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Primátor Petr Kulhánek
chce regulovat hazard
• Jak byste z pohledu města zhodnotil uplynulý
rok? Co se podařilo, a co naopak je potřeba
zlepšit?
Podařilo se nám dovést do zdárného konce
evropský projekt bazénu u KV Areny, ačkoliv
ne všem připadal užitečný a navíc jeho profinancování je zatím v nedohlednu, protože Regionální
operační program je pozastaven, bývalý ředitel
dotačního úřadu je ve vazbě.
O něco jednoznačnější pocit radosti mám z dokončení opravy Drahomířina a Mattoniho nábřeží,
pro mnoho návštěvníků vstupní brány do města,
která byla dvacet let proslulá svou „houpačkou“,
hlubokými propadlinami vozovky. Jsem rád,
že se konečně začalo i viditelně pracovat na
rekonstrukci Národního domu. Podařilo se nám
uzavřít kauzu Lázní III a získat dalších 90 milionů
do rozpočtu města.
• Co čeká město v nadcházejícím roce, co plánujete?
Měli bychom najít způsob, jak zachránit Císařské
a Alžbětiny lázně. Budeme finišovat s dokumentací pro nominaci na seznam světového dědictví
UNESCO. Připravujeme dlouho a netrpělivě
očekávanou rekonstrukci ulice Na Vyhlídce.
Měli bychom dojít k závěru, jak regulovat a snížit
hazard ve městě. Měli bychom se také rozhodnout, jak vyřešíme nedostatek kapacit domovů
pro seniory ve městě, na padesátitisícové město
máme jen dvacet jedna lůžek pro seniory. Budeme se muset vyrovnat se zánikem, výpadkem
nebo jinou podobou veřejné služby, kterou jsme
poměrně intenzivně využívali pro údržbu a čištění města. Těším se na konci května na první
ročník Karlovarského půlmaratonu.
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01 TVÁŘ Z TITULNÍ STRANY
Šestnáctiletá krasobruslařka Natálie Lokvencová
je dlouholetou věrnou členkou Krasobruslařského
klubu Karlovy Vary. Město ho pravidelně finančně
podporuje. Krasobruslaři věří, že jim magistrát
pomůže i z projednávaného rozpočtu.
05 Řidiči parkují, jak chtějí
Strážníci městské policie mají nyní hodně práce
v okolí karlovarské nemocnice. Parkoviště
u nemocnice je zpoplatněné, a proto motoristé
parkují kde je napadne.
06 Občany nejvíc pálila cena MHD
Veřejnost hlasovala v anketě, který problém
ve městě je pro ně nejpalčivější. Na prvních
místech skončila cena městské hromadné
dopravy a bezdomovci.
07 Děti si zahrály na hasiče i potápěče
Děti z 1. mateřské školky vyrazily do bazénového

centra u KV Areny, kde si mohly formou zábavných
úkolů vyzkoušet různé zajímavé profese. Akce se
všem malým návštěvníkům velmi líbila.
11 Město snižuje schodek
Magistrát pracuje s návrhem rozpočtu, který bude
18. prosince schvalovat karlovarské zastupitelstvo.
Ten sice počítá ještě se schodkem, ale nižším než
dříve.
14 Skautem celý život
Celoživotní skaut Kamil Růžička oslavil
93. narozeniny. Neměl rozhodně jednoduchý
život, protože minulý režim skautingu nepřál.
Optimismus ale neztratil.
18 V kronice přibylo 900 stran
Místní kronikář Tomáš Tišler potvrdil, že tato
práce zabere spoustu času a člověk musí být vždy
ve správný čas na správném místě. Přesto však
mu časová náročnost nevadí.
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K andventní náladě patří v lázeňském městě vždy neodmyslitelně také vánoční stromek. Ten v neděli
2. Prosince slavnostně poprvé rozsvítil primátor města Petr Kulhánek. Ten nezapoměl popřát všem
přítomným krásné Vánoce. Strom byl stříbrný smrk.

V centru města mohli lidé navštívit oblíbené
vánoční trhy. Ty přinesly nejen pestrou nabídku
zboží, ale také bohatý kulturní program, o který
se postarala celá řada účinkujících, včetně dětí
ze škol. Také se zde rozsvěcel vánoční stromeček.
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Ve čtvrtek 6. prosince byl veřejně projednán
koncept budoucího územního plánu města Karlovy
Vary. Projednání se v Lidovém domě zúčastnilo
přes 130 zájemců. Námitky a připomínky budou
následně zohledněny a vypořádány při tvorbě
nového územního plánu

Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských
parků, společně se studenty karlovarské
Obchodní akademie na konci listopadu otevřel
Dendrologickou stezku. Projekt mapuje historii
sadových úprav v lázeňském městě a výjimečné
stromy, některé i velice staré. Obchodní akademie
byla v tomto přeshraničním projektu partnerem.
Stezka začíná u Alžbětiných lázní a pokračuje
údolím Teplé až k Letnímu kinu.

