlo o setkání partnerů projektu Mosty, který 
je součástí programu Comenius – partnerství 
škol. Každý z účastníků představil svou zemi 
a po prohlídce SOŠ logistické v Dalovicích si 
prohlédli Karlovy Vary a muzeum Jana Be-

chera. Studenti a učitelé škol ze sedmi evrop-
ských zemí včetně našich se mají v příštích 
dvou letech seznamovat s kulturou, historií 
a životem v jednotlivých zemích. Účastníky 
pozdravil primátor, zavítali do Prahy a své 
práce vystavili na workshopu věnovaném 
kultuře. Tato mezinárodní výměna vytvoří 
pomyslný most napříč Evropou, jehož sou-
částí je ČR i Karlovarský kraj.
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Městská policie

Pirát jel 110 km/ hod.
Na Západní ulici v Tuhnicích, kde je limit 50 kilome-

trů za hodinu, naměřil radar strážníků karlovarské 
městské policie pirátovi v červeném audi rychlost 110 
kilometrů v hodině. „Osmadvacetiletý muž z Karlových 
Varů se zařadil mezi rekordmany našich statistik měření 
rychlosti ve městě. Na tak rušné ulici, jakou je Západní, 
je to velký hazard.  Řidičův prohřešek jsme postoupili 
k vyřešení úředníkům karlovarského magistrátu,“ uvedl 
zástupce velitele městské policie Jan Trojáček. Závodní-
kovi hrozí nejen pětibodová penalizace, ale také pokuta 
pět až deset tisíc korun a zákaz řízení na jeden rok. Zá-
padní ulice přitom nepatří k nejrizikovějším úsekům 
v našem městě. Tím nejhorším, pokud jde o nedodržo-
vání rychlosti, je Bezručova ulice. Tam jen loni od srpna 
do září zaregistrovali strážníci 35 rychle jedoucích moto-
ristů. Nově začali strážníci měřit rychlost v lázeňské čás-
ti města, kde je maximum 30 kilometrů v hodině, a rov-
něž na pěších zónách, kde je dvacetikilometrový limit.

Představujeme 
strážníky města

Jméno: Zdeněk Dvořák
Zařazení:  mobilní obchůzková služba
Záliby:  chalupaření, cyklistika a běžky
Kontakt:  z.dvorak@mpkv.cz nebo mos@mpkv.cz

Problémů  
s bezdomovci přibývá
Problém s bezdomovci začíná být v  našem 

městě i regionu stále palčivější. Shodli se 
na tom velitelé městských policií z Karlovar-
ského kraje. Podle velitele karlovarských stráž-
níků Marcela Vlasáka si bezdomovci začínají 
uvědomovat svou nepostižitelnost. „Pokutovat 
bezdomovce je prakticky zbytečné. Tento fakt 
se negativně odráží v jejich chování nejen vůči 
strážníkům, ale také vůči občanům. Jenom 
v  Karlových Varech je na šest desítek lidí bez 
domova, polovina z nich je přespolních. Pro-
blémy jsou s takzvanými skalními bezdomovci, 
kteří znepříjemňují život zejména lidem v centru 
města. Cílem setkání velitelů strážníků z  celé-
ho kraje bylo proto sjednotit postupy při řešení 
aktuálních problémů, mezi které bezdomovectví 
bezpochyby patří,“ uvedl velitel. Podle něho je 
pro běžný výkon práce městské policie důležitá 
spolupráce s ostatními složkami integrované-
ho záchranného systému. Výraznou spolupráci 
chystají strážníci s hasiči. Půjde o sloučení ope-
račních středisek obou institucí. 

Na záchytku  
si vezl čtyři promile
Na muže ležícího na stezce mezi Bezručovou 

ulicí a bazénem hotelu Thermal upozornila 
strážníky náhodná chodkyně. Ti na místě zjis-
tili, že jde o dvaačtyřicetiletého Karlovaráka 
notně posíleného alkoholem. Ochránci veřej-
ného pořádku přivolali na místo sanitu, lékaři 
v nemocnici muže vyšetřili a nechali převézt 
na záchytku. Orientační dechová zkouška pro-
kázala, že v mužově krvi koluje 4,09 promile 
alkoholu! Na sokolovskou záchytku jel dvaa-
čtyřicetiletý muž v říjnu hned dvakrát. Poprvé 
měl v krvi 3,3 promile.

Jízdu na červenou 
nelze pokutovat

Strážníci městských a obecních policií nesmějí 
podle vyjádření ombudsmana Pavla Varva-

