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Karlovy Vary navštívili v historii 3 carové, 
26 králů, 23 císařů, 4 císařovny, 3 šáhové, 
18 princezen a 24 prezidentů. V roce 2002 
byl mezi nimi i poslední sovětský prezident 
Michail Gorbačov. 

Tvářemi z titulní strany jsou montéři 
karlovarské fi rmy TIMA Roman Kratochvíl 
(vpravo) a Václav Čáslavka. Už sedmnáctý 
rok instalují do karlovarských ulic vánoční 
světla. První vždy v Zeyerově ulici.

Ti, kteří montují Ti, kteří montují 
vánoční výzdobuvánoční výzdobu

Díky summitu Visegrádské skupiny zažilo 
město poprvé v historii čtyři prezidenty 
najednou. Ochutnali Vřídlo, becherovku 
i oplatky. Rokovali v Imperialu a večeřeli 
jelení svíčkovou v Puppu.

Návštěvou roku byli Návštěvou roku byli 
čtyři prezidentičtyři prezidenti

Spočítali jsme Spočítali jsme 
slavné návštěvyslavné návštěvy

Pěvecké fi nálePěvecké fi nále
ovládly ženyovládly ženy
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Ze čtyř vítězů tři pěvkyně kralovaly letošní 
45. Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 
Dvořáka. Suverénní v kategorii Junior byla 
20letá Barbora Perná z Prahy. Vyzpívala 
si pozvání na dvě operní scény.2525
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Slovo primátora
Je tu opět prosinec 
a s ním advent, 
čas předvánoční. 
Je to doba trochu 
hektická, snažíme 
se připravit vše po-
třebné na svátky, 
abychom je mohli 
prožít co nejhezčí 

s našimi blízkými. Ne že bych se nepři-
pravoval taky, ale právě teď zažívám spo-
lu s kolegy daleko větší shon. Jako nový 
primátor města se snažím za pochodu 
naučit co nejvíc o fungování města a 
magistrátu, zjistit, co z té kupy práce, ke 
které jsme se zavázali, je nejdůležitější 
a nejnaléhavější, a co naopak nesmíme 
uspěchat. Každý den jednám s mnoha 
lidmi, řeším se svými spolupracovníky 
desítky problémů, odpovídám na dotazy 
médií nebo občanů města. Je to skutečně 
blázinec. 
Naštěstí se zajímám o chod města 
už spoustu let, hodně jsem se už stihl na-
učit i jako zastupitel města. Vím, že naší 
prioritou musí v těchto dnech být přede-
vším navržení smysluplného rozpočtu na 
příští rok. Budeme se také zamýšlet nad 
tím, jak změnit ve městě věci, se kterými 
jsme jednoduše nemohli být spokojeni. 
Ale abych nemluvil jen o práci, té máme 
v téhle době asi všichni dost. Advent 
je taky dobou, kdy se krátí dny, zapalují 
adventní svíčky, pořádají adventní trhy. 
Ty karlovarské se letos konají na třídě T. 
G. Masaryka, běží už od konce listopadu, 
kdy byla první adventní neděle, a skon-
čí až den před Štědrým dnem. Každou 
adventní neděli odpoledne vám a vašim 
dětem nabídnou trhy navíc zpívání koled 
nebo tradiční vánoční zvyky. Jste samo-
zřejmě zváni a vítáni. Více informací na-
jdete uvnitř tohoto vydání KRL. 
Nedávno se v Karlových Varech sešli pre-
zidenti všech čtyř zemí Visegrádské sku-
piny. Byla to návštěva opravdu unikátní, 
jakou naše město ještě neznamenalo. 
Za stovky let své existence však zažilo 
řadu jiných významných návštěvníků, 
a těm se věnuje zvláštní téma tohoto čís-
la. Jak se však shodují všichni historici, 
a já se k nim rád přikláním, nejvýznam-
nější návštěvou celé historie Karlových 
Varů byla návštěva českého krále a císaře 
Svaté říše římské, Karla IV. Karle, děku-
jeme. 
Prožijte prosinec příjemně.

Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary

12–1412–14

stížnosti a podněty k distribuci: 

Anna Saricheva

tel.: 224 816 821

e-mail:

distribuce@ceskydomov.cz

inzertní oddělení: 

tel.: 776 431 879, 606 792 475

e-mail: 

karlovy.vary@ceskydomov.cz

stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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FotoaktualityFotoaktuality

Koaliční smlouvu podepsali 9. listopadu 2010 v Husovce (zleva) Jiří Ko-
tek (ALTERNATIVA), Otmar Homolka (OCJJ), Petr Kulhánek (KOA) 
a Michal Toufar (TOP 09). Smlouva platí po celé čtyřleté volební období 
do roku 2014 a jejími přílohami jsou jmenný seznam uvolněných a neu-
volněných členů rady a programové prohlášení.

Nový název dostala 26. října MŠ Mozartova 4. Název již nemá podle 
ulice, v níž školka sídlí, ale nově se jmenuje Na Kopečku. Změny se do-
čkala po 48 letech a podle hostů křtin je nový název dětem bližší a vysti-
huje místo na výsluní mezi stromy. Školka se na přejmenování vyšňořila 
a učitelky nacvičily s dětmi kulturní program. Kmotrou se stala Jana 
Buriánová z knihovny v Drahovicích.

Na Staré louce začal fi niš. Poslední kostky položili kameníci na 820 
metrů dlouhém korzu mezi Tržištěm a Puppem. Revitalizace nejstarší 
promenády za 140 milionů korun začala loni 8. října vysazením aleje 
28 kaštanů. Nyní dokončují poslední z 11 úseků. Termín dokončení kor-
za je 15. prosince 2010.

Svatý Martin přivezl koláče 11. listopadu do MŠ Studánka v Krymské 
ulici. Školka se proměnila v malé království svítící výzdobou. Kuchařky 
napekly svatomartinské rohlíčky a koláčky, navařily svatomartinský čaj 
a nakrájely ovoce. K vidění byly lampiony různých tvarů, kterými svítily 
děti sv. Martinovi na cestu. Na uvítanou mu zazpívaly.

Už 147 tun odpadového textilu se sebralo do 15. listopadu v našem měs-
tě. Firma Koutecký, která se ekologickým sběrem zabývá, rozmístila 12 
sběrných nádob v ulici Lidická, Stará Kysibelská, Dolní Kamenná, Kpt.
Jaroše, Závodu míru, Závodní, Konečná, Buchenwaldská, Šumavská, 
Lomená, Okružní, U Dětské vesničky a za Penny Marketem.
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 OSOBNOST MĚSTA 

LidéLidé
▼

Lázeňský lékař Milan Mixa
Karlovarský příběh lékaře Zlatého věku 

MUDr. Milana Mixy začal roku 1893, 
kdy ho jeho otec, zemský poslanec a sta-
rosta města Příbrami vzal s sebou na léčení 
do Karlových Varů. Syn právě odmaturo-
val a přihlásil se ke studiu na farmakologii. 
Otec vyhledal jediného českého lékaře dr. 
Emanuela Engla a ten objevil stopy začí-
najícího diabetu také u jeho syna. To ved-
lo mladého muže k rozhodnutí: studovat 
medicínu a pomáhat lidem trpícím cuk-
rovkou. Ještě jako medik se Milan Mixa 
zúčastnil Mezinárodního lékařského kon-
gresu v Moskvě, kde ho zaujala přednáška 
I. P. Pavlova natolik, že se rozhodl naučit 
rusky, aby vědci rozuměl bez tlumočníka. 
Na kongresu v Madridu roku 1904 již oslo-
vil I. P. Pavlova v jeho mateřštině a získal 
si jeho sympatie. O čtyři roky později po-
žádal nositele Nobelovy ceny Pavlova, zda 
by mohl pod jeho vedením zkoumat účinky 
karlovarských pramenů po resekci žalud-
ku. Pavlov souhlasil, a tak doktor Mixa 
začal ordinovat v Karlových Varech po této 
skvělé průpravě a praxi na řadě zahranič-

ních klinik. Měl rozsáhlou, vesměs slovan-
skou klientelu. Léčila se u něho jugoslávská 
královna Marie, dcera proslulého ruského 
malíře Rjepina Věra, přítel Alfons Mucha, 
Leoš Janáček, Oskar Nedbal, Vítězslav 
Novák, Josef Suk, J. B. Foerster, Oldřich 
Blažíček, Gabriela Preissová, členové Ná-
rodního divadla a další.
Po skončení druhé světové války se sedmde-
sátiletý dr. Mixa vrátil z Luhačovic zpět do 
Karlových Varů. Organizoval v čele Místní 
správní komise zdejší lázeňství. S MUDr. 
Juliem Friedmannem obstarali sanitní vlak 
pro těžce nemocné a přemístili zpět do Ně-
mecka „berlínskou nemocnici“, která měla 
po celou válku své detašované pracoviště v 
karlovarských lázeňských domech a hote-
lích. Už v červnu 1946 založil Mixa spolu 
s kolegy Sdružení karlovarských lékařů 
a byl zvolen jeho předsedou. Když byly 
v roce 1949 zrušeny soukromé ordinace, 
zařadil se mezi lékaře státních lázní. Svěží 
a plný elánu stále léčil pacienty a věnoval 
se výzkumu. Ještě roku 1956 sledoval 300 
pacientů s ledvinovými kaménky, jimž or-

dinoval Sadový pramen. V témže roce mu 
ministr zdravotnictví udělil titul Zasloužilý 
lékař. Se světem se dr. Mixa rozloučil v roce 
1959. Zapsal se zlatým písmem do historie 
karlovarského lázeňství.

(Mgr. Eva Hanyková)

Diamantovou svatbu oslavili na magické 
datum 11. 11. 2010 manželé Haisovi 

z Karlových Varů. V našem městě bydlí od 
roku 1957 a společně obývají byt na Mos-
kevské ulici. Paní Marie pracovala celý život 
v lázeňských zařízeních. Dnes ráda plete. Její 
manžel Jan byl desítky let zaměstnán v Měst-
ském stavebním podniku. Jeho velkým ko-
níčkem je zahrádka, kterou mají v Jenišově. 
Zde společně odpočívají a tráví většinu času. 
Společně vychovali tři dcery, jsou již šesti-

násobnými prarodiči a mají tři pravnoučata. 
Všechny děti, vnoučata i pravnoučata je na-
plňují láskou a dodávají jim chuť do života. 
Manželé Haisovi jsou stále velmi aktivní a 
čilí. A recept na to, jak spolu vydržet až do 
diamantové svatby? „Vždycky myslet srdíč-
kem, občas si i vyhubovat, ale hlavně se mít 
pořád rádi,“ prozrazuje paní Haisová.
Manželům k jejich diamantové svatbě blaho-
přejeme a do dalších společných let přejeme 
hodně lásky a zdraví!

Společně prožili šedesát let

Součástí mistrovství světa v basketba-
lu žen, jehož fi nále se hrálo letos v říjnu 

v KV Areně, byla také soutěž pro žáky zá-
kladních škol. Měli za úkol nakreslit obrázky 

na téma basketbalového šampionátu. Obráz-
ků se sešla velká řada a ty nejlepší školy byly 
za ně po zásluze odměněny. Jeden obrázek 
byl však výjimečný. Jeho hlavními aktérkami 
byly hráčky, z nichž jedna měla na dresu pís-
mena ČR a druhá USA. V té době samozřej-
mě nikdo netušil, které týmy postoupí do fi -
nále. Šéf karlovarského organizačního týmu 
MS Ladislav Jirsa slíbil, že pokud se ve fi nále 
utkají právě tyto týmy, předá autorovi ob-
rázku medaili. Finále tak opravdu dopadlo 
a šéf pořadatelů splnil 3. listopadu slib. Při-
jel osobně předat autorce obrázku stříbrnou 
medaili. Odměněnou byla jedenáctiletá Vik-
torie Bischofová, žákyně 5.A ZŠ Konečná. 
Medaili převzala ve třídě, kde probíhala vý-
tvarná výchova, a na památku dostala ještě 
knihu o šampionátu.

Malá malířka získala stříbrnou medaili

Finálový výkres se stal raritou šampionátu

Malá malířka Viktorie Bischofová s medailí



Řidičské prů-
kazy vydané 

od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 
2000 musí jejich 
držitelé vymě-
nit nejpozději 
do konce letoš-

ního roku. Pokud tak neučiní, bude doklad 
neplatný. „K datu 14. 11. 2010 zbývalo v ORP 
Karlovy Vary k výměně 5 831 řidičských prů-
kazů,“ řekla KRL vedoucí odboru dopravy 
Lenka Kůsová. Vzhledem ke stále velkému 
počtu řidičů, kteří si doklad ještě nevyměnili, 
se magistrát města rozhodl prodloužit úřední 
hodiny na odboru dopravy – registru řidičů. 

Nové úřední hodiny, které budou platné 
až do konce tohoto roku: 
pondělí 08.00-12.00, 13.00–18.30 
středa 08.00-12.00, 13.00–18.30 
pátek 08.00-12.00
„Vánoční týden je jasný 20. a 22. prosince 
jsou úřední dny, 24. 12. je Štědrý den. Silves-
trovský týden: 27. a 29. 12. jsou úřední dny. 
V pátek 31. prosince bude na registru řidičů 
úřední den. Vzhledem k tomu, že bude již 
uzavřená pokladna, budou prováděny úkony, 
které nepodléhají zpoplatnění. Podání žádos-
ti k zákonné výměně, ani výdej již hotových 
řidičských průkazů nepodléhá správním po-
platkům. Občané si tedy mohou bezplatně 
zažádat o výměnu. Pátky máme úřední den 

od 8 do 12 hodin. Chtěli bychom proto ape-
lovat na všechny řidiče, aby opravdu využili 
prodloužených úředních hodin a nenecháva-
li výměnu až na poslední chvíli, kdy se může 
stát, že čekáním na registru řidičů stráví i ně-
kolik hodin,“ uvedla Kůsová. Odbor dopravy 
upozorňuje občany, že pro rychlejší a poho-
dlnější výměnu řidičských průkazů mohou 
využít systém elektronického objednávání 
na webových stránkách v sekci Úřad on-line. 
Díky němu se z domova mohou dopředu ob-
jednat na určitý den a určitou hodinu, a mo-
hou se tak vyhnout dlouhému čekání. Veškeré 
další informace o výměně řidičských průka-
zů naleznete na našich webových stránkách: 
http://www.mmkv.cz. 

Na výměnu řidičských průkazů zbývá pár týdnů

Sdělení magistrátu
• O vánočním týdnu budou úřední dny ma-
gistrátu 20. a 22. prosince, na Štědrý den 
24. 12. bude zavřeno. Dále budou úřední dny 
27. a 29. prosince, na Silvestra budou zavřeny 
přepážky Czech Pointu, ověřování a poklad-
na z důvodu roční účetní uzávěrky. Tento den 
musí úřednice odevzdat veškerou vybranou 
finanční hotovost do pokladny a provést 
roční vyúčtování správních poplatků. Regis-
tr řidičů, včetně výměny řidičských průkazů 
a další bezplatné služby mají 31. 12. otevřeno 
od 8 do 12 hodin.
• Podle Obecně závazné vyhlášky města Kar-
lovy Vary č. 13/2007 o čestném občanství, 
poctách a Ceně města Karlovy Vary, mají ob-
čané města možnost podat prostřednictvím 
zastupitelů města písemný návrh na udělení 
CENY MĚSTA ZA ROK 2010, a to nejpozději 
do 31. prosince 2010. Cena města je udělo-
vána na základě písemného návrhu s podrob-
ným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře 
zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu.
• Na základě schváleného rozpočtu bude rea-
lizována stavební zakázka Odbahnění rybníků 
Rokosák I. a II. Na tuto akci získalo město do-
taci ze SFŽP ve výši 90% uznatelných nákla-
dů. Rybníky se nachází v městské části Dra-
hovice mezi sídlišti panelových domů v ulici 
Maďarská a Východní. Stavbou není měněn 
vzhled rybníků. Dojde k odbahnění rybníků 
a k opravám výpustních zařízení, rekonstrukci 
přítoků a k opravě betonového břehu. Zároveň 
bude zrekonstruováno odtokové potrubí.
• Aktualizovaný Katalog sociálních služeb 
města Karlovy Vary představuje více než 40 
druhů služeb, které mohou občané využít, 
pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situ-
aci. Katalog najdete na webových stránkách 
www.mmkv.cz., dále v limitovaném množství 
na odboru zdravotnictví a sociálních věcí 
v budově magistrátu II, rovněž na informacích 
magistrátu I a v infocentrech na terminálu 
Dolní nádraží a v KV Areně.