Studenti Obchodní akademie se stali partnery
Správy lázeňských parků ještě jednou, a to
převzetím patronátu nad nově upraveným parkem
u Železnatého pramene. Správa parků jej za 100
tisíc korun vyčistila, upravila a připravila na jaro,
žáci akademie se zavázali o něj průběžně pečovat .
Vzhledem k sousedství s jejich školou jej lze využít
jako místo odpočinku. Při otevření upraveného
parku informoval ředitel správy kolonád Milan
Trnka přítomné, že železnatý pramen byl
v minulosti také využíván ke koupelím, ačkoliv
tomu dnešní podoba pavilonu již nenasvědčuje.
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Strážníky zaměstnala labuť
i nenapravitelná alkoholička
• Strážníci si museli poradit s labutí pobíhající po frekventované ulici
i s pravidelnou zákaznicí sokolovské záchytky. Při běžné kontrole
také zadrželi hledaného muže.

noční kontrole muže a ženy. Ta při spatření hlídky
urychleně odcházela z parkoviště před místním obchodním domem. Podezření z vloupání
do vozidla se přímo nabízelo, proto chtěli strážníci
dvojici legitimovat. Muž se však dal před hlídkou
na útěk,“ informoval velitel Vlasák. „Brzy byl
dopaden, ale kontrola neprokázala žádný pokus
o vloupání. Důvodem útěku bylo to, že po muži
pátrá Policie ČR. Šestadvacetiletý muž s bydlištěm
na karlovarském magistrátu tak putoval do rukou
přivolaných policistů,“ uzavřel Marcel Vlasák.

Nechtějí komunikovat, odmítají nabízenou pomoc
a jsou často hrubí. Tak hodnotí chování některých
bezdomovců karlovarští strážníci. Ti s nimi mají
v zimních měsících více starostí, protože se jim
snaží nabízet pomoc a přesvědčit je, aby se před
zimou schovali například v Armádě spásy.
„Je to tak každou zimu. Musíme bezdomovce
vykazovat z veřejných prostor, kam se často před
zimou ukrývají. Na druhou stranu se jim snažíme nabídnout i možnosti, jak počasí v pořádku
přežít,“ potvrdil Marcel Vlasák, velitel městské
policie. „Přibývá také případů, kdy bezdomovci
vnikají do různých sklepů či opuštěných objektů,“
doplnil velitel.
Nejširší nabídku pomocí má Armáda spásy, která
sice nabízí bezdomovcům šanci se v klidu ohřát
či si dát něco k jídlu, velká část z nich ale nemá
o podobné služby zájem. „Většinou jim nejvíce
vadí podmínka Armády spásy, že ji bezdomovci
nesmějí navštěvovat pod vlivem alkoholu. To je
pro řadu z nich neřešitelný problém,“ vysvětlil
důvody Vlasák. Během loňské zimy spolupracovali
strážníci s Armádou spásy například při nabízení
teplých zimních rukavic lidem bez domova. „Známe místa, kde se pohybují, takže jsme se snažili jim je doručit. Jenže někteří nám vynadali,
že máme raději přinést rum. To už bylo opravdu
hrozné,“ posteskl si Vlasák.
V Karlových Varech žije stabilně kolem padesáti
až šedesáti bezdomovců. Určit přesné číslo je ale
téměř nemožné, protože tito lidé často migrují.

Jan Havelka

Jan Havelka

P

roblém s bezdomovci řeší strážníci pravidelně. Mezi lidmi žijícími na ulici je i celá
řada těch, ke kterým musí hlídky vyjíždět
pravidelně. Jednou z nich je i známá karlovarská
bezdomovkyně, která je prý nyní podle nich opět
„ve formě“.
„Bezdomovkyně se vrátila začátkem prosince
z měsíčního léčení. Den po svém propuštění již
opět zaměstnávala karlovarské strážníky, kteří
ji umístili na protialkoholní záchytnou stanici
v Sokolově. Po pár dalších zákrocích v následujících dnech následoval druhý převoz na záchytku.
S trochou nadsázky lze říci, že tímto tempem
bezdomovkyně nejen ustaví rekord, ale strážníci
projezdí do Sokolova na záchytku doslova kalhoty,“ potvrdil s trochou nadsázky Marcel Vlasák,
velitel Městské policie Karlovy Vary.
Pro strážníky ale nejsou výjimkou ani výjezdy ke
kurióznějším situacím. „Například před několika
dny hlídka přijala z operačního střediska informaci
o labuti, která zmateně pobíhá po Jáchymovské
ulici. Blokovala dopravu a od projíždějících vozidel
jí hrozilo nebezpečí,“ popsal Vlasák.
„Strážníkům se na místě podařilo labuť odchytit,
převézt k Chebskému mostu a zde ji vypustit na
Ohři,“ shrnul úspěšnou akci velitel.
Péči strážníků ovšem neunikla ani podezřelá
dvojice ve Staré Roli. „Začátkem prosince, krátce
po půlnoci, si strážníci povšimli při pravidelné

Představujeme
strážníky města

Jméno: Silvie Švecová
Okrsek: Balbínova, Zítkova, U Imperiálu,
Jarní, Na Milíři
Charakteristika: rodina, sport
Kontakt: s.svecova@mpkv.cz
Služební číslo: 213472

Kdybyste raději
přinesli rum, odmítají
pomoc bezdomovci

Strážnici městské policie se podařilo odchytit labuť,
která komplikovala dopravu v Jáchymovské ulici.
Poté byla opět vypštěna do řeky.