řovského pokutovat jízdu řidičů na červenou. 
Jak se na toto tvrzení dívají velitelé městských 
policií v Karlových Varech a Ostrově Marcel Vla-
sák a  Radek Černý? Oba tvrdí: „Nevadí!“ Ale... 
V Ostrově je jediná světelná křižovatka. „Nepa-
matuji si, že bychom někdy řešili řidiče, který by 
ji projel na červenou. Ombudsmanovo vyjádření 
se nás tedy nijak nedotkne,“ řekl Radek Černý. 
V Karlových Varech je míst, kde provoz řídí se-
mafory, šest. Podle Marcela Vlasáka strážníci 
v  poslední době postoupili správnímu orgánu 
dva případy, kdy řidič projel některou z křižo-
vatek na červenou. Oba byli zachyceni kamerou 
ve  služebním voze. Dokazování přestupku bývá 
ale problematické. Ideální je, když strážníci mo-
hou poskytnout úředníkům obrazový záznam 
přestupku. Jinak jsou nezbytné výpovědi svědků. 
Řidič jedoucí na červenou se de facto dopouští 
porušení zákazu vjezdu. A blokové řešení tohoto 
prohřešku je v  pravomoci strážníků. Okamžité 
řešení na  místě by bylo nejúčinnější. Loni byly 
Karlovy Vary na prvním místě s procentuálně nej-
větším počtem prohřešků vyřešených na místě. 
Lidé efektivní a okamžité zákroky očekávají. Mís-
to toho musí strážníci podobné případy předat 
správním orgánům, což je zbytečná byrokracie.

t KRÁTCEObchodník prodával 
cigarety mladistvému
Blokovou pokutou vy-

řešili strážníci karlo-
varské městské policie 
prohřešek obchodníka, 
který ve večerce v Lidické ulici prodal kuřivo 
teprve šestnáctiletému mladíkovi. „Porušil tím 
takzvaný tabákový zákon,“ uvedl k  případu zá-
stupce velitele městské policie Jan Trojáček. Ob-
chodník se dostal svým prohřeškem pod drobno-
hled strážníků. Ti se na prodejnu v rámci výkonu 
služby v ulicích města zaměří. Stejně jako na jiné, 
v nichž v minulosti zjistili porušení tabákového 
zákona. V případě Lidické ulice přišli na porušení 
zákona strážníci v okamžiku, kdy si nedaleko ob-
chodního domu všimli trojice mladíků, posedáva-
jících na opěradle lavičky, kolem které byl velký 
nepořádek. Jeden z nich přitom vesele pokuřoval. 
Přestože mladí kuřáci tvrdili, že nepořádek v mís-
tě byl už před jejich příchodem, museli ho uklidit.



děkujeme za Vaši přízeň ve starém roce 
a sejdeme se v opět v novém v nových prostorách

SUSHI BAR
RESTAURANT

Zeyerova 1, Karlovy vary www.sushisakura.cz

SC-311883/01

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

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

Vážení a milí hosté, děkujeme
Vám za Vaši přízeň a těšíme se

na Vás i v roce 2012.

pour féliciter

SC-301886/12

Karlovy Vary, město básníků a spisovatelů
Naše město a jeho lázně inspirovaly k tvor-

bě desítky básníků a spisovatelů. Mnozí 
přijeli k Vřídlu jako lázeňští hosté. Nejstarší 
básnickou reflexí Karlových Varů je oslavná 

latinská óda 
In Thermas Ca-
roli Quarti ev-
ropského huma-
nisty Bohuslava 
Hasištejnského 
z Lobkovic, 
pána na hradě 
Hasištejn u Ka-
daně. Kultovní 
osobností kar-

lovarské literární tradice je německý básník 
Johann Wolfgang von Goethe, který navštívil 
město l3krát v rozmezí let l785–l823. Pobýval 
zde také německý básník a dramatik Theodor 
Körner, jehož 23 básní je zařazeno do cyklu 
Vzpomínky na Karlovy Vary. V 19. století tvořil 
v lázních tvořil francouzský politik, spisovatel 
a historik René Chateaubriand. Městu věnoval 
esej ve svých Posmrtných pamětech. Tvořil 
zde také ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič 
Gogol (1) a rovněž Ivan Sergejevič Turgeněv 

se během pobytu 
v domě Anglic-
ký král věnoval 
psaní povídek. 
Na svém romá-
nu Vítek tu pra-
coval Adalbert 
Stifter, řadu 
fejetonů napsal 
o městě němec-
ký spisovatel a novinář Theodor Fontane a 
také Karel Čapek, který navštívil Karlovy Vary 
v letech l932–l935 čtyřikrát, zde dopisoval ro-
mány Povětroň a Válka s mloky. Karlovarským 
rodákem byl Walter Serner (2), světák a spiso-
vatel románů z prostředí evropského podsvě-
tí. Od roku 1920 žil v tomto městě spisovatel 

Ernst Sommer, 
který napsal mj. 
román Templá-
ři. Ojedinělým 
dílem karlovar-
ské literatury 
po roce 1945 je 
kniha Prome-
náda s jelenem 