Každoroční zimní údržba se v našem 
městě provádí po dobu pěti měsíců, 

od listopadu do března. Měsíčně vyjde asi na 
2,5 mil. Kč, roční náklady jsou celkem 12,5 
mil. Kč. Vše záleží na tom, jaký bude mít zima 
průběh, zda bude nutno řešit kalamitní sta-
vy či naopak, pokud nenapadne sníh, budou 
prováděny náhradní práce (úklid ulic, od-
straňování použitých inertních posypových 
materiálů apod.). Pokud bude tolik sněhu, 
že ho bude nutné odvážet, především z lá-
zeňského centra a pěších zón, budeme sníh 
vozit do technického areálu v Krokově ulici. 
O zimní údržbu části komunikací se stará dle 
smlouvy z roku 2004, která byla uzavřena na 
10 let, společnost AVE CZ. Vybrané chodníky 
a další pěší komunikace udržuje příspěvková 
organizace města Správa lázeňských parků. 
Údržbu dvou mimořádně svažitých ulic v cen-
tru města, Kolmé a Vyšehradské, které jsou 
označeny dopravní značkou Povinná zimní 
výbava, provádí podle smlouvy specializova-
ná fi rma. Na úklid sněhu byly stanoveny ča-
sové limity, komunikace ve městě jdou rozdě-
leny podle důležitosti do čtyř stupňů priority. 

První v pořadí je zhruba 60 kilometrů rych-
lostních a sběrných místních komunikací 
s hromadnou dopravou, včetně příjezdových 
komunikací ke zdravotnickým zařízením. 
Ty mají limit pro údržbu dvě hodiny. Další 
jsou ostatní dopravně významné místní a vy-
brané obslužné komunikace s limitem šest 
hodin. Třetí prioritu má 18 kilometrů ostat-
ních obslužných komunikací, které musí být 
ošetřeny do čtyřiadvaceti hodin. U zbývají-
cích komunikací není limit stanoven, jedná 
se obvykle o přípojky k jednotlivým domům 
apod. Chodníky mají tři stupně priority: Pěší 
zóny a nejfrekventovanější ulice mají limit 
4 hodiny, ostatní 8 hodin, a je asi 40 úseků 
stezek, chodníků a schodišť, které se v zimě 
neudržují. Vždy však platí, že tyto neudržo-
vané úseky lze obejít po chodnících, stezkách 
či schodištích udržovaných. Výše uvedené 
časové limity stanovují čas od skončení sně-
žení, kdy má být komunikace ošetřena. V pří-
padě, že bude sněžit delší dobu nepřetržitě, 
budeme samozřejmě uklízet přednostně pá-
teřní komunikace.

(Technický odbor MM)

Zimní údržba již začala

6

Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu



7

Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu

Odpovídá vedoucí odboru kultury a ces-
tovního ruchu magistrátu města Mari-

an Odlevák: „Vánoční trhy v našem městě už 
začaly 27. listopadu a potrvají až do 23. pro-
since, tedy 27 dní v jednom kuse. Jejich mís-
tem je třída TGM a prostor mezi kinem Čas a 
Hlavní poštou. Vloni byly stánky umístěny ve 
Smetanových sadech u Alžbětiných lázní, ale 
návštěvníci trhů s tím nebyli spokojeni. Proto 
jsme se rozhodli, že prodejní stánky vrátíme 
na hlavní karlovarskou třídu, kde byly předlo-
ni. Lidé si tam budou moci zakoupit vánoční 
dekorace a doplňky, řemeslné výrobky nebo 

tradiční sváteční pochoutky. Rovněž drama-
turgie doprovodného programu je myslím 
velmi pestrá a na organizaci akce se letos po-
dílí pět fi rem. Mezi lákadla patří vystoupení 
muzikanta, skladatele a zpěváka Jaroslava 
Uhlíře nebo jazzmanů, kteří zahrají koledy.
Chybět nebudou ukázky vánočních zvyků a 
rozsvícení vánočního stromku,“ řekl Marian 
Odlevák. 
Náklady na Vánoční trhy byly v roce 2007  600 
tis. Kč, v roce 2008 pak přes 400 tis. a stejná 
částka byla i v roce 2009. Letošní náklady bu-
dou také zhruba půl milionu korun.

Jaké budou letošní Vánoční trhy

3. 12. 2010 Mikulášská besídka 
od 10.00 hodin pro malé děti, od 17.00 hodin 
pro větší děti – v DDM K. Vary, Čankovská 9, 
360 05 K. Vary. Informace na tel. č. 353 564 
222

13.–15. 12. 2010 Vánoční trhy v Domě 
dětí a mládeže 
každý den od 16.00 hodin - výstava výrob-
ků (s vánočními motivy) dětí ze zájmových 
kroužků. Informace na tel. č. 353 564 222

16. 12. 2010 Vánoční vystoupení Domu 
dětí a mládeže 
v malém sále LS Thermal od 17.00 hodin. In-
formace na tel. č. 353 564 222

17. 12. 2010 Seminář malování na hed-
vábí 
od 9.00 hodin v Domě dětí a mládeže Kar-
lovy Vary, Čankovská 9, 360 05 Karlovy 
Vary. Informace na www.ddmkv.cz nebo 
na tel. č. 353 564 222

Akce Domu dětí a mládeže MALÝ VÁNOČNÍ TRH
se koná 15. 12. 2010 od 15 do 17 h. v prosto-
rách zahrady MŠ Paprsek, Mládežnická 6. 
Bohatý program plný vánočních koled, kostý-
mů a překvapení připravují děti z naší mateř-
ské školy, ZŠ Čankovská a ZUŠ Šmeralova. 
Slavnostně nasvítíme vánoční strom a děti 
mohou předat své dopisy s přáním Ježíško-
vým kouzelným pomocníkům, kteří za námi 
přijedou až z Božího Daru. 
Ve stáncích bude možné zakoupit vánoční 
dekorace a také malé občerstvení, a podpořit 
tak školku, jelikož veškerý výtěžek z tohoto 
prodeje jí bude věnován.

SC-301637/1
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PředstavujemePředstavujeme

Všem novým členům rady města položi-
la redakce KRL dvě otázky: (1) Můžete 

prozradit našim čtenářům něco o sobě? (2) 
S jakou vizí nastupujete do své funkce? 

ING. PETR KULHÁNEK, 
PRIMÁTOR MĚSTA (KOA)

Do kompetence primátora města náleží za-
bezpečení těchto konkrétních úkonů v samo-
statné působnosti města: 
– v zásadních otázkách samostatné působ-
nosti koordinuje a kontroluje činnost odboru 
fi nancí a ekonomiky, odbor právní, odbor 
kanceláře primátora, odbor vnitřního auditu 
a kontroly, městská policie, odbor lázeňství a 
kultury a obchodní společnosti města, 
– odpovídá za dotační politiku.
(1) Volný čas se snažím rozdělit mezi rodi-
nu, sport a fi lmový klub. Se ženou Barborou 
máme 2 malé syny 4 a 6 let, kteří jsou právě ve 
věku, kdy je s nimi největší zábava a je třeba 
jim věnovat maximum možného času. Sport 
dělím mezi squash, běh, kolo a lyže, fi lmový 
klub je koníčkem a relaxací již 20 let.
(2) Vrátit městu a jeho vedení důvěru lidí, 
chovat se otevřeně, slušně a cílevědomě pra-
covat na splnění vize – Karlovy Vary jako 
místo příjemné k žití a zároveň světoznámá 
lázeňská a turistická destinace.

ING. JIŘÍ KOTEK, PRVNÍ NÁMĚSTEK 
PRIMÁTORA (ALTERNATIVA) 

Do působnosti prvního náměstka primátora 
města patří zabezpečení těchto konkrétních 
úkolů v samostatné působnosti města:
- zastupuje primátora v době jeho nepřítom-
nosti,
– spolupracuje s příslušnými členy komisí a 
přednáší jejich podněty na jednání RM,
– v zásadních otázkách samosprávy koordinu-
je a kontroluje činnost na tomto úseku: majetek 
města, investice, technický servis (odbor tech-

nický, odbor dopravy, odbor životního prostře-
dí).
(1) Jsem zemědělský inženýr – ekonom, ab-
solvent Manažerského institutu, se zaměře-
ním na reklamní a marketingové činnosti. 
Jsem vydavatelem www.radnicnilisty.cz, 
praktický politolog. Donedávna jsem působil 
jako opoziční zastupitel v Karlových Varech 
a doposud jsem také v krajském zastupitel-
stvu. Mezi zálibami dominuje aktivní vztah 
ke sportu a ke kultuře. Jsem 10 let podruhé 
ženatý, mám dvě děti, tedy celkem čtyři. 
(2) Budu plnit to, o čem jsem v opozici hod-
ně nahlas hovořil, tedy DOST a ZMĚNA. 
Dost losovaček, nemravných prodejů, úřed-
níků typu paní Doubové, účelových a zma-
nipulovaných výběrových řízení. Změnit to, 
co ještě půjde změnit. Nastavit významně 
skromnější parametry. Náš magistrát měl už 
370 zaměstnanců, je to dobře, nebo špatně? 
Samozřejmě, vedle toho je třeba koukat do-
předu, ve vytunelovaném a na roky dopředu 
defi citním rozpočtu, který jsme po předchá-
zející koalici získali, mnoho prostoru pro 
kouzla nezbylo. Smlouvy nám „kolegové“ 
napsali tak nevýhodně, že s nimi bude vel-
mi těžko hýbat (výstavba bazénu, pronájem 
teplárny, řada dalších nájemních smluv a 
podmínky smluv kupních). Investice vrhli do 
zcela špatných směrů a ty správné – tedy do 
infrastruktury, jsou velmi diskutabilní (So-
kolovská, Stará louka apod.). Díky tomuto 
zadlužení a prázdné kase zbude alespoň čas 
na nápravy toho minulého, bude tedy mož-
né nastavit systém samosprávy efektivněji a 
hlavně průhledně a transparentně. Když na 
to nebudu stačit a nepůjde to, nebudu zde se-
dět a lelkovat, odejdu.  

MGR. JIŘÍ KLSÁK, 
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA (KOA)

Do působnosti náměstka primátora náleží 

zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samo-
statné působnosti města:
– zastupuje prvního náměstka primátora měs-
ta v době jeho nepřítomnosti vyjma kompetencí 
primátora města
– spolupracuje s příslušnými předsedy komisí a 
přednáší jejich podněty na jednání RM
– v zásadních otázkách samosprávy koordinu-
je a kontroluje činnost tohoto odboru: odbor 
architektury a urbanismu, odbor školství a 
tělovýchovy, odbor zdravotnictví a sociálních 
věcí, odbor informačních technologií.
(1) Dokud mne volební úspěch a zodpověd-
nost vůči voličům nevytrhly z mých profes-
ních kořenů, věnoval jsem se archeologii a 
historii, které samozřejmě nadále zůstanou 
minimálně mým nejpřirozenějším koníčkem. 
K dalším z řady mých zálib patří literatura, a 
to zejména poezie, fascinace přírodou a pa-
mátkovými hodnotami, pěší turistika, ale 
také rocková hudba. Jsem ženatý a mám dvě 
dospělé děti, moje manželka pracuje v karlo-
varské galerii.
(2) Do své funkce nastupuji s vizí dělat kon-
struktivní, nezištnou a poctivou práci pro 
všechny občany Karlových Varů, jak jsem 
sliboval ve své předvolební proklamaci. Prá-
ci pro město a jeho občany chápu především 
jako každodenní službu. Mezi mé priority 
rozhodně bude patřit péče o potřeby občanů 
všech věkových kategorií ve mně svěřených 
resortech (zdravotnictví, sociální péče, škol-
ství a sport), ale také vzhled města Karlovy 
Vary, a to nejen jeho historického jádra, je 
pro mne zásadním problémem k řešení (ar-
chitektura, urbanismus a památková péče). 
Mou představou je město jako památka 
UNESCO, ale zároveň jako živý organismus, 
s fungující infrastrukturou, s pracovními pří-
ležitostmi, město pro lidi, kteří si ho po stale-
tí postupně sami vybudovali a cítí se v něm 
přirozeně dobře.

Představujeme nové vedení města Karlovy Vary
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary zvolilo 12. listopadu 2010 novou radu města, primátora a jeho náměst-
ky. Rada má nyní místo dosavadních jedenácti jen devět členů, počet náměstků primátora se zredukoval ze čtyř na dva a zru-
šila se místa dalších dvou uvolněných radních. Snížil se rovněž počet výborů ze šesti na dva a jejich členů. Finanční výbor bude 
mít místo dřívějších jedenácti nyní jen šest členů a kontrolní výbor má ze sedmi členů zatím pouze čtyři.
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Rada městaRada města

ING. PAVEL ŽEMLIČKA, RADNÍ 
A ZASTUPITEL MĚSTA (KOA)

(1) Jsem absolventem VŠST Liberec obor 
strojírenství. Po studiu jsem pracoval jako 
gymnaziální učitel, později jsem působil 
jako jednatel Karlovarské prádelny, s. r. o., 
a v současné době jsem ředitelem Střední 
průmyslové školy v Ostrově. Jsem také pro-
vozovatelem Klubu Paderewski a působím 
v hudebních sdruženích vytvořených kolem 
vokálního kvintetu DAD.
(2) Chci se zaměřit především na oblast kul-
tury, školství a také na sociální problematiku. 
Chtěl bych se podílet na vytvoření funkčního 
modelu kultury v Karlových Varech, na vy-
tvoření grantových pravidel pro oblast kul-
tury a také například struktury kulturních 
organizací, které by umožňovaly místní tvor-
bu, opětovné otevření místní profesionální 
divadelní scény. Zajímá mě také stabilizace 
Karlovarského symfonického orchestru.

RNDR. JAROSLAV RŮŽIČKA, RADNÍ 
A ZASTUPITEL MĚSTA (ALTERNATIVA)

(1) Jsem ženatý a společně s manželkou vy-
chovávám syna. Dalším členem rodiny je 
náš pes. Mezi mé záliby patří sport, přede-
vším basketbal a tenis, rybaření, především 
na pstruhových vodách a také turistika 
a obecně přírodní vědy.
(2) Mou vizí jsou Karlovy Vary – město přívě-
tivé obyvatelům a návštěvníkům. S ohledem 
na profesní zaměření se hodlám při své veřej-
né činnosti zabývat ochranou životního pro-
středí, čistotou města, územním plánováním 
a dopravou.

ING. MICHAL TOUFAR, RADNÍ 
A ZASTUPITEL MĚSTA (TOP 09) 

(1) Je mi 38 let, jsem ženatý (manželka Jana), 
2 děti (Adam 4,5 roku, Kačenka 2,5 roku), 

pracuji jako fi nanční ředitel společnosti Im-
perial Karlovy Vary, a. s., mezi moje největší 
záliby patří společný čas s rodinou, cestová-
ní, cyklistika, horolezectví, sjezdové i běžec-
ké lyžování, tenis.
(2) Své nejdůležitější úlohy v radě města vi-
dím především v činnostech, které povedou 
k transparentní radnici, k veřejným výběro-
vým řízením i podlimitních zakázek, k větší 
otevřenosti magistrátu vůči Karlovarákům 
a v neposlední řadě v krocích, které postupně 
povedou k vyrovnanému hospodaření města 
Karlovy Vary.