Platit za parkování se šoférům
nechce. Vozidla odstavují kdekoliv
Placení za parkování u karlovarské nemocnice
řidiči nepřijali. První půlhodina je sice zdarma, ale
za každou další vytáhnou motoristé z peněženky
dvacet korun. Své automobily proto parkují, kde
chtějí, a způsobují tím dopravní komplikace. Strážníci městské policie proto na dodržování pravidel
ještě více dohlížejí a řeší desítky případů.
„Neutěšená dopravní situace v okolí karlovarské nemocnice vedla městskou policii ve druhé
polovině listopadu k přijetí opatření majícího za cíl
pravidelnou a intenzivní kontrolu špatně parkujících vozidel. Nemocnice nabízí možnost parkování
jak pro návštěvníky, tak i pro vlastní zdravotnický
personál. Zpoplatnění parkování nemocnicí nemůže být příčinou živelného parkování v jejím okolí,“
vysvětlil Marcel Vlasák, velitel městské policie.
Strážníci nejprve rozmisťovali upozornění pro
špatně parkující řidiče, to ale příliš nepomohlo,
a proto přistoupili k blokovým pokutám. „Od

konce listopadu městská policie během dvou
týdnů evidovala 140 událostí. V první fázi strážníci
udělili 119 výzev, z nichž 43 přestupků bylo
dořešeno domluvou, osmnáct skončilo udělením
blokové pokuty, zbylé čekají na projednání. Jelikož
se situace výrazně nelepší, přistoupíme k použití
takzvaných botiček a také případným odtahům,“
sdělil velitel Vlasák.
Jan Havelka

Motoristé u nemocnice jsou nepoučitelní.
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Informace občanům
pro volbu prezidenta

Občanům v anketě vadila
cena MHD nebo bezdomovci

Voličské průkazy:
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby
prezidenta republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na
území české republiky nebo v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku, který vede zastupitelský úřad
v zahraničí. Voliči s trvalým pobytem v Karlových
Varech, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni,
mohou podat žádost o vydání voličského průkazu:
1) do 4. 1. 2013 do 16.00 h:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na podatelnách magistrátu města nebo
zaslané na adresu Magistrát města Karlovy Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
• v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče
• na adresu elektronické podatelny magistrátu
města: www.posta@ mmkv.cz
• v elektronické podobě bez uznávaného
elektronického podpisu - prostřednictvím datové
schránky voliče na iD datové schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8
2) nebo do 9. 1. 2013 do 16.00 h osobně na odboru vnitřních věcí Magistrátu města.
Osobně podané žádosti přijímají:
Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 118 289,
ing. Věra Ježková, kancelář č. 311, tel. 353 118 250
v těchto dnech a hodinách:
Pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 h
(ve středu 9. 1. 2013 pouze do 16.00 h),
úterý a čtvrtek 8.00–12.00 a 13.00–15.30 h,
pátek 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h.
Žadatel je povinen před podpisem žádosti prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost
platným občanským průkazem. V případě, že volič
nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo
volby, magistrát města mu vydá voličské průkazy
pro obě kola volby. O vydání voličského průkazu
pro druhé kolo volby lze za stejných podmínek
požádat také v době mezi prvním a druhým kolem
volby v těchto termínech:
• do 18. 1. 2013 do 16.00 h doručením žádosti
v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky
• do 23. 1. 2013 do 16.00 h osobním podáním.
Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou
adresu na území české republiky nebo
4) zaslat voliči do zahraničí na jím uvedenou
adresu, nejdříve však 15 dnů přede dnem volby
prezidenta, tj. nejdříve 27. 12. 2012. (mm)

bčané města Karlovy Vary měli možnost
vyjádřit se k výstupům z Fóra Zdravého
města Karlovy Vary 2012 v podobě 10P
(desatera problémů města Karlovy Vary), které
proběhlo dne 13. září 2012 v Lidovém domě
ve Staré Roli.
Pro ověření výsledků veřejné diskuse byl vám,
obyvatelům města, dán prostor prostřednictvím
ankety 10 problémů našeho města vyslovit svůj
názor týkající se rozvoje města, co v Karlových
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Varech chybí, co by se mělo změnit, upravit či
zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete
a které je vaším domovem.
Sběr vašich podnětů probíhal do 12. listopadu
prostřednictvím anketního lístku, který byl k dispozici na informačním pultu magistrátu města,
v Infocentru Dolní nádraží, v elektronické podobě
potom na webových stránkách města Karlovy
Vary a v neposlední řadě byl také součástí Karlovarských radničních listů.

Výsledky definovaných problémů po ověření anketou:
Pořadí

Problém

Počet hlasů

1.

Snížit ceny jízdného v MHD

124

2.

Řešit problematiku bezdomovců

103

3.

Omezit hazard (herny) – Rybáře, Stará Role

97

4.

Podpořit volnočasové aktivity pro mládež (plochy, program)

86

5.

Zajistit finance na opravu škol. budov (Školní, Truhl., Tuhn.)

79

6.

Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí

68

7.

Vybudovat chodník Růžový Vrch – Sedlec

62

8.

Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura)

56

9.

Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, regenerace)

52

10.

Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a Horním nádražím

51

11.

Preferovat zeleň před výstavbou

47

12.

Podpořit vysoké školství

43

13.

Zajistit bezproblémové soužití s občany na ubytovnách

26

14.

Osadit orientační tabuli při příjezdu do města (pro turisty)

22

15.

Snížit ceny bazénu pro seniory (příspěvek), Alžbětiny lázně

16

16.

Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů

10

17.

Vytvořit prostor pro společenská sdružení

9

Autobusy MHD jsou sice moderní a pohodlné, ale
občanům se zdá být jízdné příliš drahé.