českého spisovatele Adolfa Branalda. Tvořili 
tady básníci Jaroslav Seifert a Vítězslav Nezval 
a také zdejší básník Karel Fron (3). K  obdi-
vovatelům vřídelního města patří i spisovatel 
Vladimír Páral (4), který je zvěčnil v knihách 
Muka obraznosti, Dekameron 2000, Playgi-
rls a Kniha rozkoší a smíchu. Městu věnovali 
tvůrčí pozornost literární historik Radko Pyt-
lík a fejetonista Rudolf Křesťan, který prožil 
dětství a mládí ve Staré Roli. Kromě těchto 
autorů Karlovy 
Vary navštívi-
li a svými díly 
oslavili také ně-
mecký spisova-
tel Ch. F. Gellert, 
ruští spisova-
telé A. Tolstoj 
a B. Polevoj, 
anglický autor J. Aldridge, italský literát 
a světoběžník G. Casanova, německý básník 
F. Schiller, ruský básník K. N. Baťuškov, pol-
ský A. Mickiewicz, turecký N. Hikmat, maďar-
ský J. Arány a z českých spisovatelů J. K. Tyl, 
K. H. Borovský, J. Neruda, F. Kafka a Egon 
Erwin Kisch. (Stanislav Burachovič)

inzerce
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Hůrky

Romantická rozhledna korunní princezny Stefanie ozdobila Hůrky

Hůrky (něm. Berghäuseln), městská část tři kilometry na východ 
z centra s nejmenším počtem obyvatel. Po Olšových Vratech je 
to druhá nejvýše položená čtvrť. Většina domů je v nadmořské 
výšce od 550 do 586 m/m. Nejvyšším bodem je Goethova vyhlídka, 
která je 638 m/m. Přes Hůrky po staré Pražské silnici byl vždy 
historicky nejhezčí příjezd do města. Pokud chtěli konšelé uvítat 
vzácnou návštěvu okázale, stavěli slavobránu s vlajkami a řadili 
vítající špalír v krojích právě v Hůrkách na začátku serpentin 
staré Pražské silnice.

Kdysi malá osada Dorf Berghäuser 
nebo zkráceně také Am Berg ne-
měla nikdy náves, kostel ani žád-
nou historickou památku. Ves tvo-

řily jen dvě řady domů podél silnice a ostatní 
stavení rozházená po stráních. Jako nejmenší 
městská čtvrť mají dnes Hůrky pouze devět 
ulic: Kpt. Malkovského, Pod Hvězdárnou, 
Pod Hájem, K Výhledu, K Letišti, Náhorní, 
K Lesu, Na Vrchu a Pražskou silnici. Je zde 

evidováno 77 domů, kde trvale žije 219 oby-
vatel. Hůrky nemají ani vlastní katastr, leží 
v katastrálním území Olšová Vrata o výměře 
12,23 km2 . Přesto zde bývala důležitá vstup-
ní brána do údolí. Karlovy Vary měly dvě 
hlavní příjezdová místa. Ze západu u Tašovic 
na kočárové cestě z Lokte a z východu právě 
na Hůrkách před bývalým zájezdním hos-
tincem, kde těžké formanské vozy obvykle 
po zdolání serpentin zastavily a kočí dávali 

koním pít. Pro těžké povozy bylo stoupání 
do Hůrek nejtěžší trasou, která dala koním 
nejvíc zabrat. Tehdy trvala cesta čtyřspřežím 
statných valachů s těžkým nákladem třeba 
sudů z pivovaru Rybáře na vrcholek Hůrek 
i pět hodin. Na rozdíl od dostavníků a lehkých 
kočárů, které přes Hůrky proletěly jako vítr. 

Stará Pražská silnice je unikát

Z Hůrek vedou do města serpentiny staré 
Pražské silnice, která je od roku 2004 národní 
technickou památkou. Silnice byla postave-
na v letech 1805 až 1812 jako jediné spojení 
vesničky Hůrky s obchodním centrem města.
Vzápětí se stala důležitou spojnicí českých 
a německých měst, hlavní trasou z Rybář, 
Dvorů, Drahovic, Sedlce i Bohatic směrem 
na Prahu. Plány vznikly už za napoleonských 
válek a iniciátorem stavby byl nejvyšší purk-
rabí Království českého hrabě Rudolf Chotek. 
Ve své době přišla na 160 tisíc zlatých. Silnice 

Hůrky

Hůrky před rokem 1889, kdy ještě na Výšině 
věčný život nestála rozhledna

Náš seriál

První podoba Pražské silnice jako blátivé cesty 
pro koňská spřežení

Střed Hůrek se za posledních sto let příliš ne-
změnil
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se skládá ze tří částí: spodní, střední a horní 
s velkou serpentinou. V době svého vzniku se 
nazývala nejprve poeticky Kunststrasse, poz-
ději Neue Kunststrasse nach Prag nebo také 
Neue Chausseé nach Prag. Své jméno získa-
la proto, že nahradila starší úvozovou cestu 
na Prahu, jejíž pozůstatky můžeme dodnes 
najít v lázeňských lesích ve svahu severně od 
vlastní silnice. Než na staré Pražské zhoustl 
provoz, bývaly serpentiny korzem, místem 
romantických vycházek a setkání řady slav-
ných návštěvníků města. Třeba v roce 1812 
se tu potkali básník Goethe a hudební génius 
Beethoven. Později odtud sjížděly do lázeňské 
metropole kočáry, odvážní jezdci na veloci-
pedech a později první automobily. Je s podi-
vem, že tato nejstarší kamenná silnice na Pra-
hu si ve svahu nad městem zachovala podobu 