ING. JOSEF MALÝ, RADNÍ 
A ZASTUPITEL MĚSTA (TOP 09)

(1) S mojí manželkou jsme vychovali jednoho 
syna a v současné době se věnujeme výchově 
naší, zatím jediné, vnučky. Protože s man-
želkou patříme mezi podnikatele, nemáme 
mnoho volného času. Já osobně dlouhodobě 
spolupracuji se Svazem dobrovolných hasi-
čů, kde se v současné době převážně věnuji 
pomoci při organizování hasičských soutěží 
a zejména sponzorské činnosti, která je ne-
zbytná pro to, aby  dobrovolní hasiči měli za-
jištěny alespoň základní provozní podmínky.
(2) Město v posledních letech hospodařilo 
s poměrně velkým defi citem. Protože jsem 
profesí ekonom, mám představu, že se vý-
sledky hospodaření v budoucnu musí výraz-
ně změnit. Je to proces dlouhodobý,  jehož 
cílem musí být vyrovnané, resp. přebytkové 
hospodaření města.  Karlovy Vary jsou v re-
publice vnímány jako město, kde bují korup-
ce. Toto povědomí je třeba změnit,  nejlépe 
tím, že budeme postupovat zejména při za-
dávání veřejných zakázek  transparentním 
způsobem. Rovněž pro zařazení Karlových 
Varů (popř. Mariánských Lázní a Františko-
vých Lázní) do seznamu UNESCO je třeba 

provést konkrétní kroky, a ne celý proces od-
dalovat. V neposlední řadě by si měli zastupi-
telé  uvědomit, že hlavním průmyslem města  
je lázeňství. Zaměstnává největší počet lidí 
a lázeňství a cestovní ruch je to, co dělá Kar-
lovy Vary proslulými.

ING. OTMAR HOMOLKA, RADNÍ 
A ZASTUPITEL MĚSTA (O CO JIM JDE?!)

(1) Moje rodina i přátelé mě v mé  dosavadní 
činnosti pro město Karlovy Vary plně podpo-
rují. Mám proto dostatečné množství času i 
chuti na práci v radě i zastupitelstvu města. 
(2) Moje, lépe řečeno naše (hnutí O co jim 
jde?!) hlavní priority a plány jsou nastavení 
pravidel pro výstavbu a dopravu ve měs-
tě (včetně cyklostezek a cyklopruhů), dále 
správné hospodaření s majetkem města a za 
třetí radnice otevřená pro občany města.

ING. MILAN RUSEV, RADNÍ A ZASTUPITEL 
MĚSTA (O CO JIM JDE?!)

(1) Narodil jsem se v roce 1955. Jsem že-
natý, mám 2 děti, 32 a 27 let, a 3 vnoučata. 
Všichni žijeme v Karlových Varech. Po stu-
diu na gymnáziu jsem absolvoval studium na 
ČVUT, Fakultě stavební, kterou jsem dokon-
čil v roce 1979. Od roku 1981 bydlím v Kar-
lových Varech. Moje profesní kariéra, celkem 
30 let, se odvíjela především v investiční vý-
stavbě na různých odborných pozicích. Již 18 
let soukromě podnikám, od roku 1996 jsem 
spolumajitel a jednatel projekční a inženýr-
ské fi rmy. Mezi mé záliby patří hudba, přede-
vším rocková muzika, a zahrada.
(2) Chci zlepšit vztahy mezi radnicí a obyva-
teli Karlových Varů a také zkvalitnit fungová-
ní úřadu. Zaměřit bych se chtěl na probíhající 
i připravované investiční akce, kontrolu řád-
ného nakládání s majetkem a kvalitní přípra-
vu dalšího rozvoje města. 

Zleva doprava:
Ing. Pavel Žemlička,
radní a zastupitel města 
(KOA)

RNDr. Jaroslav Růžička, 
radní a zastupitel města 
(ALTERNATIVA)

Ing. Michal Toufar, 
radní a zastupitel města 
(TOP 09) 

Zleva doprava:
Ing. Josef Malý,
radní a zastupitel města 
(TOP 09)

Ing. Otmar Homolka,
radní a zastupitel města 
(O co jim jde?!)

Ing. Milan Rusev, 
radní a zastupitel města 
(O co jim jde?!)



Věřím, že stejně jako já i velká většina ne-li 
všichni z vás, by ještě před měsícem pova-

žovali ustavující zasedání Zastupitelstva měs-
ta v tomto složení za fi kci, za něco nepředsta-
vitelného. Skutečnost, že zde před Vámi nyní 
stojím, je odrazem stavu nálady v karlovarské 
společnosti, která po čtyři roky, nebo ještě 
déle, vnímala vývoj událostí ve městě a jeho 
správu se znepokojením a prohlubujícími se 
obavami o osud Karlových Varů. Ostatně, toto 
znepokojení bylo i pro mne prvním impulzem, 
proč jsem se komunální politikou začal zabý-
vat. V situaci, kdy ve městě vše funguje tak, jak 
má, a občané mají důvěru ve správu věcí veřej-
ných, bych se v klidu věnoval svým zájmům a 
profesi, Karlovarská občanská alternativa by 
nikdy nevznikla a nyní bych tu nestál. Nestál 
a nepřebíral správu města, jehož kondice má 
podle mého soudu do ideálního stavu daleko.
Velmi si proto cením důvěry, které se mi dosta-
lo od občanů Karlových Varů. Cením si i důvě-
ry, kterou cítím od svých koaličních partnerů, 
a věřím, že důvěru získám s postupem doby a 
podle výsledků práce také od mnohých z vás, 
kteří se na novou situaci zatím díváte zamrače-
ně a s určitou mírou nelibosti a pochybností.
Byl jsem dotazován, co si odnáším ze čtyřle-
tého působení v opozici. Odpověděl jsem, že 
obrovské ponaučení z chyb městské vlády: 
věci nepojmenovávat pravými jmény, neargu-
mentovat, dávat veliký prostor ke spekulacím, 

nediskutovat, přehlížet vůli a názory občanů 
a zejména nepřipouštět v drtivé míře návrhy 
opozice, byť rozumné a logické. Tento vztah 
vedení a opozice se proto budu snažit (a jsme 
v tomto bodě ve shodě s koaličními partnery) 
v následujícím období změnit v dialog, diskusi 
a naprostou otevřenost. Věřím, že pokud se 
ukážou naše kroky a rozhodnutí v souladu se 
zdravým rozumem a jednoduchou logikou a 
budou viditelně ku prospěchu města, ustoupí 
do pozadí možná nevraživost. Nevraživost 
ustoupí a převáží odpovědnost každého z 38 
členů tohoto sboru za správu našeho města. 
Samozřejmě bude na zvážení každého z vás, 
zda na tento návrh a styl politiky přistoupí. 
Pokud ano, může to být pro město Karlovy 
Vary ta nejkratší cesta k navrácení pověsti 
místa příjemného k životu a místa řadícího 
se mezi nejatraktivnější turistické a lázeňské 
destinace.
Pojďme se proto soustředit na horu práce, kte-
rá před námi stojí, ať se to týká vyrovnaného 

hospodaření města, transparentního chování 
radnice ve všech oblastech, lázeňství, cestov-
ního ruchu a kultury, aktivní dotační politiky, 
rovnoměrné obnovy vnitřní infrastruktury 
všech městských částí nebo kterékoliv z dal-
ších neméně důležitých oblastí komunální 
politiky.
Pro rozvoj a pozitivní směřování Karlových 
Varů udělám já i moji kolegové maximum, to 
vám mohu slíbit. Můžete k tomu přispět také 
vy všichni, zastupitelé města i občané, a pro-
to závěrem znovu opakuji – uvítáme a sami 
podpoříme jakýkoliv rozumný dialog vedoucí 
k širší shodě. Kdo mne zná, ten ví, že jsem se 
vždy snažil držet věcné podstaty při řešení 
problémů. Přistupujme proto ke správě měs-
ta výhradně z tohoto principu, a pokud se to 
podaří, budu i nadále velkým optimistou, že 
městu může tato změna jen a jen pomoci.
(Programové prohlášení nové Rady města 
zveřejníme v lednovém vydání Karlovarských 
radničních listů.)

Poučili jsme se z chyb minulého vedení 
První projev primátora města ing. Petra Kulhánka po zvolení 12. listopadu 2010

Jméno Strana Ve funkci

Václav Lokvenc, akad. sochař Hnutí za radikální obnovu Karlových Varů 1990–92 Odvolán před koncem volebního období

Ing. Miroslava Štorkánová ODS 1992–94 Ve funkci do konce volebního období

Ing. Igor Savič ČSSD 1994–96 Odvolán před koncem volebního období

JUDr. Josef Pavel ODS 1996–2001 Rezignoval po zvolení hejtmanem kraje

Ing. Petr Keřka ODS duben–září 2001 Odvolán před koncem volebního období

Mgr. Zdeněk Roubínek nestraník za US-DEU 2002–06 Ve funkci do konce volebního období

JUDr. Veronika Vlková ODS 2006–2008 Rezignovala z osobních důvodů

Ing. Werner Hauptmann ODS 2008–2010 Ve funkci do konce volebního období

Ing. Petr Kulhánek Karlovarská občanská alternativa 12. 11. 2010

Primátoři města Karlovy Vary od roku 1990

Jablko nepadlo daleko od stromu.
Prvním, kdo zvolenému primátorovi blahopřál, byl jeho otec Mgr. Vladimír Kulhánek. Šestnáct 
let byl zastupitelem města Karlovy Vary, čtyři roky náměstkem karlovarského primátora, osm let 
senátorem za ODS a šest let poradcem předsedy Senátu.
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Historické okamži-
ky zažila o prvním 

listopadovém víkendu 
Mlýnská kolonáda, kor-
zo Tržiště, Stará louka 

i hotely Pupp a Imperial. Staly se místem 
summitu prezidentů České republiky, Pol-
ska, Maďarska a Slovenska. Dlažbu před 

sloupovím kolonády přikryl červený koberec 
a tam, kde ještě nedávno šustily mohutné 
palmy, se ve větru vlnily státní vlajky a zásta-
va Hradní stráže. Dojem ze slavnostního po-
chodu, vojenských poct a uvítání prezidentů 
byl pro diváky velkolepý a zkazit ho nemohlo 
ani menší 28minutové zpoždění oproti měsíc 

trénovanému ceremoniálu. Čtyři prezidenty 
najednou, to Karlovy Vary ještě nikdy ve své 
historii nezažily! Místním patriotům také za-
lichotilo, když český prezident jako hostitel 
uvítal své protějšky z V4 nezvykle: „Myslím, 
že je dobře, že jsme pro tento summit vybrali 
nejzápadnější kout České republiky a Karlo-

vy Vary. Dál to už být nemohlo. Vím, že to 
sem měli páni prezidenti sice hodně daleko 
a nic vzdálenějšího jsme už nemohli vybrat. 
Ovšem Karlovy Vary si to zaslouží. Bude-
me tu projednávat řadu věcí důležitých pro 
naše země,“ řekl Klaus. Dodal, že pravidelné 
setkávání čtyř prezidentů je velmi důležité 
pro vzájemnou spolupráci zemí visegrádské 

skupiny, a připojil, že je rád, že se po čtyřech 
letech jednání V4 opět koná právě v České re-
publice a v Karlových Varech. Po těchto ofi -
cialitách a přehlídce Hradní stráže následo-
vala prozaičtější část schůzky: procházka po 
právě dokončené promenádě Tržiště a Stará 
louka, ochutnávka pramenů, becherovky a 

lázeňských oplatek a také jedinečné panora-
ma z Diany. Pak začala první série rokování 
v hotelu Imperial a po ní slavnostní večeře 
byla pro změnu v Puppu. Jako hlavní chod se 
podávala pečená jelení svíčková se speciální 
přílohou karlovarskými knedlíky, prošpiko-
vanými dýňovými jádry. Pil se Cabernet Sau-

vignon a Merlot. Výběr vína i skvělou kuchyni 
pochválili oba služebně nejstarší prezidenti 
Václav Klaus, který je prezidentem od 28. 
února 2003, i slovenský prezident Ivan Gaš-
parovič, který je v úřadě od 15. června 2004. 
Jak zaznělo v přátelské debatě, maďarský 
prezident Pál Schmitt je nejen diplomovaný 
ekonom, ale k tomu dvojnásobný olympijský 

vítěz a dvojnásobný mistr světa v šermu. Za 
benjamínka V4 se mohl považovat polský 
prezident Bronisław Komorowski. To proto, 
že byl na setkání Visegrádské skupiny popr-
vé a do prezidentského úřadu byl zvolen letos 
6. srpna po tragické smrti prezidenta Lecha 
Kaczynského. Zatímco prezidenti vedli v sa-

loncích Imperialu společná i bilaterální jed-
nání na téma strategické zájmy V4, budoucí 
společné iniciativy a energetická bezpečnost, 
první dámy měly po oba dny vlastní program. 
V pátek navštívily sklárnu Moser a druhý den 
si na zámku Bečov prohlédly unikátní relik-
viář svatého Maura. 

Karlovarský summit V4 vstoupí do historie

Po becherovce ochutnali prezidenti na Vřídelní 
kolonádě také léčivé prameny

Čtyři prezidenty najednou ještě Karlovy Vary 
ve své historii nezažily

Přichází Hradní stráž se slavnostními zá-
stavami

První promenádu absolvoval český prezident-
ský pár za doprovodu primátora a hejtmana

Prezident Václav Klaus se před ceremoniálem 
pozdravil s diváky

Jako první uvítal hostitel maďarského prezi-
denta Pála Schmitta

S polským prezidentem Bronisławem Komo-
rowským vykročili shodně levou

Čtveřici doplnil jako poslední slovenský prezi-
dent Ivan Gašparovič

Pamětní zápisy proběhly přímo na Mlýnské 
kolonádě
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U pramenů se střídali králové, princezny i prezidenti
Historikové se vzácně shodli, že nejvýznamnější návštěvou všech dob byl 
v našem městě Karel IV. Město, které založil, navštívil ještě třikrát. Karlovy 
Vary byly od poloviny 17. století až do první světové války „salonem Evropy“. 
Každý, kdo v diplomacii, umění nebo politice něco znamenal, objevil se v se-
zoně na karlovarské promenádě. Střídali se zde šáhové, králové, hlavy států, 
proslulí vědci, skladatelé i další osobnosti. V historickém výčtu nechybí hvězda 
němého filmu Mary Pickford, Beethoven, Paganini, generál Laudon, otec 
Vinnetoua Karl May, Sigmund Freud, první kosmonaut ani známý lotr Babin-
ský. V listopadu 1929 tu získali ke spolupráci krále špionů Richarda Sorgeho. 
Nejslavnější návštěvníky do roku 1914 zachytily dva obrazy W. Schneidera, 
vystavené v Císařských lázních. Na prvním bylo 57 a na druhém 28 postav. Těch 
slavných však byla více než stovka. Od 17. století do roku 1852 byl vítán každý 
vzácný host troubením ze Zámecké věže. Od roku 1638 se vydával seznam hos-
tů, tzv. Kurlisty. Vybrali jsme některé z řady prezidentů, vládců a králů.