Anketou ověřené výsledky a vybrané navržené
problematické oblasti rozvoje města budou nyní
zapracovány do konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality života a předloženy
k projednání Radě města a Zastupitelstvu města
Karlovy Vary.
Materiál bude sloužit jako podklad pro strategické a akční plánování rozvoje města Karlovy Vary.
Plán zdraví a kvality života bude také pravidelně
každoročně vyhodnocován na Fóru Zdravého
města, kde obyvatelé města budou mít možnost
posoudit, jaké problematické oblasti se nám společně podařilo vyřešit, a určit si, které problémy
je potřeba vyřešit v blízké budoucnosti. (mm)
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Děti si vyzkoušely práci hasičů i potápěčů

D

ěti z 1. MŠ Karlovy Vary navštívily
21. listopadu nové bazénové centrum v
KV Areně, kde si mohly na dvanácti stanovištích formou her a soutěží vyzkoušet nácvik
prvních plaveckých dovedností. Pro většinu z nich
to byla první plavecká zkušenost, ale věříme, že
ne poslední. Pod heslem Vody my se nebojíme si
vyzkoušely v bazénu několik „profesí“ – zahrály si na převozníky, hasiče, lovce, potápěče,
foukače, provazolezce, skokany, ale také školáky,
chodce a vytvořily i posádku lodi. Taky navštívily
saunu a páru, aby se mezi jednotlivými stanovišti
pořádně prohřály a neprochladly.
Na závěr čekalo předškoláky překvapení. Asistenti
– plavci TJ Slovan – jim ukázali, jak to vypadá
na opravdových závodech, včetně přípravy, nástupu, odstartování a finiše. Děti tleskaly, fandily,
skandovaly, a tak vytvořily naprosto reálnou kulisu
závodníkům, kteří předvedli „polohovku“ – hned
několik plaveckých stylů za sebou – s maximálním
nasazením.
„Nejvíc se mi líbilo stříkání na pyramidu a jízda
na toboganu.“ „Mně se líbilo skákání a kotrmelce
do vody.“ „I ne, nejlepší byly ty žížaly a písmenka.“ „Jó, a co ta pirátská loď?“ „Taky ždímání
hrošíků.“ Takhle se překřikovaly děti, když se
jich ostatní ve školce zeptali, jak se jim v bazénu
líbilo. A Mareček to nakonec shrnul třemi slovy:
„Všechno bylo super.“
Velkou radost dětem i učitelkám udělaly pamětní
listy a tašky s plaveckými pozdravy v podobě

„vodolepek“ se sladkou odměnou, a na konec
i autobus, který všechny účastníky postupně rozvezl do jejich školek. Všichni odjížděli unavení, ale
s pocitem příjemně prožitého dopoledne. „Tak kdy
bude pokračování?“ ptalo se hned po akci několik
učitelek nezávisle na sobě.
Akci zorganizovala 1. mateřská škola Karlovy Vary,
Komenského 7, příspěvková organizace, pro svých

8 odloučených pracovišť za finanční podpory
Města Karlovy Vary a za spolupráce KV Areny
a sportovců-plavců z oddílu plavání TJ Slovan.
Poděkování patří také organizacím Kontakt bB
a Mateřskému centru Karlovy Vary, které na akci
zapůjčily plavecké pomůcky a uvolnily své spolupracovníky.
(mm)

Děti v novém bazénovém centru získaly první plavecké dovednosti a mohly si vyzkoušet i různé úkoly.

Sazebník jednorázových úhrad na místních komunikacích
a pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary
– platný od 1. 1. 2013, schválený Radou města Karlovy Vary
na 26. jednání dne 9. 10. 2012, pod bodem č. 40
Název

Podvrt a protlak
Kč/m

Překop
Kč/případ

Uložení
do stávající
chráničky
Kč/m

Uložení nové
chráničky
(překop)
Kč/případ

Podélné uložení
Kč/m

Jiný přechod
mostu lávky
bez zásahu
do vozovky
Kč/případ

Místní komunikace I. třídy

370

10 000

370

10 000

370

1 000

Místní komunikace II. třídy

370

10 000

370

10 000

370

1 000

Místní komunikace III. třídy

250

10 000

250

10 000

250

1 000

Místní komunikace IV. třídy
(pěší zóna)

250

10 000

250

10 000

250

1 000

Chodník

120

1 000

120

1 000

120

1 000

Ostatní plochy (parkoviště, mani- 120
pulační plochy, zeleň)

250/m

120

250/m

120

1 000

Mosty a lávky

0

0

1 000/případ

1 000

1 000/případ

0

Vzdušné vedení

0

0

0

0

10 000/případ

0
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· zprávy z magistrátu

Farmářské trhy se staly pro Karlovaráky
jistotou. Nezastavila je ani krize
Vedení města bude nově ustavenou tradici farmářských trhů podporovat i v roce 2013,
stejně jako další aktivity z oblasti zdravé výživy a životního stylu.

O

rganizačně trhy zajišťovalo KV CITY CENTRUM a nebyla to práce jednoduchá. Museli
se postarat o přivezení a postavení všech
stánků, zajištění elektrických přípojek, rozmístění
prodejců, rozdělení parkovacích ploch a vůbec vše
okolo bezpečnosti a spokojenosti na trhu. Vzorně
uklizený prostor před historickou budovou tržnice
zajišťovala v den konání trhů paní Ing. Pavlasová
z technického odboru magistrátu. Alfou a omegou
trhů byli prodejci, kteří na své produkty dostávali
od zákazníků okamžitou zpětnou vazbu, většinou
pochvalnou. V den konání trhů se pamatovalo
i na děti. Maminky si mohly v klidu nakoupit,
zatímco paní Ing. Šilhánová ze školky Montessori
zabavila jejich ratolesti. A nejen zabavila, ale
snažila se je i naučit něco nového, například jak
se získává med, něco z environmentální výchovy
a mnoho dalšího.
Velký a neutuchající zájem Karlovaráků o kvalitní a čerstvé produkty svědčí o zodpovědném
přístupu ke svému zdraví. Právě proto se organizátoři rozhodli rozšířit záběr o zajímavé a inovační
pohledy na zdravý životní styl. Díky vstřícnosti
koordinátorky Zdravého města Martiny Weissové

Termíny farmářských trhů
v roce 2013 (vždy v pátek):
29. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 19. 7.,
16. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12.