i parametry do dnešní doby. Urbanisté i statici 
obdivují, jak silnice na východním okraji in-
travilánu Karlových Varů přežila jako ojedi-
nělé technické dílo celá dvě staletí. Odvážně 
se vine v úbočí západních svahů Ottovy výši-
ny od mostu blízko ústí řeky Teplé do Ohře až 
do geografického sedla v Hůrkách (584,9 m 
n. m.), a překonává tak při své délce cca 4300 
m výškový rozdíl téměř 211 m. Ve své době 
bylo toto dílo považováno za velký fenomén 
silničního stavitelství. Dnes je stará Pražská 
silnice nazýván již jen východní úsek silnice 
dlouhý 1950 metrů. Vymezuje ho bývalý, ale 
dosud zachovalý zájezdní hostinec U města 
Lvova a místo, kde stával průjezdný hostinec 
pod sedlem v Hůrkách, stržený v 70. letech 
minulého století. Během své existence byla 
stará Pražská silnice několikrát opravována. 
Posledním důležitým zásahem byla oprava 
některých částí v 80. a 90. letech minulého 
století, kdy se zpevnění vedle nosných opěr-
ných zdí dočkaly také některé části kamenné 
plenty v horních úsecích v obci Hůrky. Na-
pojením Karlových Varů na Buštěhradskou 
dráhu v roce 1870 nejslavnější éra dostavníků 
na Kunststrasse definitivně skončila. 

Nejhezčí byla vždy Stephaniewarte

Hůrky proslavila také belgická princezna 
Stefanie, manželka korunního prince Rudol-
fa Habsburského. Navštívila Karlovy Vary v 
roce 1887 a udělala si výlet na Výšinu věčného 
života. Podle líčení svědků, kteří ji doprováze-

li, byla prý tak ohromena výhledem na měs-
to, že navrhla, aby právě zde byla postavena 
rozhledna. Přání princezen v té době plnili, a 
tak už za dva roky, přesně 21. července 1889, 
zde byla slavnostně otevřena rozhledna. Za 
deset měsíců vyrostla honosná cihlová vý-
letní stavba Stephaniewarte, jejíž náklady 
se vyšplhaly na tehdejších astronomických 
35 000 zlatých. Mecenášem se stala městská 
spořitelna, která tak chtěla oslavit čtvrt sto-
letí své existence. Duchovními otci stavby 
byli samozřejmě oba vídeňští architekti, Fer-
dinand Fellner a Hermann Helmer, kterým 
naše město vděčí za svůj zlatý věk. Honosná 
výletní stavba spojovala stylovou restaura-
ci se 42 metrů vysokou vyhlídkovou věží, na 
niž vedlo 165 schodů. Původně se jmenovala 
Rozhledna korunní princezny Stefanie. Po 
roce 1918 byla stavba přejmenována na Stif-
terovu vyhlídku, po osvobození v pětačtyři-
cátém roce se z věže stala Stalinova rozhled-
na. Nynější jméno Goethova vyhlídka získal 
objekt v roce 1957. Německý básník a cesto-

vatel sem často chodíval na mineralogické 
a botanické vycházky. Staré reklamy nabízely 
z rozhledny výhled z výšky 636,4 metru. Na 
vrch, nazývaný Výšina věčného života, měla 
vést původně také pátá karlovarská lanovka. 
Její trasa měla vést od hotelu Švýcarský dvůr, 
přetnout Starou Pražskou silnici a končit 
na vrcholu Hůrek ve výšce 675 m/m. O tuto 
stavbu se zajímala švýcarská firma stavitele 
lanovky na Vesuv Emila Struppa. Plány však 
zůstaly jen na papírech. 

Sloučení Hůrek s lázněmi

Léta samostatnosti malé vesnice na před-
městí lázní byla od počátku sečtena a bylo 
otázkou času, kdy město v údolí Hůrky pohltí. 
Boj o tzv. Velké Karlovy Vary probíhal sice již 
před 1. světovou válkou, ale vyhlídky na pře-
kotné rozšíření byly nepatrné, neboť to nešlo 
provést proti vůli Karlových Varů, kde radní 
další slučování tvrdošíjně odmítali. Po první 
světové válce se ovšem situace změnila. Zá-
kony 295/1920 Sb., 117/1921 Sb., 406/1922 
Sb. a 257/1923 Sb. zplnomocňovaly vládu slu-
čovat a rozdělovat obce i bez jejich souhlasu, 
pokud bylo jednání zahájeno ještě v roce 1920. 
Obce v blízkosti Karlových Varů využily této 
změny v zákonodárství a hromadně žádaly 
vládu o připojení ke Karlovým Varům. Vedle 
Bohatic, Březové, Dalovic, Doubí, Drahovic, 
Dvorů, Rybář, Sedlce, Staré Role a Tuhnic 
se to týkalo rovněž Hůrek. Těm se podaři-
lo dosáhnout toho, že obec se dostala mezi 
pětici vyvolených (do ní dále patřily Rybáře, 
Drahovice, Tuhnice a Březová), s nimiž za-
hájili karlovarští radní vyjednávání již v roce 
1920. Ministerstvo vnitra rozhodlo vyhláškou 
z 23. srpna 1920 o připojení těchto pěti sou-
sedních obcí k lázním. Sloučení dalších obcí, 
které nebyly bezprostředními sousedy Kar-
lových Varů (Doubí), nebylo v tu dobu pova-
žováno za reálné. Definitivní splynutí Hůrek 
s Karlovými Vary udělalo tečku za krátkou 
historií této strážní varty, kterou proslavily jen 
unikátní serpentiny a princeznina rozhledna.