OTEC VLASTI JAKO PRVNÍ
Císař římský a král český Karel IV. si v tehdej-
ších Warech léčil dnu a koupal nohu, zraně-
nou u Kresčaku. Podle pověsti objevil Vřídlo 
během lovu v roce 1358 (což je datum uvádě-
né jako založení města), pak tu pobýval ještě 
třikrát. Na skalním návrší (kde stojí Zámec-
ká věž) dal postavit lovecký zámeček, odkud 
měl nejblíže k horkým pramenům, které znal 
z Francie a Itálie. Kronika loketská uvádí, že 
Karel IV. se tu léčil od 16. do 28. října 1370 
než odjel na Karlštejn. Podruhé od 10. září 
1374 dva týdny a do třetice přijel 4. ledna 
1376 s družinou z Norimberka. Doprovázel 
ho syn Václav IV., pražský arcibiskup, vrchní 
zemský maršál a další osobnosti. Setrval do 
14. ledna, kdy odjel na královský hrad Loket.

 CAR PETR SJÍŽDĚL KOPCE
Originalitou mezi vzácnými hosty proslul ruský car Petr I. Veliký. Poprvé přijel 24. září 
1711, bydlel v domě Černý orel a na jeho léčbu dohlížel osobně hrabě Antonín Nostic. Druhý 
pobyt začal 19. října 1712, kdy byl car velkolepě uvítán. Léčba ho nijak nesvazovala. V domě 
U Páva si navlékl koženou zástěru a celý den zedničil, míchal maltu, kladl cihly a nahazoval 
omítky. V Březové ukoval na hamru železnou tyč a podkovu, v další dílně vyrobil ze slonovi-
ny tabatěrku a ze dřeva vysoustružil tři nohy ke karetnímu stolku. U ostrostřelců v Březové 
prostřílel tři terče. Pak se vsadil, že na neosedlaném koni vyjede na Jelení skok. Když dohnal 
koně ke skále, vytasil dýku a vyryl do kříže iniciály svého jména. Od té doby se místo jmenuje 
Petrova výšina. Carovy kousky popisuje kronika, nepíše však, co si zde Petr I. vlastně léčil. 
Z dalších carů byl zde v červnu 1890 a na jaře 1911 bulharský car Ferdinand I. Ten se však 
opravdu léčil a nebudil pozornost.

Zakladatel města Karel IV. Karlovy Vary roku 1358

REKORDMANI
Rekordmanem karlovarských návštěvníků byl vévoda frýdlantský a meklenburský, genera-
lissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna. Přijel na léčení 25. dubna 1630 s doprovo-
dem 900 osob a zdržel se do 27. května. Na tři týdny obsadil všechny domy na Tržišti, ve 
Vřídelní a Kostelní ulici. V jeho doprovodu byli významní šlechtici kníže Lichtenštejn, hrabě 
Harrach, Trčka z Lípy, hrabě z Hardeku, pán z Bubna, Pappenheim, Maxmilián z Valdštejna, 
také jezuité, kaplani a lékař. Valdštejn přivezl s sebou i kuchyňský personál, kancelářské 
úředníky, vlastního lékárníka, poštmistra se sedmi kurýry, hudebníky, nákupčí, písaře, uči-
tele šermu, bubeníka, pážata a podkoní s tisícovkou koní. Pobyt platily Žatecký, Plzeňský a 
Litoměřický kraj. Na pobyt v lázních Valdštejn doplatil funkcí, v témže roce ho Ferdinand II. 
zbavil velení.
Jiným rekordmanem byl princ Camil Rohan. Sto let držel prvenství v počtu lázeňských po-
bytů, v našem městě byl celkem 57krát. Dodnes ho v lázeňských lesích připomíná Rohanova 
stezka a Rohanův kříž, který nechala vztyčit jeho neteř. Mezi korunovanými hlavami byl re-
kordmanem polský král a kurfi řt saský August Silný. Karlovy Vary navštívil šestkrát, poprvé 
sem přijel v doprovodu tehdy nejkrásnější ženy Evropy hraběnky Aurory Königsmarkové. 
Nechal postavit Saský sál, zárodek budoucího Puppu. Po korunovaci na polského krále tu 
zažil velkolepé přivítání, a tak město navštívil ještě v sezoně 1705 a 1717.Albrecht z Valdštejna

Car Petr I. Veliký
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KRÁSNÉ CÍSAŘOVNY
Čtyřikrát navštívila Karlovy Vary císařovna Marie Terezie. Poprvé roku 1721 jako čtyřletá s ro-
diči a pak ještě třikrát. Naposledy roku 1766 se synem Josefem II. Město si tak oblíbila, že mu 
po požáru roku 1759 poslala 1167 dukátů na nové zvony a 8 tisíc zlatých na Mlýnské lázně. Na 
její počest stojí dodnes na Staré louce dům U Krásné královny. Z dalších císařoven byla míst-
ním asi nejmilejší Alžběta, zvaná Sissi, manželka rakouského císaře Františka Josefa I. Přijela 
16. června roku 1892 jen s doprovodem 14 osob. Zapsala se v Kurlistě pod č. 10632 a ubytova-
la se ve vile Tereza na Zámeckém vrchu. Denně podnikala dlouhé vycházky do karlovarských 
lesů, kde si oblíbila Lesní pobožnost. Měla velmi rychlou chůzi, takže osobní strážci ani místní 
najatý detektiv Slatina jí občas nestačili. Starosta města vylepil už čtyři dny před jejím příjez-
dem plakát, kde vyzýval hosty, aby respektovali klid císařovny a při pitné kúře ani na korzu se 
kolem ní neshlukovali. Sissi chodila do výletní restaurace Myslivna na specialitu: pečenou půl-
ku kuřete, obaleného ve špeku. Zůstal po ní nápis na mramorovém stolku: zde jedla císařovna 
Alžběta. Chtěla zůstat utajena, a tak se oblékala do černého a tvář si zakrývala černým vějířem. 
Pobyt si prodloužila. Zato císařovna Marie Louisa, manželka Napoleona III., se u Vřídla nu-
dila. Přijela 2. července 1812, byla uvítána fanfárami, ale vydržela zde jen pět dnů. Poslední 
z krásných šlechtičen byla japonská princezna Sayako. Přijela 5. října 1996 v černém BMW, 
poobědvala kuře v Puppu a ve sklárně Moser se dala zapsat do Klubu přátel obřích číší.

KRÁLOVÉ SI V LÁZNÍCH UŽÍVALI
Některé sezony se to u Vřídla korunovanými hlavami jen hemžilo. Například roku 1732 se tu 
vedle císaře Karla VI. a císařovny Kristiny Alžběty léčil slavný vojevůdce a bojovník s Turky 
princ Evžen Savojský a pruský král Friedrich Vilém. Někteří králové sem vozili celý dvůr. Tře-
ba pruský král Vilém I., později německý císař, jezdil do lázní v červenci i se svým kancléřem 
Bismarckem. Bydleli v hotelu Zlatý štít na Divadelním náměstí. Jiný pruský král Vilém III. byd-
lel v Elefantu a platil 40dukátů týdně. Už pruský král Fridrich I. prohlásil počátkem 17. stole-
tí výstižně Karlovy Vary za královské město. Myslel tím královské bydlení za královské ceny. 
Řecký král Otto I. ochutnal Vřídlo poprvé 6. července 1836, léčba a město ho tak nadchly, že 
pobyt od srpna do září 1852 zopakoval pak ještě v letech 1856, 1864 a 1865. Po něm sem přijíž-
děli král Anglie Eduard VII., švédský král Gustav V., egyptský král Fuad I. a 15. července 1956 
přijel kambodžský princ Norodom Sihanuk. Mezi hosty Puppu se proslavil tím, že hrál v baru 
Florentina na saxofon. Týden u Vřídla strávil v září 1970 poslední afgánský král Muhammed 
Záhir Šáh a po něm navštívil v červenci roku 1987 město španělský král Juan Carlos I. Nakou-
pil český křišťál a poobědval v Puppu. Stejně tak 20. března roku 1997 norský král Harald V. 
s chotí Sonjou, kterým k obědu hráli místní symfonici norské melodie. 

Španělský král Juan Carlos I.

CÍSAŘOVÉ VOZILI PRIVILEGIA
Zdejší lázně byly oblíbené také u císařů, kteří je odměňovali udílením různých daňových úlev 
a privilegií. Císař Josef I. udělil Karlovarským privilegium královského města a pak až do roku 
1717 jezdil kontrolovat, jak s ním naložili. Císař Karel VI. Habsburský s chotí Alžbětou Kristi-
nou Brunšvickou (přezdívali jí Bílá Líza) tu zavedli pitné kúry z porcelánového kalíšku. Když 
přijel císař Karel VI. znovu v roce 1723 v koloně 446 kočárů, přivezl stavitele Ignáce Kiliána 
Dienzenhofera a uložil mu, aby postavil u Vřídla chrám Maří Magdaleny. Trvalo to celých 13 
let, ale císařův dárek stojí dodnes. Rakouský císař František I. jezdil do lázní pravidelně 50 let., 
zdejší vodu i bahno si pochvalovali brazilský císař Don Pedro I., stejně jako mocnář c. k. Ra-
kouska František Josef I. Ten jezdil z Vídně speciálním vlakem a 17. srpna 1904 ho na zdejším 
Dolním nádraží vítalo 800 hasičů a 1600 ostrostřelců. Jako poslední z císařů tu byl roku 1959 
etiopský císař Haile Selassie, zdobený dalšími 77 tituly.Císař František Josef

Vřídelní hala kolem roku 1900

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Alžběta – Sissi Princezna Sayako
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PREZIDENTŮ BYLA DVACÍTKA
Prvním byl generál a pozdější první turecký prezident Mustafa Kemal Paša Atatürk. Přijel 30. 
června 1918. Ubytoval se v Rudolfshofu (pozdějším Volgogradu, pak Florencii a dnešním ho-
telu Carlsbad Plaza). Na radu lékaře pil ráno Mlýnský a Tržní pramen, dodržoval dietu, bral 
rašelinné obklady a na noc ještě pil Skalní pramen. Léčbu musel 23. července přerušit, dalších 
pět dní přijímal tento bývalý sultánův generál a náčelník Sedmé turecké armády delegace a 
depeše, až nakonec 28. července odjel domů plnit si povinnosti vojevůdce. Ze všech našich 
prezidentů, kteří ve městě pobývali, věnují kroniky nejvíce místa Tatíčku Masarykovi. Byl ve 
městě desetkrát, dvakrát v červenci a srpnu 1914 před emigrací a osmkrát v letech 1923-1933 
jako prezident. Bydlel v domě Thomayer. Oblíbil si zvláště restauraci Sv. Linhart. Z dalších 
prezidentů zde byl fi nský Mannerheim,v roce 1959 guinejský Sekou Touré, 1975 prezident 
SAR Háfi z Asád, 1979 prezident Rakouska Rudolf Kirschläger,1988 řecký prezident Sartze-
takis a v dalších letech ještě prezidenti Indie, Albánie, Tatarstánu, Singapuru a Turecka. Pre-
zident Václav Havel navštěvuje Karlovy Vary od roku 1990 každým rokem jako host MFF. Do 
výčtu slavných hostů patří také poslední sovětský prezident Michail Gorbačov. V roce 2002 
bydlel v Puppu (na snímku). Dělal procházky po lese i po městě, kde se od něho nehnula osob-
ní ochranka. Roku 2005 pobýval ve městě kyperský prezident Tassos Papadopulos a po něm 
prezidenti Namibie a Chorvatska. Výčet uzavírá prezident Václav Klaus. Když přijel 11. srpna 
2003 s chotí Livií do Imperialu, zkrátili mu desetidenní pobyt kvůli prezidentským povinnos-
tem. Letos si to náš prezident vynahradil a byl zde hned třikrát, na 45. MFF (na snímku), na MS 
v basketbalu žen a na schůzce V4. (fi k) 

(Historické kresby a snímky: fotoarchív Stanislava Burachoviče. Ostatní foto: autor)

ŠÁHOVÉ UTRÁCELI ZA DÁRKY
Perský šáh Mirza Aly Aspher Khan Atabek 
Azam přijel v roce 1902 s 53členným dopro-
vodem. Bydlel v hotelu Savoy Westend, vyža-
doval denně čerstvé květiny výhradně modré 
barvy. Místo chrpy mu ale najaté ženy sekaly 
modrý žabinec. Další perský šáh Mustaffa-
edin bydlel o dva roky později také v Savoyi 
na Zámeckém vrchu a měl také 50členný 
doprovod. Nesnášel rychlou jízdu, a tak mu 
cesta z Teheránu trvala 12 dnů a 12 nocí. Do 
karlovarské Kreditní banky si na lázeňský 
pobyt nechal poslat tři miliony franků, 750 
tisíc utratil za dárky a obleky, které mu šili ve 
vyhlášeném krejčovském salonu Zawojski na 
Tržišti. V lázních strávil šest týdnů. Poslední 
íránský šáh Rezá Pahlaví Mohammad Árjá-
mehr bydlel 25. a 26. června 1967 v Puppu, 
pil Mlýnský pramen a obdivoval obří číše 
Moser. Pospíchal domů, kde ho však svrhli. Promenáda Stará louka roku 1906

Tomáš Garrigue Masaryk na sv. Linhartu

Mustafa Kemal Paša Atatürk Prezident Michail Gorbačov Prezident Václav Klaus s chotí
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

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

5. 12.  19:30  

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: Na útěku

Jevištní roadmovie o útěku dvou žen. Starší utíká z do-

mova důchodců a mladší od rodiny. Hrají: Jana Štěpánko-

vá a Zlata Adamovská. Režie: Ladislav Smoček.

7. 12.  19:30  

Dan Bárta a Robert Balzar Trio: THEYORIES TURNÉ 

2010 

Koncert zpěváka Dan Bárta a Robert Balzar trio, kteří 

společně v říjnu 2010 vydali nové akustické album.

8. 12.  17:30  

VÁNOČNÍ SHOW 2010 - Agentura Amfora

Petr Salava s Janem Čenským, Michalem Nesvadbou a 

dalšími přáteli přichází s již vyzkoušenou verzí tradičního 

vánočního pořadu pro děti. 

9. 12.  19:30  

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ… – Komorní 

soubor Nálady

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 

operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a 

dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková; Roman Krebs - te-

nor; Petr Matuszek – bas.

12. 12.  15:00  

Jiří Kahoun: Zimní příhody včelích medvídků - Divadlo 

Krapet Praha

Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou na 

Příhody včelích medvídků. Na malé čmeláčky si zavzpo-

mínají jistě rádi i vaši rodiče, kteří je už také jako malí 

vídávali ve večerníčkových pohádkách. Režie: Zdeněk 

Tomeš.

13. 12.  19:30  

Reginald Rose: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ - Di-

vadlo Radka Brzobohatého

Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání 

viny a odpovědnosti. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ernesto 

Čekan, Petr Oliva ad. Režie: Ĺubomír Fritz.

19. 12.  19:30  

EVA PILAROVÁ - Vánoční koncert 

Eva Pilarová vystoupí za doprovodu vynikajícího jazzové-

ho kontrabasisty Víta Fialy a vynikajícího klavíristy Mila-

na Dvořáka. Největší hity populární zpěvačky si můžete 

užít v 90minutovém koncertu.

20. 12.  19:30  

LOUSKÁČEK - Severočeské divadlo opery a baletu

Příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém 

se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. 

Titulní postavu Louskáčka v režii Vladimíra Nečase alter-

nují Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov a Petr Popovský. 

Postavu dívky Klárky tančí v alternaci Margarita Pleško-

va, Vladimíra Podhorná a Natalia Vasina. Režie: Vladimír 

Nečas.

22. 12.  19:30  

Zbyšek Pantůček: To byl teda Silvestr! - Divadelní spo-

lečnost Háta

Setkání několika generací při oslavě Silvestra. Zdánlivě 

banální záminka společného očekávání příchodu nové-

ho roku obrátí všem zúčastněným životy naruby. Hrají: 

Mahulena Bočanová, Jana Šulcová, ad. Režie: Milan 

Schejbal.

25. 12.  19:30  

Koncert: GLENN MILLER STORY - Big Band Karlovy 

Vary

Soubor složený z profesionálních hudebníků karlovarské-

ho regionu. Základním repertoárem jsou skladby ze zlaté 

éry swingu. Big bend vystoupí pod vedením trombonisty 

Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová.