Termíny zastupitelstev
a rad v roce 2013

8

Měsíc

Rada města

Zastupitelstvo města

Leden

8., 29.

22.

Únor

12., 26.

Březen

19.

Duben

2., 16., 30.

Květen

7., 21., 28.

14.

Červen

11.

25.

12.

Červenec

16.

Srpen

6., 27.

Září

17.

10.

Říjen

1., 15.

29.

Listopad

5., 19.

Prosinec

3.

krl° leden 2012

17.

– trhy jsou součástí tohoto projektu – již v listopadu odstartoval cyklus besed ve velkém sále
Alžbětiných lázní. První seminář byl zaměřen na
celostní medicínu, v dalším se primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Ostrov Eliška Šmejcová zaměří na bolesti zad. Farmářské trhy se
staly místem se silnou vnitřní atmosférou, jedním
z kroků vštěpování zásad zdravého a zodpovědné-

ho způsobu života.
Všem, kdo
se na farmářských trzích jakýmkoliv způsobem
podíleli – sponzorům, organizátorům, farmářům
a hlavně nakupujícím – přejeme v roce 2013
pevné zdraví, pohodu a co nejvíc času na sebe
navzájem.
B. Turoňová

Na farmářských trzích se nenudily ani děti. Ty lákal například úl, u kterého se mohly dozvědět zajímavé
informace o práci včelařů.

Zvolte kandidáta na Cenu města
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 13/2007, o čestném občanství, poctách a Ceně města
Karlovy Vary, upozorňujeme, že do 15. ledna je možno navrhovat kandidáty na ocenění Cenou
města Karlovy Vary.
Cena města Karlovy Vary se uděluje jako morální ocenění:
• autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
• autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
• autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
• osobnostem, které podaly mimořádný výkon
a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
• osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný
přínos,
• občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.
Cena města je udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Návrh na udělení Ceny města mohou
předkládat odboru kancelář primátora magistrátu města členové zastupitelstva města, občané
tak mohou činit jejich prostřednictvím.

· školy

Zapište u nás děti, lákají školy
• Nabídka výuky je velmi pestrá a každá škola nabízí něco specifického.

P

olovina ledna bude patřit také zápisům
do základních škol. Ty si připravily pro rodiče a jejich děti řadu atraktivních nabídek,
aby na sebe co nejvíce upozornily a získaly důvěru. Školy propagují kvalitní počítačové vybavení,
fundované pedagogy či profesionální výuku cizích
jazyků.
„Můžeme se pochlubit klidným prostředím mimo
silniční ruch v blízkosti lesa, výukou anglického jazyka od první třídy formou hry, nebo třídami vybavenými moderním nábytkem,“ nastínil jen některé

žáky se bude ucházet například také Základní,
Mateřská a Praktická škola Karlovy Vary ve Staré
Roli.
Zápisy chystá celá řada dalších základních škol,
což dokazuje také přiložená tabulka, kde najdete
kontakty a webové stránky, kde se dá na školy
pečlivě informovat i si je prohlédnout. Ani tyto
školy nezůstávají v široké nabídce výhod nijak pozadu. Rodiče by si k zápisům neměli zapomenout
přinést občanský průkaz a rodný list dítěte.

klady tuhnické ZŠ v Poštovní ulici její ředitel Jan
Poula. Zde se zápisy konají 16. a 17. ledna. Škola
podle něj nezapomíná ani na sportovní vyžití žáků
a aktivity mimo vyučování. „Nabízíme například
různé kroužky. V nabídce je například sportovní,
výtvarný, florbalový, keramický, výpočetní techniky, rukodělné práce, hra na flétnu, dramatický,
šachový,“ vyjmenoval ředitel Poula.
Kdo by měl zájem si školu prohlédnout ještě před
zápisem, může dorazit na Den otevřených dveří,
který se koná 9. ledna od 13. do 17. hodin. O nové

Jan Havelka

Důležité termíny jsou uvedeny v následujcí tabulce:
Škola

zápis
datum

hodina

den otevřených dveří

více informací

datum

telefon

hodina

www stránky

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7 29.1.2013

14:00-16:00

15.1.2013

09:00-16:00 353 224 241

www.zsdys.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15

15.1.2013
16.1.2013

15:00-18:00

ne

ne

353 447 020

www.zsazus.cz

ZŠ 1. máje 1

15.1.2013
16.1.2013

14:00-17:00

ne

ne

353 563 426

www.skoladvory.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31

15.1.2013
16.1.2013

14:00-17:00

ne

ne

725 043 842

www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25

17.1.2013

14:00-18:00

8.1.2013

8:00-17:30

353 226 984

www.zsdukla.cz

ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19

15.1.2013
16.1.2013

14:00-17:00

9.1.2013

10:00-10:45
14:00-17:00

353 300 321

www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19

16.1.2013
17.1.2013

14:00-17:00

9.1.2013

13:00-17:00

353 226 408

www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25

18.1.2013

14:00-18:00

16.1.2013

15:00-17:00

353 564 119

www.zskonecna.
webnode.cz

ZŠ Krušnohorská 11

16.1.2013

14:00-18:00

8.1.2013

14:00-17:00

353 437 111

www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Truhlářská 19, 1. ročník a přípravná třída

15.1.2013
16.1.2013

14:00-17:00

9.1.2013

v průběhu
celého dne

353 561 645

www.zstruhlarska.cz

inzerce

ZÁPIS

ve dnech 15. a 16. ledna 2013
od 14.30 do 17.00 h v budově školy: Vančurova 83, Karlovy Vary –
Stará Role, tel.: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351
• do 1. ročníku základní školy,
• do přípravné třídy základní školy.
od 14.30 do 17.00 h v budově školy:
Svahová 26, Karlovy Vary, tel.: 359 601 038, 731 612 423
• do přípravné třídy základní školy.