 Autor: Jaroslav Fikar
Fotografie z archivu Františka Webera

Na horním konci serpentin stál zájezdní hosti-
nec s velkou zahradou

Stephaniewarte připomínala vždy zámek z po-
hádky

Před zalesněním vrcholku stála vedle rozhled-
ny výletní restaurace

Unikátní stavba Pražské silnice byla na po-
hlednicích
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Olšová Vrata (něm. Espentor) je nejvýše položená část našeho 
města. Jde o náhorní plošinu zhruba 4,5 kilometru jihovýchodně 
od centra v nadmořské výšce mezi 572 a 641 m/m. Nejvyšším 
vrcholem je Vítkova hora (641 m/m). Celková rozloha je mezi 
městskými částmi jedna z největších, měří 1223 hektarů, z toho 
však 62,3 procenta tvoří lesní půda. V jejich katastrálním území 
leží také městská část Hůrky. V Olšových Vratech je evidováno 175 
domů a trvale zde žije 353 obyvatel.

Podle kronikářů je nesporné, že 
název Olšová Vrata byl odvozen 
od vrat kostela sv. Kateřiny. Starý 
německý název původní vesnice 

Espentor však odpovídá překladu osiková 
nebo také topolová vrata, případně brána. 
Osik rostlo v okolí skutečně hodně, ale pů-

vodně prý zde rostla i spousta olší. Je mož-
né, že v dobách českého osídlení se vesnice 
skutečně jmenovala Olšová Vrata, ale ně-
mečtí osadníci pak kvůli osikám název změ-
nili nebo se při překladu spletli. Vyloučeno 
ale není, že to bylo později obráceně. Jedna 
z verzí o původu dnešního názvu je, že po od-

sunu Němců české úřady název z němčiny 
chybně přeložily. V každém případě byla ves 
nazvána podle dřeva, z něhož byla vyrobena 
kostelní vrata.

Místní muži chodili jako průvodci

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 
1246, tedy více než sto let před založením 
Karlových Varů. Vesnice byla od počátku vý-
znamná svojí polohou. Ležela na obchodní 
cestě z Bavor do Prahy, a protože cesta ved-
la hustými lesy a nebezpečnými bažinami, 
část mužů z vesnice se živila jako průvodci 
obchodních výprav. Zrádné bažiny a husté 
lesy obklopují Olšová Vrata dodnes, místní 
ale medvědáře obchodníkům ani průvodce 
delegacím nedělají. V centru obce je kulturní 

Kostel sv. Kateřiny, podle jehož vrat vznikl název obce Místní škola kolem roku 1930, kdy v obci žilo přes 800 obyvatel

Náš seriál

Vítkova Hora a další výletní místa v okolí Olšových Vrat patřila k velmi oblíbeným

Olšová VrataOlšová Vrata
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památka, původně hřbitovní kostel sv. Ka-
teřiny, patronky úrody a domácích zvířat, 
připomínaný již v roce 1257 jako farní a pak 
ještě v roce 1352. Byl původně gotický, 
koncem roku 1500 byl přestavěn a v letech 
1838 až 1843 ještě barokně upraven. Uvnitř 
hranolové zvoničky je zavěšen menší zvon 
z roku 1843. Šindelová krytina byla nově po-
řízena v roce 1972. Kolem kostela je původní 
ohradní zeď z lomového kamene oválného 
půdorysu, která je zesílena opěrnými pilíři. 

Žili tu vyhlášení zelináři

Původně to byla ryze zemědělská obec. 
V roce 1654 je zde zaznamenáno 30 rodin 
domkářů, chalupníků a sedláků, kteří ob-
hospodařovali 180 strychů polí, lesa a do-
konce vinic. Výměra polností byla v pře-
počtu zhruba 60 hektarů. Olšová Vrata byla 
v údolních lázních vyhlášená pěstováním 
báječného a chutného zelí. Mělo mezi trhov-
ci stejnou pověst jako známá Doupovská 
jablíčka, ozdoba každoročního konce sezo-
ny. V centru Olšových Vrat je jako památka 

na tradici zelinářů umístěn kříž s reliéfem 
patronky úrody a domácích zvířat. Obyvatel 
v obci léty nepřibývalo. V roce 1845 zde v 59 
domech žilo 321 obyvatel, historicky nejvyš-
ší počet domů a obyvatel zaznamenala Olšo-
vá Vrata v roce 1910, kdy měla obec 83 domů 
a 871 obyvatel. Od 15. dubna 1939 po novém 
uspořádání župy Sudety byla dosud samo-
statná obec Olšová Vrata součástí městské-
ho okresu Karlovy Vary. Po vytvoření tzv. 
Velkých Karlových Varů měla od 1. července 
1939 v 25členné radě města Olšová Vrata 
jednoho svého zástupce. V posledních letech 
počet obyvatel kolísal mezi 261 v roce 1991, 
353 v roce 2002 a 392 v roce 2008. Počet 
obydlených domů je uváděn 175. 