27. 12.  19:30  

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Plzeňský ko-

morní orchestr a Nová Česká píseň 

Program koncertu bude doplněn sborovými úpravami 

českých vánočních koled v úpravě Jaroslava Krčka. 

Sólisté: Adéla Lučanská – soprán; Miroslava Lendělová – 

alt; Jaromír Bína – tenor, ad. Dirigent: Zdeněk Vimr.

29. 12.  19:30  

L. Vaculík, P. Malásek: EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ - 

Divadlo J. K. Tyla Plzeň

Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šan-

soniérky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských uli-

cích přes slavné kabarety až po triumfální vystoupení v 

Olympii. Režie a choreografi e: Libor Vaculík.

SCÉNA HUSOVKA

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio 

D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

4. 12.  15.00 

Vlastimil Peška - Komedie o narození Ježíška aneb Bet-

lém 

Narodil se Kristus Pán – veselme se. Hrají, zpívají a koledu-

jí členové Divadelního studia D3.

9. 12. 19.30 

Roháči – vánoční koncert

Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního reper-

toáru vám zahraje legenda českých bluegrassových pódií.

10. 12. 19.30 

Tomáš Kočko & Orchestr

Tomáš Kočko zhudebňuje poezii básníka píšícího v dia-

lektu beskydských horalů - Ladislava Nezdařila, barda, 

který své dílo zasvětil rodným horám, jejich obyvatelům 

a slavným hrdinům. 

11. 12. 15.00 

Vlastimil Peška - Komedie o narození Ježíška aneb Betlém 

Narodil se Kristus Pán – veselme se. Hrají, zpívají a koledu-

jí členové Divadelního studia D3.

12. 12. 15.00 

Břišní tance aneb Děti dětem 

Děti z mateřských škol, z lidových škol umění a z někte-

rých základních škol předvedou svá vystoupení s vánoční 

tematikou.

12. 12. 19.30 

Vánoční koncert bubeníků a kapely Tajfun 

Příjemnou vánoční atmosféru vám navodí bubeníci ze třídy 

Františka Zemana Základní umělecké školy Antonína Dvo-

řáka Karlovy Vary a rockové trio Tajfun. Vstup dobrovolný.

17. 12.  20.00 

Petr nebo Pavel

Populární karlovarská country kapela, která těší svoje pří-

znivce už neuvěřitelných 20 let, připravila pro posluchače 

předvánoční představení plné trampské, ale i adventní 

lyriky. 

19. 12. 17.00 

Břišní tance

Vystoupení amatérských břišních tanečnic je charitativní 

akcí, jejíž výtěžek je určen pro občanské sdružení CESTA-

KV. 

31. 12. 19.30 

Silvestr 2010

Poslední den starého roku zpestří na scéně Husovky Ka-

landr a Revival Band a Lukáš Peterka se svým Revival 

Bandem. 

Výstava: 

Zdeněk Slába – Poezie v bílém

Výstava závěsné keramiky z dílny předního karlovarského 

výtvarníka. 

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC

Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

18. 12.  15.00  

Koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční (Hej, Mistře)

Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Symfonický or-

chestr ZŠ a ZUŠ K. Vary, sólisté, varhany.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit 

na opravu kostela.

CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 

– pokud není uvedeno jinak

28. 11. - 12. 12. 

Provozní přestávka hotelu Imperial

program Clubu Imperial na prosinec je ochuzen o jaz-

zové pátky 

17. 12. Náhradní program-živá hudba

24. 12. Club Imperial – zavřeno

31. 12.  Silvestrovský večer

Po. 20,30 – 01,30h Maracas Band – Imperial Club

Út. 21,00 a 21,45h Kouzelnické vystoupení s partner-

kou – Imperial Club

Út. 21,30; 21,45; 22,00h Indické tance – Imperial Club

St. 20,30 – 02,00h Gipsy Hery Band – Imperial Club

So. 20,30h – 01,30h Diskotéka – Imperial Club

St. 14,00 – 17,00h Piano – Café Vienna

Čt. 19,00 – 22,00h Piano – Café Vienna

So. + ne. 14,00 – 17,00h Duo Medium – Imperial Club

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 Karlo-

varska – charakteristická fl óra a fauna, ukázky minera-

logického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regi-

onu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a 

rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek. 

Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč.

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:

Otevřeno: 1. - 19. 12. 2010, st-ne 9 -12 13 – 17 hod.

Zavřeno: 20. 12 - 31. 12. 2010, 1. 1. - 18. 1. 2011

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

3. 12. 19:30 

Lázně III Symfonický koncert / B 4 

Ludwig van Beethoven: Egmont - předehra, op. 84 

Johann Sebastian Bach: Dvojkoncert pro housle d 

moll

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll, 

op. 56 „Skotská“

Monika Cimprich a Jitka Váňová - housle, Dirigent Ale-

xandr Apolín

10. 12.  19:30

Lázně III  Symfonický koncert / C 4

Max Bruch: Koncert pro housle a violu, op. 88

Edward Elgar: Koncert pro violoncello e moll, op. 85

Joseph Haydn: Symfonie č. 45 fi s moll „Na odchod-

nou“

Jan Mráček - housle, Tomáš Duda - viola, Dominika 

Hošková - violoncello, Dirigent František Drs

17. 12. 19:30 

GH Pupp Vánoční koncert / Bonus A, B, C 

Johann Pachelbel: Kánon

Giuseppe Torelli: Concerto D dur pro trubku a orchestr

J. S. Bach - Ch. Gounod: Ave Maria

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Zdeněk Vikor - trubka, Vladyslav Linetskiy - housle, 

Adam Viktora - varhany, Martina Kociánová - soprán, 

Veronika Mráčková - mezzosoprán, Václav Lemberk- 

tenor, Jan Werner - bas, Karlovarský pěvecký sbor - 

sbormistr Miloš Bok, Dirigent Alexandr Apolín

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Pokladna KSO - Vestibul Lázně III 

v den koncertu 15:00-19:30, tel: 353 232 026

Infocentrum K. Vary - Lázně III, Mlýnské nábř. 5  

denně 10:00-16:00, tel: 353 232 863

Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží 

Po-Pá 8:00-17:00, So-Ne 10:00-16:00, tel: 353 232 

838

Předprodejní místa Městského rezervačního systé-

mu - více na vstupenky.karlovy-vary.cz
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KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1. 12.  18.30

2. 12. 16.30

3. a 4. 12. 15.30 a 18.00

5. 12. 17.00

6. - 8. 12. 15.00 a 17.30

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 

1 - VB, USA 2010/150 min., od 12 let, 

dobrodružný, český dabing

1. 12.  21.00 

Bio art - MANIFESTO 2010

MUZIKA - SR, Německo 2007/99 

min. 

Vstupné 90 Kč / 70 Kč.

3. a 4. 12.  21.00

5. 12.  20.00

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT - ČR 2010/105 

min., od 12 let, komedie

5. 12.  15.00  

Bijásek pro nejmenší

DVANÁCT MĚSÍČKŮ ČR 74 min.

Vstupné 10 Kč.

6. a 7. 12.  20.00  

Bio Art - MANIFESTO 2010

ILUZIONISTA - Francie, VB 2010/90 

min., animovaný, od 12 let

8. 12.  20.00 

Bio Art - MANIFESTO 2010

VRAH VE MNĚ - USA 2010/109 min., 

od 18 let, krimi thriller

9., 10., 12., 13. a 14. 12. 17.00

11. 12.  16.00

15. 12.  14.30

MEGAMYSL - USA 2010/96 min., ro-

dinný, animovaný, český dabing

10. 12.  19.30 

Bio Art - MANIFESTO 2010

GOEMON - Japonsko 2009/128 min., 

historický, akční, od 12 let, české 

titulky

11. 12.  18.15 

Met in HD - přímý přenos

DON CARLO / Giuseppe Verdi - ital-

sky/anglické titulky, 270 min.

12. 12.  15.00 

Bijásek pro nejmenší

PŮLNOČNÍ PŘÍHODA - ČR 61 min.

Vstupné 10 Kč

12. a 13. 12.  19.30 

Bio Art - MANIFESTO 2010

ČTYŘI LVI - VB 2010/101 min., od 15 

let, komedie, české titulky

14. a 15. 12.  19.30

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI 

- Slovensko, Polsko 2010/108 min., 

od 15 let, dobrodružný, historický

16. 12.  17.00

17. 12.  16.00 a 18.00

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍ-

HO POUTNÍKA - VB 2010/114 min., 

rodinný, dobrodružný, český dabing

17. 12.  20.00

18. 12.  19.30

THE SOCIAL NETWORK - USA 

2010/120 min., od 12 let, drama, ko-

medie, české titulky

19. 12.  15.00

Bijásek pro nejmenší

KAMARÁDI Z TELEVIZE IV. ČR

19. 12.  19.30

Bio Art - FOR SEMAFOR - ČR 2010/80 

min., přístupný, hudební

20. - 22. 12  19.30

Bio Art - POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ 

- USA, Španělsko 2010/98 min., od 

12 let, komedie, české titulky

23. 12.  19.30 

Bio Art - DOMŮ NA VÁNOCE - Nor-

sko, Švédsko 2010/90 min., od 15 

let, komedie, drama, české titulky

26. 12.  15.00 

Bijásek pro nejmenší

VÁNOČNÍ PÁSMO III. ČR 76 min.

Vstupné 10 Kč

25. - 29. 12.  19.30

30. 12.  20.00

OBČANSKÝ PRŮKAZ - ČR 2010/110 

min., od 12 let, komedie, drama

30. 12.  17.00

31. 12.  14.00 a 17.00

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 

FILMOVÝ KLUB

2. 12. 19.30

Strýček Búmí - Šp./Fr. 2010, 114 

min.

Vstupné: 60,- Kč člen FK, 80,- Kč host.

9. 12. 19.30

Široce otevřené oči - Izr./Něm./Fr. 

2009, 91 min.

16. 12.  19.30

Projekt Frankenstein - Maď./Něm./

Fr. 2010, 105 min.

Vstupné: 60,- Kč člen FK, 80,- Kč host.

1. 12. 15:00 a 18:00

2. - 23. 12. 18:00

25. - 30. 12. 18:00

Harry Potter a relikvie smrti, část 1. 

– VB, 146 min., fantasy, dabing.

Vstupné 100 Kč.

1. 12. 21:00 

Benga v záloze – USA, 108 min., ko-

medie, české titulky.

Vstupné 90 Kč.

2. - 8. 12. 16:00

Megamysl – USA, 96 min., 3D fi lm 

– premiéra, animovaná komedie, 

dabing.

Vstupné 130 Kč.

2. - 8. 12. 21:00

Tacho – ČR, 102 min., premiéra, ko-

medie.

Vstupné 90 Kč.

Představení nejen pro seniory

7. 12. 10:00

Habermannův mlýn – ČR, 104 min., 

drama. 

Vstupné 40 Kč.

9. - 15. 12. 16:00

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 

poutníka – VB, min, 3D fi lm – premi-

éra, dobrodružný, dabing. 

Vstupné 130 Kč.

9. - 12. 12 21:00

Rodinka – ČR, 80 min., premiéra, 

komedie.

Vstupné 110 Kč.

13. - 15. 12. 21:00

Saw 3D – USA, 90 min., horor, české 

titulky. 

Vstupné 130 Kč.

16. - 23. 12. 16:00

Tron Legacy – USA, 118 min., 3D fi lm 

– premiéra, sci-fi , české titulky. 

Vstupné 165 Kč.

16. - 19. 12 21:00

Paranormal activity 2 – USA, 100 

min., premiéra, horor, české titulky.

Vstupné 90 Kč.

20. - 22. 12. 21:00

Občanský průkaz – ČR, 137 min., 

komedie.

Vstupné 90 Kč.

Představení nejen pro seniory

21. 12. 10:00 

Občanský průkaz – ČR, 137 min., 

komedie.

Vstupné 50 Kč.

23. 12. 21:00

25. - 30. 12. 21:00

Fotři jsou lotři – USA, min., premié-

ra, komedie, dabing.

Vstupné 90 Kč.

25. - 30. 12. 16:00

Louskáček – VB, Maďarsko 101 

min., 3D fi lm – premiéra, dobrodruž-

ný, fantasy, dabing. 

Vstupné 130 Kč.

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

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz on-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary

Kollárova 551/17,Karlovy Vary

Tel.: 353221854, 722788014, www.cck-kv.blog.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OZNAMUJE, ŽE PROVOZ HU-

MANITÁRNÍHO STŘEDISKA KONČÍ DNEM 8. 12. 2010 

A ČINNOST OPĚT  ZAHAJUJE V ÚTERÝ 9. 2. 2011 13–

17 hod.  a  středu 10. 2. 2011 9–14,30 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

1. 12. 17.00 ALFONS MUCHA - život a dílo

Přednáška historičky umění PhDr. Evy Neumannové.

Děti, přijďte k nám!

Máme pro vás otevřeno po, út, čt, pá: 13-18; st 12-15.

Můžete si u nás v klidu číst knížky či časopisy, každý 

registrovaný čtenář má nárok na půl hodiny internetu 

zdarma, nabízíme i stolní hry, kvízy, doučování češtiny

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová 

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

10. 12. 19.00 Evropa a církev v krizi?

Pohled J. Ratzingera (Benedikta XVI.) a těch druhých. 

Přednáší Martin Koci, teolog a pedagog na faře v Ry-

bářích.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory

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

Pro veřejnost

Sál Dvory

1. 12. 5. výročí otevření nové budovy

10:00  tisková konference pro média

16:00  pro zájemce prohlídka zázemí knihovny

17:00  ochutnávka vín společnosti KUPMETO

Čtenářská amnestie, Registrace nových čtenářů zdar-

ma, Odměnění KAŽDÉHO, kdo využije v tento den slu-

žeb knihovny, Prodejní výstava Unie výtvarných uměl-

ců našeho regionu

10. 12. 16:30 

ODKAZ GIORDANA BRUNA – EXOPLANETY a jejich 

objevy 

Přednáška Miroslava Spurného. Vstup zdarma.

Studijní odd. Lidická:

8. 12. 18:00  

„A jinak vám nic nechybí?“ 

Hlasité čtení tentokrát z knihy Eugena Ionesca Střípky 

deníku

Výstavy

Kavárna Dvory:

6.–29. 12. PALIČKOVANÉ STOLŮVKY, o. s. Krušno-

horská krajka

Vernisáž 6. 12. v 16:30 hodin.

A-klub Dvory:

1. 11.–31. 12. 

VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

Výstava výrobků a fotografi í studentů odborné hous-

lařské školy, Integrovaná střední škola Cheb.

Studijní odd. Lidická

6. 12.–28. 1. 2011 

Fotografi e a práce z kurzu arteterapie pro seniory. 

Herní klub

A-klub Dvory:

2., 9., 16., 23. 12. 15:00  

Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hra-

nice není omezena. 

11. 12. 10:00 

HERNÍ SOBOTA

Pro zájemce o hraní strategických, logických a spole-

čenských deskových her. 

Dětské odd. Dvory

1., 8., 16., 22. 12. 15:00 

STŘEDA S POHÁDKOU

Čtení, loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malo-

vání, soutěže.

3., 10., 17. 12 15:00

PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY

Soutěže s pohádkovou tematikou.

Pro seniory

Studijní oddělení Lidická:

9. 12.  10:00 

Literární klub pro seniory – vánoční posezení

Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z 

řad seniorů. 

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; 

pá 12.00 - 16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:

Čankovská - U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 

Drahovice - Vítězná 49, tel.: 353 226 346

Růžový vrch - Sedlecká 4, tel.: 353 564 844 

Tuhnice - Wolkerova 1, tel.: 353 227 747 

Vyhlídka - Raisova 4, tel.: 353 224 203

Stará Role - Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715
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HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

Každý, pátek a sobotu v 18:30 hodin 

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY 

Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy 

(mlhoviny, galaxie, hvězdokupy) nastávají začátkem mě-

síce, naopak nejhorší můžeme očekávat kolem měsíčního 

úplňku. 