O zájem dětí se bude ucházet také ZŠ v Tuhnicích. Ta láká například na řadu kroužků i moderní
vybavení.

Specifika vzdělávání
a výchovy:

Na snímku předškoláci ze ZŠ 1. Máje ve Dvorech.

• snížený počet dětí a žáků
ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému
jedinci;
• výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna
speciálními pedagogy;
• více informací
na www.specskoly.cz

Základní škola

• vhodná pro žáky
se specifickými poruchami
učení a chování, vadami
řeči či jinými speciálními
vzdělávacími potřebami,
např. i se zdravotním
postižením. Individuální
přístup pedagogů a snížený

Základní škola Truhlářská má zápisy 15 a 16. ledna.

Žáky bude určitě lákat také ZŠ Konečná.

počet žáků ve třídě velmi
sníží riziko neúspěšnosti
při zvládání učiva v dalších
ročnících základní školy.

Přípravné třídy
základní školy

• vhodné pro děti ve věku
před zahájením školní
docházky a s odkladem
povinné školní docházky.
Předškolní vzdělávání
předchází případným
neúspěšným začátkům
ve školní povinné docházce.
Pozn.: Rodiče přinesou
občanský průkaz
a rodný list dítěte. V případě
nenaplněnosti tříd budou děti
a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.
SC-322231/01
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· kv arena

KV Arena byla magnetem
pro milovníky sportu i muziky
• Návštěvníky potěšili například Alexandrovci, Seal či hokejové zápasy

P

o celý rok byla karlovarská multifunkční
hala plná atraktivního programu. Lidé
se mohli těšit na celou řadu sportovních
a kulturních akcí. Uplynulá sezona byla velmi
úspěšná a zástupci KV Areny věří, že to tak bude
i v příštích letech.
„Květen nabídl sportovní akci, která se pro
úspěch bude opakovat znovu. Jednalo se o disco
na in-line bruslích. Akce byla vytvořena pro
všechny začátečníky i pokročilé, kteří se chtěli
naučit nejen základní techniky bruslení, ale
také některé neméně důležité věci jako brzdění
a další tipy pro skvělou jízdu,“ informovala Lucie
Švantnerová, vedoucí produkce KV Areny.

Alexandrovce vystřídal Team
Další květnové dny pak již patřily koncertům.
16. května jste již potřetí mohli sledovat vystoupení slavného ruského armádního souboru AIexandrovci, se kterými jako host vystoupila i česká zpěvačka Bára Basiková. „O dva dny později
se již KV Arenou linula hudba zcela jiného žánru.
Po čtyřech letech měli diváci šanci vidět poslední
koncert absolutní česko-slovenské poprockové
legendy, skupiny Team v čele s Paľem Haberou.
Během dvouhodinového koncertu, na který dorazilo více než 4.500 diváků, zazněly písně jako
Reklama na ticho, Držim ti miesto a Malá nočná
búrka,“ doplnila další program vedoucí.
Červen byl podle ní, co se týče akcí, nejrozmanitějším a hned v úvodu patřil dětem. „Na 1. červ-

na jsme si připravili pro všechny děti bohatý
odpolední program nabitý zábavou, soutěžemi
a spoustou dalších překvapení! O týden později
8. až 10. června se ve spolupráci s Českou basketbalovou federací uskutečnil již druhý ročník
mezinárodního basketbalového turnaje žen,
ve kterém si 1. cenu odnesly Maďarky a naše
Lvice vybojovaly krásné třetí místo,“ doplnila
Švantnerová.

Taneční hudbu? Proč ne
Třetí týden v červnu byl dnem, který se zapsal
do paměti všech milovníků taneční hudby. KV
Arenu totiž pohltila velká taneční párty Lemond
Dance show, na které vystoupili přední český i
zahraniční Djs – Michael Burian, Lucca, Michal
Poliak, LayDee Jane, Chris Sadler, Miquel, Choix.
Byl to večer plný hudby, barev, světel, lemondu
a tance. Jako poslední v tomto měsíci měla
KV Arena možnost hostit ty nejlepší muže a ženy
z celého světa v naturální kulturistice. O triumf
zde usilovalo množství bývalých mistrů Evropy
či světa, včetně kompletní české a slovenské
špičky. Rozhodně bylo na co koukat.
„Začátek druhé poloviny roku patřil všem
volejbalovým nadšencům, jelikož se u nás konalo
utkání v Evropské lize žen – Final Four ve volejbalu 2012, kde se naše volejbalistky staly
absolutními vítězkami. A po sportu nemohla
chybět zábava, proto se v KV Areně opět tančilo. KV Arena již podruhé v tomto roce zažila

KV Arena nabídla také významný koncert Vienna Strauss Orchestra za doprovodu nejlepšího houslisty světa
Edvina Martona.
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Britský zpěvák Seal všechny diváky doslova uhranul. Nebál se ani jít z jeviště mezi ně, za což sklidil
bouřlivý aplaus.

taneční jízdu, tentokrát s názvem Oldies party
80.–90. léta videodiskotéka Jirky Neumanna,
která jistě potěšila především milovníky hitů let
80. a 90. let všech věkových kategorií,“ pochválila akci Švantnerová.