Největší chlouba: letiště

Obec proslavily nejvíce místní letiště 
a golfový areál. Letiště se nesmělo uvádět 
od padesátých let 20. století jako Olšová 
Vrata, ale jen Karlovy Vary. V tu dobu zde 
místo boeingů startovaly na narušitele 
migy a ranvej střežila vrtulníková letka. 

Letiště, ležící mezi kótou Vítkův vrch a ves-
nicí Olšová Vrata, se rodilo zdlouhavě. Kar-
lovarští radní konzultovali již v roce 1925 
s městskou radou Mariánských Lázní, jak 
vybudování urychlit. Zatímco na katastru 
Skláře zahájila již v roce 1926 firma Avia, 
zaregistrovaná jako M. Bondy a spol. Praha, 
leteckou dopravu, Karlovarští hledali dál až 
do roku 1927 nejvhodnější lokalitu. Podle 
plánu z roku 1926 mělo být letiště původně 
ve Dvorech vedle dostihové dráhy. Experti 
z Chemnitzu to naštěstí nedoporučili, a tak 
čs. stát odkoupil až v roce 1929 prvních čty-
řicet hektarů v Olšových Vratech. Na trav-
natou plochu dosedl první letoun 4. května 
1929. Od roku 1931 bylo letiště sice provo-
zuschopné, ale chyběla mu přijímací budo-
va, celní, pasová i dopravní služba. Chyběl 
také hangár, ačkoliv jeho projekt vypracoval 
již roku 1930 akademik Stanislav Bechyně 
a studii odbavovací budovy o rok později 
karlovarský architekt Rudolf Weise. Návrhy 
nebyly radnicí přijaty. Nakonec byla v říjnu 
1931 pověřena zpracováním projektu firma 

Chudá zemědělská obec měla jen blátivé cesty

Místní obchod, kde přijímali objednávky 
na znamenité zelí

Městské části

Z průčelí letiště vyčnívala třípodlažní prosklená věž s hodinami, dokončená roku 1935

Letiště zahájilo provoz o šest roků dříve než pražská Ruzyně. V prvních 
letech se sem létalo z letiště Kbely

O plánech na letiště se radní města dohadovali tři roky, než povolili po-
stavit odbavovací halu, věž a hangár na letadla.
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pražského inženýra Jana Blažka. Výstav-
ba dráhy se zpozdila a skončila na Vánoce 
1931. Přesto byla 19. července 1932 zahá-
jena přímá linka KV–Praha a zpět. Teprve 
když dokončili osm metrů vysoký hangár 
o rozměrech 36,5 x 27 metrů, bylo letiště 
17. června 1933 uvedeno do plného provo-
zu. Po třech letech bylo zařazeno do evrop-
ské sítě a v letech 1937–38 mělo spojení s 11 
městy. Za války okupovala letiště stíhací 
pilotní škola Luftwaffe. V roce 1946 byl pro-
voz obnoven a v letech 1952–1960 dostalo 
letiště 2150 metrů dlouhou betonovou drá-
hu. Od roku 1965 byl provoz celoroční a díky 
25metrové řídicí věži, radiomajáku a dalším 
modernizacím získalo letiště 10. května 
1989 mezinárodní statut. Od 1. července 
2004 ho bezúplatným převodem od státu 
získal Karlovarský kraj, který do roku 2010 
stihl tři etapy modernizací za 300 milionů 
Kč. Na letišti s novou halou mohou přistá-
vat Boeingy 737 i Airbusy 320 o hmotnosti 
až 75 tun. 

Tradice golfu zde má 107 let

Již od roku 1904 měly Karlovy Vary de-
vítijamkové hřiště o rozloze 2,3 hektaru 
v prostoru dnešního Gejzírparku. S růstem 
popularity golfu začali radní v roce 1928 
uvažovat o vybudování nového hřiště s 18 
jamkami. Městskou radou byli požádáni 
o pomoc při výběru lokality dvě golfové le-
gendy: vídeňský Čech ing. F. Gross z Inter 
Clubu Country ve Vídni a francouzský ar-
chitekt polského původu C. Noskowski. Ten 
přizval ještě specialistu na stavbu jamkovišť 
Paula Varina. Pod jeho vedením bylo osm-
náctijamkové hřiště dostavěno v roce 1933. 
Teprve 30. července 1935 bylo slavnostně 
otevřeno tehdejším karlovarským starostou 
A. Schreiterem. O udržování tradice dnes 
pečuje a. s. Golf Resort, která vznikla v roce 
1996 spojením několika karlovarských fi-
rem a od roku 2004 je majitelem areálu.

Býval tu ráj štamgastů

Na dohled od letiště i Olšových Vrat stojí 
kdysi velmi oblíbené výletní místo Vítkova 
hora. Na pahorku se stejnojmenným hote-
lem bývala výletní restaurace, kam mířili 
hosté zdaleka. Již v roce 1888 stála ve výš-
ce 641 m/m. dřevěná vyhlídková věž, která 
se však do dnešních dnů nedochovala. Místo 
ní se tyčí u hotelu radiomaják pro navádě-
ní přistávajících letadel. Další vyhlášená 
restaurace se jmenovala Zeppelin a v roce 
1943 lákala labužníky poblíž dnešního kou-
paliště Krach. Měla rozlehlou zahradní re-
stauraci pod korunami borovic.