Každý, pátek a sobotu ve 20:00 hodin 

Svět očima mravence a obra 

Večerní pozorování pro děti 5-9 let s úvodním audiovizu-

álním pořadem.

Komety 

Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem 

o historii a současnosti meziplanetárních poutníků. Dopo-

ručený minimální věk 10 let. 

11. 12.–17:30 SVĚT MALÉ ASTRONOMIE 

Slunce z prachu 

3. díl z cyklu živě přednášených pořadů pro děti Svět malé 

astronomie. Děti se mohou těšit na zajímavé vyprávění o 

Slunci a planetách sluneční soustavy. 

10.–12. 12. ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI 

Hvězdárna K.Vary pořádá rekreační pobytovou akci pro 

děti ve věku 8 -14 let se zájmem o pozorování hvězdné 

oblohy, smyslem pro společné hry a kamarádství.

10. 12. 16:30 hodin Krajská knihovna 

ODKAZ GIORDANA BRUNA - EXOPLANETY A JEJICH OB-

JEVY AMATÉRSKÝMI I PROFESIONÁLNÍMI ASTRONOMY 

Přednáší Miroslav Spurný, ředitel Hvězdárny K. Vary. Le-

tos si připomínáme 410. výročí upálení italského fi lozofa. 

19.–20. 12. VÁNOČNÍ HVĚZDY NAD KARLOVÝMI VARY 

17:00-21:00 Sady Jeana de Carra - pozorování oblohy 

27.-30. 12. PŘEDSILVESTROVSKÉ POZOROVÁNÍ NOČNÍ 

OBLOHY 

18:30 Hvězdárna Karlovy Vary 

NON–STOP internetová pozorování 

ASTRO-WEBCAST.EU 

On–line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek. 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, 360 20 K. Vary, 

Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz

5. 12. 15:00 - 18:00 (každá půlhodina)  

Mikuláš v Mateřském centru

10. 12. 16:30 Líný rodič někdy nevadí - be-

seda s PhDr. Monikou Kopárkovou

18. 12. - 2. 1. 2011  MCKV uzavřeno - dovolená

Přejeme všem pohodové Vánoce a těšíme se na vás opět 

3. ledna 2011.

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz 

3. 12.–30. 1. 2011    Mezinárodní výstava dětské malby 

(obrázky dětí z Rumunska, Polska, Ruska aj.)

Vernisáž  3. 12. od 16.00 hod. 

 GALERIE ATELIÉR MIRKA

Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel.: 353 234 636, www.ateliermirka.cz

7. 12. 17.00 

DRÁTOVANÉ  VÁNOČNÍ OZDOBY – hvězdy

Technika drátování v kombinaci s korálky. Další z možnos-

tí, jak originálně ozdobit vánoční stromeček nebo vytvořit 

drobné dárky.

14. 12. 17.00 

VÁNOČNÍ VITRÁŽE – Tiffany technika

Tvorba vitráží klasickou technikou.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, Karlovy Vary

tel.: 723 481 513; www.zsazus.cz

Výstava

Do 2. 12. Pády a vzlety

Porcelán s keramikou a papírem. Autor Vlasta Květenská. 

8. 12.–6. 1. 2011 Průřez tvorby 

Ilustrace a malba Monika Tobischová a František Fuksa. 

Galerie SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Do 22. 12. 

Demokracie všedního dne

85 plakátů, 5 let, 1 generace mladých lidí, kteří se neztratí.

29. 11. - 22. 12. 

Vánoce za hubičku

Vlastní rukou, vlastní nápad, originální dárky. Přijďte si vy-

tvořit dárek pro své blízké v našich design dílnách.

Soutěže

Do 31. 12. 2010 

Nenuď se, ukaž se!

Internetová soutěž pro ty, kteří se neradi nudí, něco tvoří, 

malují, kreslí, fotí, dělají graffi ti nebo street art, píší atd.

Pošli nám to na pro@tebe.cz. Pokud nemáš možnost svoje 

věci nafotit, naskenovat nebo poslat, přijď do galerie SU-

PERMARKET wc a my ti pomůžeme. Vítěz bude mít mož-

nost prezentovat svoji práci v galerii.

WC jede! - průběžně – Fotografi cká soutěž

Pošlete na pro@tebe.cz. fotografi i, grafi ku, kresbu, malbu 

jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme. Zá-

chody mají neuvěřitelně mnoho podob, a proto ukažte svá 

wc a staňte se jedním z autorů stálé výstavy a sbírky.

Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s.

Šmeralova 40, Karlovy Vary

Tel.: 353 447 045; joomla.mpcad.cz

23. 12. 13.30  

ODPOLEDNE POD VÁNOČNÍM STROMEM - Před Grand-

hotelem Pupp

Vánoční vytrubování, kasace, zpěv koled, vánoční a fol-

ková hudba. Mladí zpěváčci ze třídy Jany Přibilové, Ru-

dolf Přibil – klávesy, dechový kvintet sólistů KSO, folková 

skupina Tuláci

24. 12. 14.30 

TICHÁ NOC, SVATÁ NOC… - Slavnostní sál Grandhotelu 

Pupp

Vánoční hudba, pastorely starých mistrů, děti zpívají ko-

ledy z celého světa.

Jarmila Štruncová - fl étna, klavír, Ing. Jiří Dolanský – 

varhany, Komorní dívčí sbor, Smyčcový orchestr Musica 

Iuventa, Dirigent Jiří Štrunc.

25. 12.  15.00

HUDEBNÍ SKVOSTY NA SVÁTEČNÍM KONCERTU PŘI 

SVÍČKÁCH Vivaldi, Telemann, Bach, Boccherini, Mar-

cello, Mozart, Binge aj. - Slavnostní sál Grandhotelu 

Pupp

Michaela Petrová - fl étna, Renata Pitrová - cembalo, kla-

vír, Zdislava Melicharová - harfa, Petr Pitra - violoncello, 

Martin Petr - hoboj 

26. 12. 15.00  

BÍLÉ VÁNOCE S BIG BANDEM A SWINGOVOU HUDBOU - 

Slavnostní sál Grandhotelu Pupp

Hudební párty s Glenem Millerem, Georgem Gershwinem 

a Dukem Ellingtonem Jingle Bells, Chattanooga Choo-

Choo, Rhapsody in Blue, In The Mood aj. 

Big Band Karlovy Vary, umělecký vedoucí Zdeněk Krám, 

zpívá a uvádí Marcela Vaculová

1. 1. 2011 15.00  

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT - Slavnostní sál 

Grandhotelu Pupp

Karlovarský symfonický orchestr zahraje skladby Wolf-

ganga Amadea Mozarta, G. Rossiniho, G. Bizeta, A. Dvo-

řáka, J. Brahmse, J. Strausse, J. Montiho, J. Fučíka, N. 

Rotty a E. Morriconeho.

Vladislav Liněcký - koncertní mistr KSO - housle, Jaroslav 

Kubricht – sopránsaxofon, DirigentFrantišek Drs

Vstupenky: Grandhotel Pupp 353 1089 111

Infocentrum Karlovy Vary 353232863, 353232838. 

Bližší informace: paní Eva Staňková 775 384 601

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

VÝSTAVY:

Do 30. 1. 2011 

Petr Pavlík - Poutnice

Výstava představí aktuální malířskou a kresebnou tvor-

bu zajímavé a vyzrálé osobnosti střední generace, člena 

sdružení 12/15, pedagoga a teoretika. 

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. stol.

DALŠÍ AKCE:

8. 12. 19.30  

Njorek & Jaroslav „Olin“ Nejezchleba

Akustická lahůdka pro příznivce blues, rocku a především 

moravských lidových písniček. Originální hudební fúze a 

folklor našich i jiných národů a také vlastní skladby.

18. 12. 17 a 19.30  

Den preslavný jest nám prišel

Vánoční koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního 

orchestru Varvary Divišové a jeho 20členného vokálního 

sboru – tradičně s koledami a punčem.

GALERIE SNOOKER KAFÉ KOULE

Sedlecká 4, Karlovy Vary

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

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlo-

varských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.

Otevřeno zpravidla na objednávku.

RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 

se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechni-

ky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vy-

sílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 

účastní národních i mezinárodních radioamatérských 

závodů a soutěží.

Každé  po  16.00   Kroužek elektrotechniky – 

pro pokročilé

Každé  út  16.00  Klub pro dospělé

Každou  st 16.00 Kroužek elektrotechniky

Každý  čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

DVEŘE DOKOŘÁN

U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnočasové 

aktivity, podpora samostatného bydlení.

Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30 

Práce na PC apod. (Krajská knihovna, příp. pracovně–
výtvarná 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, sport. hry 
ap.
Pátek 10.00–12.30

Společenské akce, pracovně–výtvarná terapie, DDM

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE 

Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině 

v zasedačce Vodáren a kanalizací,

Doubí – konečná stanice autobusu č 6.

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



 

inzerce

Městská knihovna Karlovy VaryMěstská knihovna Karlovy Vary
vyhlašuje čtvrtý ročník soutěževyhlašuje čtvrtý ročník soutěže

pro všechny od 0 do 99 letpro všechny od 0 do 99 let

Dopis pro JežíškaDopis pro Ježíška
od 8.11. do 20.12.2008od 8.11. do 20.12.2008

Svá literární a výtvarná díla odevzdá-Svá literární a výtvarná díla odevzdá-
vejte v Městské knihovně I. P. Pavlova vejte v Městské knihovně I. P. Pavlova 
7 nebo na všech pobočkách Městské 7 nebo na všech pobočkách Městské 

knihovny. E-mailem na: l.krivancova@knihovny. E-mailem na: l.krivancova@
mestskaknihovnakv.cz. Výherci získají mestskaknihovnakv.cz. Výherci získají 

vánoční dárečky od knihovnického vánoční dárečky od knihovnického 
Ježíška. Více informací na dětském Ježíška. Více informací na dětském 

oddělení Městské knihovny nebo oddělení Městské knihovny nebo 
na tel: 353 221 365na tel: 353 221 365
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KOSMETICKÉ 
STUDIO Věra Sedláčková

Těšíme se na Vaši návštěvu
Najdete nás na adrese: STARÁ KYSIBELSKÁ 585/23, 

(objekt bývalé autoškoly)
Naproti zastávce autobusu MHD  č. 6 – Blahoslavova.

www.studiovera.unas.cz
Objednávky na tel.: 775 178 973

Nechte se unést kouzlem a exotikou Dálného 
východu a poetickou vůní moře slunné Francie.

Nabízíme přírodní kosmetiku od fi rem Charmzone, 
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.
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Řidičská a profesní oprávnění všech skupin

Autobusová a nákladní doprava

sídlo firmy:

pobočky:

tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary

Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim

+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč

 C – 11 900,- Kč

 D – 12 900,- Kč
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Pozáruční servis 
plastových oken a dveří 
od všech výrobců. Seřízení, 
promazání. Výměna 
poškozených skel a kování.

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

Servis oken a dveří
pro Karlovarský kraj
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Radniční listy
KARLOVARSKÉ

25 000 VÝTISKŮ ZDARMA DO SCHRÁNEK
Příští vydání: 27. prosince 2010

Uzávěrka: 14. prosince 2010

Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo 

rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení:

Karlovarské RADNIČNÍ LISTY

inzertní oddělení

Tel.: 776 431 879, Fax: 224 816 818

e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz 

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH 

OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary

Tel.: 353 565 065, 728 617 629

15. 12. 14:00 

Vánoční rozjímání, mikulášský košík a vánoční pás-

mo žáků ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary pod vedením Mgr. 

Dagmar Wagnerové v kavárně Vojenské lázeňské léčebny, 

Mlýnské nábřeží 7.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.

MO Úvalská 36, Karlovy Vary, 

Gudrun Jiravová, Tel.: 723 355 673

4. 12. 14,00 

Mikulášská taneční zábava s nadílkou

Kongresový sál LH Thermal, vstupné 40 Kč. Vstupenky 

v klubovně každé úterý od 9–11h nebo přímo v sále v 

den konání.

12. 12. Vánoční koncert na zámku v Chyši 

Přihlášky v klubovně každé úterý od 9 do 11 hod.

PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání K. V., o.p.s.

Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

4. 12.  9:00-12:00  

Sobotní výtvarná dílna Drátované zvonečky a andělíčci.

11. 12.  9:00 - 14:00  

Jak si zlepšit paměť - kouzlíme s mnemotechnikami - 

T. G. Masaryka 541/3.

11. 12.  9:00 - 14:00  

Kurz arteterapie

18. 12.  9:00 - 16:00  

Jak zvládnout situace, ve kterých se nám s druhými 

těžko mluví... - T. G. Masaryka 541/13

Rekvalifi kační kurzy: Asistent pedagoga (od 21. 1. 2011), 

Kvalifi kační studium pro pracovníky v sociální sféře (od 

ledna 2011). V březnu startuje kurz pro profesionální 

chůvy.

SC-301638/1

SC-301323/3
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PřáníPřání

Šťastné a klidné Vánoce 2010
přeje občanům

město Karlovy Vary
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Karlovarské děti se letos již potřetí vydaly s vel-
rybou Varybou do města a do přírody. Putovalo 

se z kopečka na kopec – žádná lanovka, jen vlastní 
nohy. Velká detektivní výprava za šklebící se kočkou, 
malým Karlíčkem, velkým Petrem a jelenem převle-
čeným za kamzíka se vydařila a už zná své vítěze. Je 
to na 479 holek a kluků, kteří si při hraní a luštění ani 
nevšimli, že vyšlapali více než 150 schodů, a jejich 
učitelé a rodiče, kteří je na cestě od Karla ke Karlovi 
doprovázeli. Jak Varyba slíbila, vylosovala ještě před 
televizními kamerami TV Duha šest cestošlápků, 
kteří získají knihu od partnera letošního putování – 
od Městské knihovny Karlovy Vary. Jsou to: Aneta 
Kubartová a Karolina Červenková ze ZŠ Dukelských 
hrdinů, Adéla Korandová a Dáda Čáslavová ze ZŠ 
Mozartova, Barbora Martinovská a Václav Kříž ze 
ZŠ Konečná. Blahopřejeme a všem zúčastněným dě-
kujeme. Fotografi e z letošního putování naleznete na 
www.varyba.cz.

Velryba Varyba zná vítěze...
Mateřské školy budou 
o Vánocích uzavřené

Magistrát města oznamuje, že na základě 
sdělení ředitelek našich mateřských škol 

budou pro malý zájem ze strany rodičů  všech-
na pracoviště MŠ v době vánočních svátků 
uzavřena, a to od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011. 
Mateřské školy zahájí provoz dne  3. 1. 2011. 
Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovole-
nou.
1. MŠ Karlovy Vary
Ředitelka Mgr. Zdeňka Tichá sdělila, že zájem 
projevilo 6 dětí.
2. MŠ Karlovy Vary
Ředitelka Zdeňka Bečvářová sdělila, že podle 
provedeného průzkumu nebyl projeven žádný 
zájem.

a rychle!