Bazénové centrum a hvězdný Seal
Říjen a listopad podle ní nabídl kromě koncertu
Aleš Brichta – Arakain Memorial a Karel Gott
tour 2012 také dvě nejočekávanější události
tohoto roku. Těmi bylo otevření Bazénového
centra a koncert největší britské hvězdy Seala.
„Seal, jehož jméno lidé opěvují dodnes, nás
kromě skvělého hlasu uchvátil i svou nezkrotnou
energií, která z něho sršela, ať již zpíval na pódiu
nebo pod ním. Skvělá atmosféra, vynikající světelné efekty a ozvučení, skvělý hudební výkon a
především vynikající publikum umocnily hudební
zážitek v KV Areně. A jako poslední nás v KV Areně čekal už jen jediný, zato neméně významný
koncert Vienna Strauss Orchestra za doprovodu
nejlepšího houslisty světa Edvina Martona,“ uzavřela rekapitulaci vedoucí produkce KV Areny.
„Vážení přátelé, přejeme vám krásný začátek
nového roku a doufáme, že bude jistě stejně tak
dobrý, ne-li lepší než rok předešlý. KV Arena
pro vás každý rok připravuje příjemná překvapení v podobě hudebních i sportovně laděných akcí
nejen z domácí scény, ale i z prostředí sportu
a kultury světového formátu, a už se těší, jaký
ohlas bude mít program na příští rok,“ shodl se
celý tým společnosti KV Arena.
Jan Havelka

· téma rozpočet

Primátor: Chceme hospodaření
města přivést k vyrovnané bilanci
• Karlovarský magistrát připravuje rozpočet na rok 2013. V době uzávěrky tohoto čísla byl znám jen
návrh pro jednání zastupitelstva města, které se rozpočtem bude zabývat 18. prosince 2012.
Podle návrhu bude město hospodařit se schodkem 51,7 milionu korun.

M

ěsto má naplánované příjmy 874,5 milionu korun a výdaje se plánují na zhruba
1,089 miliardy korun. Finanční kondice
města se však přesto zvolna zlepšuje, protože
se daří schodek postupně snižovat. Například
do dopravy by chtělo město investovat 204 milionů 728 tisíc korun, na vzdělání jsou výdaje
plánované ve výši přes 109 milionů a do lázeňství by město chtělo investovat přes 31 milionů.
Na druhé straně je například propagace, do které
je v plánu vložit 1 milion 500 tisíc korun.

Hlavní záměr současného vedení města je snižovat schodek alespoň o polovinu, ale zároveň udržet kvalitní služby a zařídit, aby občané výrazné
negativní změny nepocítili. Karlovarský magistrát
zveřejnil v prosinci na úřední desce magistrátu návrh rozpočtu pro jednání zastupitelstva.
Primátor Petr Kulhánek věří, že se zastupitelé
shodnou.
„Postupně se nám daří snižovat obrovské
schodky rozpočtu z minulých let. Vloni činil
schodek 200 milionů korun, letos 100 milionů.

Připravovaný rozpočet 2013 počítá s reálným
schodkem 51,7 milionu korun,“ uvedl primátor.
Podle něj město očekává i další příliv peněz.
„Ačkoliv rozdíl příjmů a výdajů činí v rozpočtu
215 milionů korun, očekáváme příjem dalších
164 milionů ze zpětně proplacených dotací.
Ty však nemůžeme zahrnout do rozpočtu, dokud
se neuskuteční,“ vysvětlil Kulhánek.
Zároveň potvrdil, že by mohlo být v budoucnosti
hospodaření města vyrovnané. „Každoročně se
nám daří schodek rozpočtu snížit na polovinu
výše z předchozího roku. Směřujeme k tomu,
o co usilujeme od samého začátku, tedy v roce
2014 přivést hospodaření města k vyrovnané
bilanci,“ komentoval plány města primátor.
To ovšem neznamená snížení zájmu města
podpořit nejrůznější akce a instituce.
„Při tom všem se nám přesto daří nekrátit
zásadní dotace směřující do sportu, kultury
a sociální oblasti. Zachováváme podporu pro
nejdůležitější festivaly, sportovní kluby, stabilizovali jsme městské kulturní instituce, například
symfonický orchestr, městské divadlo, městská
galerie, infocentrum i další objekty,“ uzavřel Petr
Kulhánek.
„Informace o konečné, zastupitelstvem města
schválené podobě rozpočtu přinesou Karlovarské
radniční listy ve svém únorovém vydání,“ doplnil
mluvčí magistrátu Jan Kopál.
Jan Havelka

Zastupitelé budou o návrhu rozpočtu jednat 18. prosince.

Festival i kso zůstanou na svém Na dani
Jak avizoval primátor Petr Kulhánek, neměly by
se úspory dotknou ani některých kulturních akcí.
Například Mezinárodní filmový festival by i nadále mohl počítat s příspěvkem od města ve výši
osm milionů korun. Karlovarský symfonický
orchestr si také nepohorší, pokud rozpočet projde budou mít hudebníci v rozpočtu 25 milionů
200 tisíc korun jako v minulém roce. Městskému
divadlu pak zůstane 15 milionů korun. Nepohorší
si ani Mezinárodní folklorní festival či Dostihové
závody. Stejné podpory jako letos se také dočká
sport, celková výše dotací, grantů a podpor se
nemění, stejná zůstává i přímá podpora sportovních klubů a významných sportovních podniků
ve městě.
(red)

od fyzických osob
si město polepší

Pokud návrh rozpočtu projde, počítá město i nadále
s osmimilionovým příspěvkem pro Mezinárodní
filmový festival.