Autor: Jaroslav Fikar
Fotografie z archivu Františka Webera

Náš seriál

Zahradní restaurace byla cílem nedělních vycházek a výletů

Oblíbené výletní místo Vítkova hora na nejvyšším pahorku Olšových Vrat

Někdejší restaurace Zeppelin u koupaliště Krach za Olšovými Vraty
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NOVĚ  OTEVŘENO

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb
tel.: 774 997 898

Otevírací doba:
 Po – Pá 9–18 hodin 
So 9–12 hodin

www.ondalek.cz
•  nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,  

Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
•  vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
•  předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele 
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
•  hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC

188x63_Ondalek.indd   1 12.4.2011   12:12:19
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JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY 

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary 
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA
Pondělí  18:00 hod.  
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý  17:30 hod.   
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí 
Úterý  19:00 hod.    
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí 
Středa  18:00 hod.   
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 hod.   
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary 

Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Pondělí 18:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Úterý 18:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Středa 18:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Sídliště 310, Hroznětín
Čtvrtek 18:30 hod. 
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

SKAUTI
ALNITAK ORION 

Oddíl vodních skautů a skautek 
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  

(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10) 
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl  

E-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří by 
měli zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Na-
bízíme všestranný program, kde se uplatní každý. Schá-
zíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme do 
přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a 
věnujeme se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se každou středu
16.00–18.00 h. v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h. v klubovně – děti od 11 let 

PLAVÁNÍ
BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE 

Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice 
Tel.: 353 241 185

Plavání pro organizace a školy: 
pondělí, úterý a středa 12–14 hod.

BASKETBAL
BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 

Jízdárenská 1, Karlovy Vary 
 bklokokv.webnode.cz

Ženská basketbalová liga "Excelsior"
4. 1. 17:30 BK Loko KV-BK Strakonice
11. 1. 17:30 BK Loko KV - Valosun Brno
29. 1. 17:30 BK Loko KV - Slovanka MB 
 Dorostenecká liga starších dorostenek
8. 1. BK Loko KV - Lokomotiva Liberec 
 Extraliga mladších dorostenek 
28. 1. BK Loko KV - USK Praha 
29. 1. BK Loko KV - BK Strakonice 
Žákovská liga mladších žákyň
14. 1. BK Loko KV   -   BK Baník Most
15. 1. BK Loko KV - Sokol Kladno
Krajský přebor minižákyň 
7. 1. BK Loko KV - BSK Tatran Kraslice 

TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY 

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz 
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

1. 1. Novoroční výstup na Nebesa a sestup  
 do Pekla - Stráž nad Ohří  
7. 1. Zimní výstup na vrch Strážiště u Chomutova
21. 1. Zimní výstup na Zbraslavský vrch u Štědré
28. 1. Ostrovský tatarský pochod

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.

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule  

Sedlecká 4, Karlovy Vary 
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h. Ote-
vřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, včet-
ně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na ka-
ždém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo lekce zdarma 
pro každého nově příchozího hráče. 

NAVRHNĚTE SPORTOVCE MĚSTA
Statutární město Karlovy Vary  

a Sportovní unie Karlovarska, o. s. 
pořádají vyhlášení 

Nejlepšího sportovce Karlových Varů a Karlovarska roku 2011
Své návrhy mohou sportovní organizace a kluby zasílat 
do 31. 1. 2012 na adresu Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy 
Vary. 
V  nominaci musí být uvedeno celé jméno, adresa a datum 
narození nominovaného sportovce. Další důležitou informací, 
která nesmí v návrhu chybět je sportovní zaměření (disciplína) 
a klub, u kterého je nominovaný registrován.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika 

TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40 
Hlavní trenérka: Soňa Pekárková 

Tel.: 604 354 780; gymslaviakv.blog.cz

Tréninky v úterý a ve čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně 
SPgŠ v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40
Právě probíhá nábor dívek narozených v letech 2001–2004.
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Napsali jste námDopis do redakce

Vylosování soutěží

Odešel dobrý člověk

Dne 30. listopadu 2011 jsme se ve zcela 
zaplněné obřadní síni karlovarského 

krematoria rozloučili s výraznou osobností 
našeho města Petrem Novákem. Do radio-
amatérského nebe odešel dobrý a moudrý 
člověk, vtipálek, výborný muzikant, dříč, 
vynikající technik a konstruktér, dlouholetý 
předseda Lázeňského radioklubu a nezištný 
kamarád. Kouzlům radiotechniky se věno-
val už jako premiant gymnázia v Soběslavi, 
a pak během studia na průmyslovce v Kut-
né Hoře a Pardubicích.  Po vojně ho v roce 
1966 zavála umístěnka do Karlových Varů, 
kde nastoupil k tehdejší Správě dálkových 
kabelů, jako technik na zesilovací stanici 
v Drahovicích. V radioklubu OK1KVK se 
začal věnovat práci s mládeží. Napsal de-
sítky článků do odborných časopisů, vydal 
dvě publikace o provozu v pásmech VKV, 
zkonstruoval zařízení TRPASLÍK, TRAMP 
80, 160 a 145, která mnohým radioamaté-
rům pomohla v začátcích při poznávání tajů 