SC-301628/1

SC-301628/2

800 600 660 

SC-301537/6

Přípravné třídy. Zájmové kroužky (fotografický, výtvarný, keramický, 
historický, turistický, čeština na počítačích, novinářský… a sportovní – 
florbal, softbal, basketbal, míčové hry…) – nově logopedie. 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD 21.LEDNA 2011 

 
 

ČTVRTEK 2.12.2010      OD 15.30 DO 17.30H 

Webové stránky školy najdete na adrese:   zskonecna.webnode.cz 

Pánská  móda  DANIEL se  vrací!
MIMOŘÁDNÁ  NABÍDKA -  

LUXUSNÍ KOŠILE  NA  MÍRU
Najdete  nás  v pasáži  hotelu  Thermal

Pánská  móda  DANIEL se  vrací!
MIMOŘÁDNÁ  NABÍDKA -  

LUXUSNÍ KOŠILE  NA  MÍRU
Najdete  nás  v pasáži  hotelu  Thermal

SC-301417/2
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Herečka Vilma Cibulková, zpěvačka 
a moderátorka Ester Kočičková, mistr 

světa v nohejbalu Jan Vanke, vítěz Star Dance 
Jan Onder i hokejový brankář Lukáš Mensa-
tor. Jedni z mnoha, kteří prošli lavicemi kar-
lovarské Střední pedagogické školy. Jejich 
škola oslaví 27. listopadu 45. výročí existence 
a mnozí absolventi si přijedou zavzpomínat 
a jistě ukápne i nějaká slzička. Škola byla za-
ložena v roce 1965 původně jako Střední pe-
dagogická škola. V roce 1994 byla rozšířena 
o gymnázium a od roku 2005 je její součástí 
vyšší odborná škola. Současný název jubilu-

jící školy je Střední odborná škola pedagogic-
ká, gymnázium a vyšší odborná škola. Počet 
absolventů přesáhl pět tisíc, zato učitelů bylo 
za celou dobu jen 200. „Pedagogický sbor 
měl a má minimální fl uktuaci a vysokou míru 
patriotismu vůči škole. Svědčí to o stabilizo-
vaném kolektivu lidí, kteří tu jsou rádi a neod-
cházejí,“ říká současný ředitel Mgr. Bohuslav 
Peroutka. Někteří z těch, kdo na škole začína-
li, učí dál. Třeba Jiří Štrunc, Karel Beer nebo 
Jiří Vrzal. Školu proslavil Karlovarský dívčí 
sbor, založený na podzim 1965. Oslava 45 let 
školy bude 27. listopadu jen komorní. 

Vzpomínky je vrátí do lavic

Jubilantka škola oslaví 27. listopadu své 45. narozeniny. Vzpomínáme a děkujeme, vzkazují bývalí studenti i pedagogové.

PROGRAM:

10,00 h. Otevření školy
10,30 h. Zahájení a kulturní vystoupení
 žáků
11,00 h. Setkání bývalých a současných 
 pracovníků školy
11,30 h. Kulturní vystoupení žáků
12,00 h. Vystoupení divadelního studia
13,00 h. Vystoupení Karlovarského dívčí–
 ho sboru
14,00 h. Ukončení akce
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SC-301639/1
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Obdarujte své bl ízké křišťálovým 
dárkem od Moseru

otev eno denn  900 - 1800

Zveme Vás do našich prodejen Moser, kde jist  v ase váno ním najdete spousty in-
spirace na originální dárky, které pot ší nejen vaše blízké.

Výrobkem Moser darujete pravý k iš álový klenot s více jak 150 let trvající tradicí.

P esv d te se o dokonalém rukod lném zpracování výrobk , jejich špi kové kvalit
a nevšedním talentu mistr  sklá  p i Vaší návšt v  sklárny Moser.

otev eno denn  1000 - 1900

w w w. m o s e r - g l a s s . c o m
SC-301588/1
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Vánoční strom v Karlových Varech má 
již druhým rokem ekologického part-

nera, neziskovou společnost EKOLAMP, 
která se věnuje odběru a recyklaci žárovek. 
Vánoční informační kampaně mají pře-

svědčit spotřebitele, že nefunkční úsporné 
i lineární zářivky mají být odevzdávány 
k recyklaci, protože obsahují malé množ-
ství rtuti. Za uplynulý rok bylo pro tento 
účel v Karlových Varech vytvořeno pět 
nových sběrných míst, kam občané mohou 
zářivky odnést. Sběrné nádoby jsou v Bau-
maxu, OBI, na magistrátu, v Elektroworl-
du a ve firmě Lux Lighting na Staré Kysi-
belské 583.
Síť se začala budovat loni v září a k dneš-
ku je v Česku bez-
mála tisíc malých 
sběrných nádob. 
Informace o jejich 
umístění a otevíra-
cí době najdete na 
w w w.ekolamp.cz/
msn.
Hrajte s EKOLAM-
PEM o vánoční 
stromky. Již třetím 
rokem tu je vá-
noční vědomostní 
soutěž Rozsvítíme 
vaše Vánoce, ve 
které můžete vy-
hrát vánoční stro-

mek v květináči s velkou 
sadou krásných ozdob 
a moderním LED diodo-
vým osvětlením. Každý, 
kdo od 15. 11. do 12. 12. 
na webu soutěže www.
rozsv itimevasevanoce.
cz správně vyplní krátký kvíz, má šanci 
vyhrát a svou výhru – živý vánoční strome-
ček v květináči – může pěstovat pro příští 
Vánoce anebo ho vysadit do volné přírody.

Ekolamp pomůže rozsvítit vánoční strom

inzerce

SC-301321/3

Pomozte nám rozšířit
databázi dlužníků

 
 v našem kraji.

Půjčky z nebankovního zdroje

Svěřte nám vašeho dlužníka.
Vymáhání a odkup pohledávek.

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary
Tel.: 608 887 988, 723 012 302

Nedávejte
dlužníkům
další šance!

Reality

www.avalfinancial.cz
SC-301272/3

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU LEGENDÁRNÍHO KONCERTU VE WEMBLEY V ROCE 1979!

POPRVÉ

V ČR!

TOUR 2011

VSTUPENKY: TEL. 222 897 333, WWW.TICKET-ART.CZ
12. 2. Karlovy Vary

SC-301545/5
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SC-301281/3

AUTOŠKOLA HONZA - NENECHTE SI UJÍT 
MIMOŘÁDNOU NABÍDKU -

SPOLEHLIVÁ – RYCHLÁ – ÚSPĚŠNÁ

 
 

Tel. 603 446 818 – 603 563 230
VYBERTE SI KVALITU A RYCHLOST ZA ROZUMNOU CENU

NOVÁ ADRESA! KRYMSKÁ 5 (proti ČSSZ) KARLOVY VARY

S
C

-3
01

28
2/
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Ačkoli se do letošního ročníku přihlásilo 
velmi málo mužů, tři získali významná 

ocenění. David Nykl a Jan Kučera si vyzpí-
vali třetí ceny za Píseň a Operu a vítěz muž-
ské části Operní kategorie Jan Morávek (1) 
obdržel s první cenou i zvláštní cenu rodu 
Antonína Dvořáka za objevnou interpre-
taci jeho díla a také pozvání k recitálu na 
Pražském jaru. Ve smíšené Písňové soutě-
ži zvítězila Aneta Mihályová (2) z VŠMU v 
Bratislavě. V přitažlivé kategorii Junior po-

stoupily z prvního vyřazovacího kola pouze 
ženské hlasy. Suverénního vítězství dosáhla 
dvacetiletá Barbora Perná (3) z Prahy, kte-
ré se za její výkony dostalo pozvání z obou 
pražských operních scén a nejpočetnější 
ocenění, věnovaných českými a zahranič-
ními sponzory a podporovateli soutěže z 
Německa, Itálie a Jižní Koreje. Vítězkou sle-
dované Operní soutěže se stala s nejvyšším 
počtem bodů ze všech kategorií sopranistka 
z Vídně Nicola Proksch (4).

Pěvecká soutěž rozdala vavříny
45. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka se konala v našem městě 
5.–12. listopadu. Vyvrcholila galakoncertem vítězů a laureátů ve slavnostním sále 
Puppu, kde nejlepší sólisty doprovodil KSO řízený dirigentem Františkem Drsem. 
Mezinárodní porota vedená slovenským tenoristou Petrem Dvorským hodnotila 
mladé adepty vážného zpěvu v kategoriích Píseň, Junior a Opera. 

KATEGORIE JUNIOR

Ženy:
I. cena

Barbora Perná, Česká republika
II. cena

Renatka Feriková, Slovensko
III. cena

Alžběta Vomáčková, Česká republika
Natalia Yakimova, Rusko 

Čestná uznání za účast ve III. kole
Ljubov Sharomova, Rusko
Edita Viskotová, Česká republika

KATEGORIE PÍSEŇ

I. cena
Aneta Mihályová, Slovensko

II. cena
Jarmila Kosinová, Česká republika

III. cena
David Nykl, Česká republika

Čestná uznání za účast ve III. kole:
Dario Grbić, Bosna a Hercegovina
Stanislav Krejčiřík, Česká republika
Martin Kux, Česká republika
Ivo Michl, Česká republika
Marina Nikoriuk, Polsko

KATEGORIE OPERA

Ženy:
I. cena

Nicola Proksch, Rakousko
II. cena

Veronika Časnochová, Slovensko

III. cena
Lucie Hájková, Česká republika
Kateřina Šmídová, Česká republika

Čestná uznání za účast ve III. kole
Ilona Kaplová, Česká republika
Aneta Mihályová, Slovensko
Natallia Salavei, Bělorusko
Kateřina Šmídová, Česká republika
Lenka Turčanová, Slovensko

Muži:
I. cena

Jan Morávek, Česká republika
II. cena

nebyla udělena
III. cena

Jan Kučera, Česká republika

Čestné uznání za účast ve III. kole
Michael Kubečka, Česká republika

Vítězové 45. Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka



Představujeme
strážníky města

Jméno: Petr Šusta
Okrsek: Rybáře
Zařazení: služba PCO, instruktor slaňování
Charakteristika: rodina, potápění, slaňování, 
čeká jej zkouška na pilotní průkaz k řízení mo-
torového rogala
Kontakt: p.susta@mpkv.cz

V  říjnu proběhl v lázeňských lesích již IX. 
ročník tradiční sportovně–vědomostní 

soutěže o Putovní pohár karlovarské měst-
ské policie. Zúčastnilo se jí 20 čtyřčlenných 
družstev reprezentujících jednotlivé ZŠ 
v Karlových Varech. Dlouhou chvíli před 
startem si děti krátily na stanovištích spon-
zorů akce, záchranné služby, rádia Dragon a 
BESIP. Dobrou vizitkou prevence karlovar-
ské městské policie je skutečnost, že historie 
putovního poháru se začala psát v době, kdy 
nejmladší soutěžící zvládali teprve své první 
krůčky.
Pořadí družstev I. stupeň: 1. ZŠ Poštovní, 2. 

ZŠ Komenského, 3. ZŠ Truhlářská. Pořadí 
družstev II. stupeň: 1. ZŠ Poštovní, 2. ZŠ Ko-
nečná, 3. ZŠ Truhlářská.

Vítězné družstvo ze ZŠ Poštovní

Putovní pohár pro ZŠ Poštovní

V pondělí 13. 12. 2010 se uskuteční dal-
ší koordinační porada vedení Městské 

policie Karlovy Vary a vedení Územního 
odboru Policie ČR Karlovy Vary. Součástí 

jednání bude opět setkání s občany města, 
jehož začátek je plánován na 16. hodinu 
v zasedací místnosti (5. patro) budovy Ma-
gistrátu města, Moskevská 21. 

Další setkání s občany města

Štamgast utekl bez placení

Hlídce strážníků padl na chodníku přímo 
do náruče 38letý muž z Nýřan, který se 

dosyta najedl ve vietnamské restauraci a místo 
placení utekl. Strážníci povedeného štamgasta 
předali policistům, neboť muž nemohl proká-
zat svoji totožnost, měl u sebe platební karty 
na cizí jména a atrapu střelné zbraně. 

Prodávala alkohol 
školákům

Stále častěji řeší strážníci v našem městě 
problémy vietnamských prodavačů. 

Při projíždění Svahovou ulicí si všimla mo-
torizovaná hlídka trojice školáků, kteří zde 
kouřili a popíjeli pivo. Během kontroly uvedli 
dva třináctiletí a jeden čtrnáctiletý chlapec, 
že jim alkohol a cigarety prodala vietnamská 
prodavačka na Moskevské ulici. Ta se k pro-
tiprávnímu jednání přiznala. Strážníci případ 
postoupili k projednání na příslušný odbor ma-

gistrátu, neboť v této prodejně dochází k poru-
šování zákona opakovaně. Rodiče chlapců byli 
kontaktováni pracovníky sociálního odboru.
Jen za minulý měsíc řešila městská policie tři 
případy prodávání alkoholu dětem. Ve všech 
šlo o vietnamské prodejce.

Podvodník parkoval
na kartu zemřelého 

Vozidlo se značkou invalidy O1 kontrolovali 
strážníci na parkovišti v Jaltské ulici. Při 

ověřování vyšlo najevo, že právoplatný maji-
tel karty téměř před čtyřmi lety zemřel. Hlídka 
proto nasadila na vozidlo podvodníka „botič-
ku“. Ve chvíli, kdy montáž dokončili, přišel 
k vozidlu jeho majitel. Přiznal, že označení O1 
bylo vydané na jeho otce, a slíbil strážníkům, 
že kartu už používat nebude. Ti mu doklad pro 
jistotu odebrali a věc postoupili k vyřízení na 
magistrát města. Byl to již druhý případ pod-
vodu s označením vozu invalidy. Předchozí 
pachatel si doklad dokonce sám vyrobil a zfal-
šoval razítka i podpisy.

Hlídky a psovod městské policie provádějí 
pravidelné kontroly na nádražích
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Karlovarský summit prezidentů V4 za-
městnal na pár dní desítky karlovarských 

policistů  a strážníků. Přísná bezpečnostní 
opatření se týkala především lázeňského 
území, které bylo v době slavnostního pří-
jezdu prezidentů na několik hodin uzavřené. 
Veškerá opatření byla plně v gesci Policie ČR, 
přičemž karlovarská městská policie poskyt-
la nezbytné síly a prostředky podle součin-
nostní dohody. Bezpečnostní složky svoji 

úlohu zvládly výbor- ně, 
čímž zajistily hladký prů- b ě h 
této významné akce. „Žádný sebemenší pro-
blém jsme nezaznamenali, což bylo u tak vý-
znamné a sledované státnické akce dobře. Po 
perfektním zvládnutí mistrovství světa v bas-
ketbalu žen, kde naši strážníci odsloužili 548 
hodin, to byla v krátké době druhá pochvala, 
kterou jsme dostali,“ netajil spokojenost veli-
tel městské policie Marcel Vlasák.

Strážníci a policisté zajistili klidný průběh summitu

Operační středisko městské policie v Karlových 
Varech
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Další putování za kamenný-
mi skvosty našeho města 

nás zavede do orchestřiště Mlýn-
ské kolonády. Ještě před rekon-
strukcí kolonády v letech 1982 až 
1986 byla koncem 70. let vypsána 
soutěž pro místní sochaře na do-
tvoření pěti reliéfů orchestřiště. 
Čtyři kamenné desky se zachova-
ly z doby stavby kolonády v letech 
1871–1881 podle projektu stavi-
tele Josefa Zítka. Další bylo třeba 
doplnit. Prvenství v soutěži vybo-
joval karlovarský sochař Václav 
Lokvenc. Reliéfy pro Mlýnskou 
kolonádu pojmenoval Vývoj lázeň-
ství. Pro čtyři reliéfní desky získal 
pískovec z lomu německého měs-
ta Pirna, pro další hořický pískovec z lomu 
Bohanka. Každá deska má rozměry 110 x 
260 centimetrů. Práce na reliéfech trvaly 17 
let. Sochař nejprve na díle pracoval od roku 
1980 čtyři léta. Na základě zásahu tehdej-
ších místních stranických orgánů byla práce 
pozastavena a smlouva mezi zadavatelem 

(Čs. státními lázněmi) a autorem (zastoupe-
ným podnikem Dílo) vypovězena a prohlá-
šenou za neplatnou. Jediný dokončený reliéf 
byl štukatéry zakryt do podoby neopraco-
vané kamenné desky. Vleklá soudní jednání 
sice autorovi rozpracované dílo přiznala, ale 
práce již nepokračovaly. Až politické změny 

po roce 1989 umožnily Václavu 
Lokvencovi (po ukončení jeho pri-
mátorské funkce) dílo dokončit. 
Centrum Mlýnské kolonády, slav-
nostně odhalené 3. května 1997, 
se tedy po 116 letech dočkalo de-
fi nitivní sochařské výzdoby. První 
reliéf znázorňuje alegorii objevení 
léčivých zřídel, vlevo sedí Múza 
pramenů, uprostřed pramen Vříd-
la a vpravo Karel IV. Druhá deska 
ztvárňuje středověké lázeňství, 
dřevěná stavení u Vřídla i nosič-
ky vřídelní vody. Třetí reliéf líčí 
věhlasné lázeňské lékaře Davida 
Bechera a Jeana de Carra i s pa-
cienty. Čtvrtá deska je věnována 
slavným návštěvníkům: Beetho-

venovi, Chopinovi, Labitzkému, Smetano-
vi, Dvořákovi a Fibichovi. Pátý díl zobrazuje 
léčebné metody. Reliéfy Václava Lokvence 
výtvarnou koncepcí navazují na klasickou 
realistickou tradici českého sochařství. 

(S využitím materiálu Boženy Vachudové 
zpracovala Michaela Kousalová)

Originální karlovarské sochy a reliéfy 
 RUBRIKA KRL ▼

Orchestřiště Mlýnské kolonády s defi nitivní sochařskou výzdobou.

Ristorante Pizzeria Venezia

rozvoz pizzy rrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooozzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooozzz pppppppppppppppppppiizzzzzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy rozvoz pizzy 

Terinka  z ryb s lososovým musse 

SC-300572/8



inzerce

Sport / InzerceSport / Inzerce

28

S
C

-3
0

0
6

9
1/

7

STĚHOVÁNÍ – RYDOL 

ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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S REKLAMOU SE POSOUVÁTE K ÚSPĚCHU 

Poradíme – připravíme 
reklamní kampaň na klíč.

Obchodní  zástupce  

Stanislava 

PROVAZNÍKOVÁ

tel: 606 792 475, 

608 220 020

e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, E-mail: fjw@volny.cz,

 Tel.: 603 209 270, www.turiste.webpark.cz

04. 12. Plzeňský kaleidoskop – zimní zahrada, synagoga, 

Tylovo divadlo 

10. 12. Za adventní náladou do polské Wroclawi (tři dny); 

Swiednica, Wambierzyce, Ksiaž, Krzeszów, Bolów

18. 12. Předvánoční návštěva Prahy 

26. 12. Svatoštěpánská procházka Karlovými Vary

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.

 

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

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý  17:30 

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý  19:00 

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Středa  18:00 

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek  19:15 

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokro-

čilí a pokročilí

SNOOKER

Galerie&Snooker kafé Koule 

Sedlecká 4, Karlovy Vary

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

Pravidelný trénink se koná každou sobotu. Otevřeno 

zpravidla na objednávku do 15 minut. Instruktáž hry sno-

okeru, včetně zábavné ukázky tréninkových postupů apli-

kované na každém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo 

lekce zdarma pro každého nově příchozího hráče.

 

BASKETBAL

BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary

Jízdárenská 1

360 01 Karlovy Vary

Ženská basketbalová liga EXCELSIOR

4. 12. 17:30  BK Loko - VŠ Praha

Dorostenecká liga starší dorostenky

11. 12.  BK Loko - BSK Č.Budějovice

18. 12.  BK Loko - DBK Kožlany

Dorostenecká liga mladší dorostenky

11. 12.  BK Loko - BaK Plzeň 

12. 12.  BK Loko - TJ Klatovy

Žákovská liga starší žákyně

4. 12.  BK Loko - Aritma Praha

5. 12.  BK Loko - Sokol Kladno

18. 12.  BK Loko - BK Baník Most

Všechna tato utkání budou sehrána ve Sportovní hale BK 

Lokomotiva Karlovy Vary.

Případné změny, více informací, začátky utkání mládež-

nických družstev naleznete na webových stránkách klubu: 

http:// bklokokv.webnode.cz.

VODNÍ TURISTIKA

ALNITAK ORION - Oddíl vodních skautů a skautek

Klubovna Tašovice – U Brodu 134 Tel.: 777 909 885 – 

Michal Rendl; E-mail: bobr@pristavorion.cz 

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku 

od 6 let, kteří by měli zájem o činnost ve skautském vo-

dáckém oddíle. 

Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý. 

Scházíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jez-

díme do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní 

tábory a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se: 

Středa 16.00–18.00  v klubovně - Mladší děti

Čtvrtek 16.00–18.00  v klubovně - Děti starší 11 let 

Klubovna Tašovice – U Brodu 134 (blízko zastávky U Kap-

ličky, bus 1 a 10)

Iva Kulatá - Softwarová škola
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

DÁRKOVÉ POUKÁZKY!! Darujte svým blízkým počítačový kurz!

www.softwarovaskola.cz777 940 555

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž 

sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory, 

tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919
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Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)

tel.: 732 385 700
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Seznam hokejových zápasů HC Energie Karlovy VarySeznam hokejových zápasů HC Energie Karlovy Vary
kolo den datum  soupeř HC Energie  začátek

28. neděle 5.12.  Bílí Tygři Liberec  16,00 hod.
30. pátek 10.12.  HC Vítkovice Steel  18,00 hod.
32. středa 22.12.  HC Vagnerplast Kladno  18,00 hod.
34. úterý 28.12.  BK Mladá Boleslav  18,00 hod.
36. neděle 2.1.2011 HC BENZINA Litvínov  16,00 hod.

5.12.2010 5.12.2010 

VELKÁ SOUTÌŽ
O MIKULÁŠSKÉ NADÌLENÍ A VSTUPENKY NA HOKEJOVÉ UTKÁNÍ 

HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC BÍLÍ TYGØI LIBEREC
5.12.2010 OD 16:00

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ S KV ARÉNOU, 
HC ENERGIÍ A HITRÁDIEM DRAGON

TRÉNINKOVÁ HALA 13:30 - 15:00 
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KV ArenaKV Arena

Neopakovatelnou atmosféru, a to nejen 
díky skvělým účinkujícím, ale také zá-

sluhou báječného publika, měl říjnový kon-
cert Karla Gotta a Evy Urbanové. Aplaus di-
váků vstoje, záplava květin a závěrečné ovace 
překvapily i samotné umělce. Úžasný hudeb-
ně okořeněný zážitek si z večera odneslo více 
než 3 500 spokojených diváků. Pětatřicetiná-
sobný a vlastně nepřekonatelný zlatý a český 
slavík Karel Gott spolu s první dámou české 
opery a sólistkou Národního divadla Evou 
Urbanovou vystoupili po jedenácti měsících 
opět v Karlových Varech. „Moc jsme se sem 
oba těšili,“ přiznal Mistr v úvodu. Nechtěli 
jen reprízu  loňského úspěchu, a tak seznam 
písní hodně změnili. Zaznělo také hned ně-
kolik duetů, které si pro toto turné speciálně 
připravili. Návštěvníci si spolu s Karlem Got-
tem zazpívali notoricky známé písně z jeho 
pestrého repertoáru. Eva Urbanová svým 

vynikajícím hlasem doplnila písněmi jak 
svými, tak zahraničních umělců. Poděkování 
za vrchol hudební sezony v KV Areně patří i 
karlovarské agentuře Česká umělecká. Pro 
jejího moderátora Petra Čimperu byl, jak při-
znal, Gott vždy nedosažitelným vzorem.

Karel Gott a Eva Urbanová roztleskali KV Arenu
Web KV Areny 
láme rekordy

Webové stránky KV Areny www.kvarena.
cz prošly letos v září celkovou rekon-

strukcí. Cílem bylo, aby mohly lépe prezen-
tovat multifunkční centrum a poskytovat 
partnerům lepší servis. Podařilo se! Zatímco 
od května loňského roku do letošního května 
navštívilo původní web 163 445 návštěvníků 
(přes 400 denně), po spuštění nového webu, 
tedy jen za poslední dva měsíce (od 15. září 
2010 do 15. listopadu 2010) navštívilo strán-
ky 37 471 lidí (průměrná návštěvnost 625 
lidí denně). Vzhledem k intenzivní propagaci 
webu, očekáváme v nejbližším období dal-
ší nárůst návštěvnosti. Nejde jen o zprávy, 
videa natočená na akcích v KV Areně , jako 
například exkluzivní video z kabiny po skon-
čení koncertu Karla Gotta a Evy Urbanové či 
přestavbu z ledové plochy na palubovku pro 
MS v basketbalu. Tu zhlédlo na YouTube přes 
4 000 lidí, bylo odvysíláno v hlavních zprávách 
ČT a dokonce i v pořadu o MS v basketbalu 
na CNN! Naprostá většina virtuálních kroků 
našich návštěvníků však směřuje na kalen-
dář akcí, vstupenky a rozpis ledových ploch 
a veřejného bruslení. Průměrná návštěvnost 
se proti původní verzi stránek zvýšila zhruba 
o 50 %. Naším cílem je přesáhnout hranici ti-
síc návštěvníků denně. 

(Lukáš Pokorný) 

Zima ještě nezačala a jaro je v nedohlednu, 
ale na pozemcích KV Areny šturmovali 

ještě začátkem listopadu zahradníci. Prová-
děli terénní úpravy a kultivace pozemků od 

kruhové křižovatky k parkovištím, kam na-
vezli 150 m3 substrátu. Pospíchali, aby ještě 
před prvními mrazy vysadili 30 000 cibulek, 
převážně tulipánů. „Sotva jsme to stihli a sa-
zenice zakryli chvojím, aby přečkaly do jara. 
Je to první akce zkrášlení areálu před výsta-
vou Flores 2011, která bude od 12.–22. květ-
na příštího roku,“ řekl spoluautor projektu 
Tomáš Balcar, jeden z pěti zahradníků, kteří 
se na výsadbě podíleli. Výstava Flores je pro-
jekt pořádajícího občanského sdružení stej-
ného jména, jehož hlavním cílem je zahradní 
a květinovou tvorbou propagovat Karlovy 
Vary. Na jaře zkrášlí okolí KV Areny nejen 
tisíci tulipány, ale také okrasnými dřevinami 
a palmami místní Správy lázeňských parků.
Podobná akce nemá ve městě obdoby a ná-
vštěvníci se budou mít rozhodně na co těšit!

Okolí haly se rozzáří všemi barvami 

Tak bude vypadat okolí KV Areny na jaře, až 
tulipány rozkvetou

Zahradníci pospíchali, aby 30 tisíc tulipánů 
mohlo přezimovat
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Listárna / SoutěžListárna / Soutěž

Napsali jste nám

Vylosování soutěží

Dopis od čtenáře KRL

Chci redakci KRL poděkovat za uvádění 
osobností města. Nejvíce mě potěšil člá-

nek o MUDr. Burešovi. Byl opravdu významnou 
osobností našeho lázeňství a člověk s velkým Č. 
Zcela souhlasím s příspěvkem vaší čtenářky Evy 
Kučerové Díky za články o historii. Celá moje ro-

dina, známí a přátelé mně po přečtení KRL výtis-
ky přinášejí a já je dávám dál třeba těm, kteří už 
v KV nebydlí, známým, co sem jezdí do lázní jak 
z tuzemska, tak i z ciziny a navštěvují nás, nebo 
jim je posílám. Vřelé díky! 

Vladislava Čiriková, Třešňová 592/3, Karlovy Vary 

Vzkaz do KRL

Prosincová fotohádanka
Nad vchodem jedné karlovarské se-
cesní památky najdete tuto zpívající 
masku ženy s korálky kolem krku a 
dolíčkem na bradě. Podle historiků 
může jít o svéráznou repliku Múzy 
komedie Thálie nebo Múzy zpěvu 
Melpomené, provedenou štukatéry 
v roce 1901. Uveďte, na kterém domě 
se tato výzdoba nachází.

Odpověď zašlete do 15. prosince 2010 e-
-mailem na: soutez@ceskydomov.cz nebo 
poštou na adresu: Magistrát města Karlo-
vy Vary, tiskové odd. 360 01, Moskevská 
21 a označte SOUTĚŽ KRL. Připojte vaše 
tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čekají 
vstupenky na některé kulturní představe-
ní nebo malý dárek.

Tajenkou listopadové křížovky KRL byl 
známý výrok o karlovarské architektu-

ře. Správná odpověď zněla: Le Corbusier Je 
to slet dortů. Výrok pochází z karlovarské 
procházky francouzského architekta Le 
Corbusiera (vl. jménem Charles Édouard 
Jeanneret) se spisovatelem  Adolfem Hoff-
meisterem a celý zněl: „Největší jednotu a ar-
chitektonické kouzlo mají v Československu 
Karlovy Vary. Je to slet dortů. Mají týž sloh a 
touž eleganci.“ Tak vychválil známý urbanis-

ta a tvůrce zásad meziválečné avantgardní 
architektury naše Karlovy Vary jako město 
třetího baroka. Z celkového počtu 68 správ-
ných odpovědí jsme vylosovali čtenářku Len-
ku Najmanovou z Karlových Varů. Získala 
dvě vstupenky do kina Čas. Vylosovaným 
vítězem fotohádanky je Ing. Josef Průha, 
Zbrojnická 15, Karlovy Vary. Uvedl správně, 
že sochu dívky se džbánem a miskou najde-
me na Mírovém náměstí před Grandhotelem 
Pupp. Získává dárek od magistrátu.

Chystám se už řadu měsíce vám napsat, 
co mám jako Karlovaračka na srdci. 

Asi nejen mne trápí a štve, jak mnohá média 
a kritici líčí Karlovy Vary jako město hrůzy, 
které proslavila jen ostudná losovačka a rus-
ká obludária. V tomto pohledu mi připadají 
KRL trochu jako tisk z jiného světa. Děkuji, 
že neplivete na historii ani současný stav na-
šeho města a spíše hledáte, co se povedlo, co 
se dá zlepšit a na co můžeme být pyšní – ze-
jména z historie. Ať naši potomci posoudí, jak 
jsme my s historií a památkami naložili a co 
jsme jim odkázali! V tomto směru očekávám, 
že nově zvolení radní a zastupitelé zprůhlední 
rozhodování magistrátu a nechají do zásuvek 
úřadu veřejnost víc nahlédnout. Fandím jim 
a taky Karlovarským radničním listům, aby-
chom se v nich častěji dočetli, v jak úžasném 
městě žijeme a co se dělá pro jeho lepší tvář 
a život v něm.
S pozdravem

Vaše čtenářka Božena Zajíčková, 
Horova 10, Karlovy Vary

Současné Karlovarské radniční listy se 
mi moc líbí. Věnujete se historii a krá-

se Karlových Varů. Přeji hodně úspěchů, 
pokračujte.

 Milada Raupcová, 
Okružní 45, 360 17 Karlovy Vary
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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 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 lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák

353 118 278, Moskevská 21

m.odlevak@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík

353 118 241, Moskevská 21

j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,

LL. M. Ph.D.

353 118 227, Moskevská 21

d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd

353 118 270, Moskevská 21

f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová

353 118 242, Moskevská 21

e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu 
a kontroly
JUDr.Ing. Josef Bečvář

353 118 336, Moskevská 21

j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová

353 118 284, Moskevská 21

j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša

353 118 735, U Spořitelny 2

s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová

353 118 510, U Spořitelny 2

i.doubova@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví 
a 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

Stavební úřad
Iva Heliksová

353 118 516, U Spořitelny 2

i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Autor projektu rekonstrukce Ristorante Pizzeria Venezia v Karlových Varech

Odpovědi zašlete do 15. prosince 2010 e-mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 
360 01 Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čeká dárek.

Venez i a
ristorante - pizzeria
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