éteru. Jako správný patriot zajistil karlo-
varskému radioklubu oficiální statut s prá-
vem používat městský znak na QSL lístcích 
a propagovat tím Karlovy Vary. Mohli jsme 
ho slyšet na Blatenském vrchu, kde u tábo-
ráku se svým banjem zpíval a hrál trampské 
songy mladým radioamatérům. Poslední 
zaměstnání našel v karlovarské nemocnici, 
kde jako technik energocentra pracoval  až 
do roku 2006. Petr Novák by se 28. ledna 
2012 dožil sedmdesáti let. Mezi Karlovará-
ky po něm zůstane hluboká mezera. 

(Radioklub lázeňského města, OK1KVK)

Laskavost dárců nám 
vehnala slzy do očí

Děkujeme učitelům a žákům ZŠ a ZUŠ, 
Šmeralova 15, kteří zorganizovali 

1. prosince v Malém sále Thermalu Adventní 
koncert. Část výtěžku byla věnována na kon-
to jedné z našich klientek, Nikolce Zikové 
z Nové Role, a díky rodičům, kteří na koncert 
přišli, se podařilo vybrat neskutečných 20 ti-
síc korun. Za Nadační fond Propojení nedo-
kážu vyjádřit slovy, jak moc si toho vážíme. 
Vstřícnost školy a laskavost dárců mi vehnala 
slzy do očí. Dodala nám víru, že naše snažení 
má smysl. Díky této sbírce můžeme Nikolce 
zajistit 14denní pobyt v centru ADELI. Při-
kládám certifikát o celkové vybrané částce.
Pro náš malý nadační fond je tahle zmínka 
v KRL jedinou možností, jak veřejně poděko-
vat všem, kteří se na sbírce podíleli. Oslovili 
jsme za poslední měsíc se žádostí o pomoc 
osm tisíc firem i soukromníků – bohužel, bez 
jakéhokoliv výsledku. Kdyby každý z oslove-
ných poslal jen 100 Kč, mohl náš fond pomo-
ci všem klientům. Od ředitele ZŠ a ZUŠ v Ry-
bářích máme příslib, že akci v příštím roce 
zopakujeme a na jejich webu zveřejníme. 
Aby všichni, co pomohli, mohli dál sledovat 
příběh Nikolky. Za Nadační fond Propojení 
obrovský dík! 

(Mirka Hejdušková, tel. 777 747 941, 

www.nfpropojeni.cz )

Tajenka minulé křížovky byla odpovědí 
na otázku Čím můžeš překvapit své 

blízké pod stromečkem? Správná odpověď: 
Blýskni se o Vánocích křišťálem Moser. 
Ze 116 vylosovaných správných odpovědí 
získal dárek od sklárny Moser Jiří Karásek, 
Boční 54. 
Naše listopadová i prosincová fotohádanka 
měly stejnou otázku: Jak se jmenoval dům, 
v němž se dnes nachází Café Pupp? Správná 
odpověď byla: Boží oko (pův. Auge Gottes). 

Šlo o dům čp. 311 na pozemku rodiny cukrá-
ře a starosty Antona Deimla. Některé čtenáře 
jsme zmátli reliéfem cukráře Johanna Georga 
Puppa, jehož potomci dům koupili až po le-
tech přemlouvání od sester konkurenčního 
cukrářského rodu Deimlových roku 1934. 
Někteří čtenáři uváděli jako název domu 
Český sál (Lusthaus), který ale měl čp. 310, 
nebo Saský sál (Ballhaus) s čp. 313. Jak uvádí 
historik Stanislav Burachovič v knize Příběh 
GH Pupp, životopisná data na reliéfu jsou na-
víc chybná. První z rodu hoteliérů se narodil 
1743 a původně se jmenoval Popp. Není divu, 
že řada čtenářů si popletla dům i cukráře. Jak 
jsme slíbili, obdrží knihu o historii Puppu 
i pozornost od jeho cukrářů dva vylosovaní 
čtenáři: Veronika Černá a Radomír Kovář. 
Blahopřejeme! 
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Tajenkou na leden je přání redakce KRL čtenářům do nového roku 2012

Odpovědi zašlete do 13. ledna 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01 
Moskevská 21, tisk. odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného luštitele čekají dvě vstupenky na kulturní představení.
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Křížovka/Kontakty

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

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

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

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

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

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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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IQ spořicí účet.

S IQ spořicím účtem s měsíční výpovědní lhůtou zhodnotíte 
Vaše úspory bez starostí. Úroky Vám připíšeme měsíčně.
Více na www.LBBW.cz, tel.: 353 433 511.

LBBW Bank CZ a.s.

Dr. Davida Bechera 6

Karlovy Vary

Sen o vyšším úroku se stal
skutečností!

SC-311926/01
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