Přes 157 milionů korun. Takovou částku vyndají
z peněženek za daně z příjmů fyzické osoby v Karlových Varech. Město by tak, na rozdíl od uplynulých let, od nich mělo získat více peněz. Naopak
právnické osoby přinesou do kasy peněz méně.
„V roce 2011 se na dani z příjmů fyzických osob
vybralo přes 135 milionů korun. V roce 2012
je to spočítané na 140 milionů korun a rok 2013
počítá s příjmem 157 milionů 108 tisíc korun,“ vyčíslil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.
Naopak živnostníci přinesli na daních v roce 2012
přes 198 milionů, rok 2013 od nich počítá pouze
s 125 miliony korun.
(red)
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Návrh rozpočtu je vždy bedlivě sledován veřejností
a nejrůznějšími subjekty, sportovními oddíly
a dalšími organizacemi. Nejinak tomu bude určitě
i tentokrát. Zastupitelé budou při hlasování velmi
pečliví, a neopomenou žádnou drobnost, aby byl
rozpočet co nejpříznivější pro hospodaření města
a občany. Vedení města věří, že návrh získá
podporu i od kolegů z opozičních stran. „Domníváme se, že je návrh připraven rozumně a doufáme,
že se na tom na jednání zastupitelstva shodneme,“ konstatoval primátor Petr Kulhánek.
Jasněji bude 18. prosince, kdy se zastupitelé
sejdou v Alžbětiných lázních. (red)

Rozpočet statutárního
města Karlovy Vary na rok 2013
Struktura výdajů 2013

• Celková rekapitulace závazných ukazatelů:
250 000
částka v tis. Kč

Hlasy pod lupou

200 000
150 000
100 000
50 000
0
Celkové
Kapitálové
Běžné

Oblast
Sociální služby a zdravotnictví
Běžné

Sociální
Vzdělávání
služby a
zdravotnictví
20 627
67 577

Kapitálové

Kultura

Tělovýchova
a sport

61 904

53 889

41 925

400

10 050

109 502

62 304

63 939

0

Vzdělávání
Celkové
20 627

Kultura

Alžbětiny lázně jsou častým dějištěm jednání
městského zastupitelstva.

Kdo bude
rozhodovat?
Karlovarská občanská alternativa:
Jan Anděl, Stanislav Burachovič, Jiří Klsák,
Petr Kulhánek, Vlastimil Lepík, Lucie Domesová Samcová, Zdeněk Slába, Pavel Žemlička
Alternativa:
Jiří Kotek, Jiří Souček
TOP 09:
Roman Maleček, Libor Šembera, Michal Toufar,
Radek Novotný
Občanská demokratická strana:
Vlastimil Balcar, Jiří Brdlík, Petr Bursík, Arnošt
Donth, Werner Hauptmann, Josef Kopfstein
Česká strana sociálně demokratická:
Jaroslav Fiala, Edmund Janisch, Richard Ullisch, Markéta Wernerová
Komunistická strana Čech a Moravy:
Věra Bartůňková, Jaroslav Borka, Josef Murčo,
Zdeněk Musil
Klub nezávislých zastupitelů:
Viktor David, Petr Masák, Radka Patáková,
Milan Rusev, Jaroslav Růžička
O co jim jde?
Jaroslav Fujdiar, Otmar Homolka
Klub levicových zastupitelů:
Tomáš Hybner, Jana Petříková
Nezařazen:
Martin Zeman
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Tělovýchova a sport

Doprava

Životní prostředí

Lázeňství

Bezpečnost

Propagace města

Bydlení a nemovitosti

Vnitřní věci

Ostatní

VÝDAJE

Návrh (v tis.Kč)

Běžné výdaje

20 627

Životní
Doprava
Kapitálové
výdaje Lázeňství
prostředí
125 932
celkem
78 796

Bezpečnost

107 593

22 011

56 026

51 798

9 200

2 550

31 211

58 576

Běžné
204 728 výdaje
159 391

0Propagace
města

Bydlení a
Vnitřní věci
nemovitosti

500
20 1627
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Kapitálové výdaje
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Běžné výdaje

61 904
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celkem
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Běžné výdaje
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Kapitálové výdaje
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56 026
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0

celkem
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6 250
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Peníze se investují do cyklostezky, komunikací i škol
• Vedení města sice plánuje v roce 2013 pracovat s téměř polovičním schodkem rozpočtu než v tomto
roce, ale přesto chce mít peníze na důležité investice. Ty se budou týkat například oprav silnic, rekonstrukcí škol a dalších oblastí.

P

od Kauflandu k Intersparu. Do té
vložíme 21 milionů korun,“ vyčíslil
mluvčí.

odle návrhu rozpočtu chce
město i příští rok investovat do oblastí důležitých
pro běžný život. „Je pravda,
že pro příští rok jsou plánované
výdaje menší, než tomu bylo v tom
letošním. Přesto se však finanční
prostředky na nejrůznější akce
najdou,“ potvrdil Jan Kopál, mluvčí
karlovarské radnice.

Méně nákladné opravy se plánují
také v ulicích K letišti a Halasově.
Samozřejmě však záleží na tom,

v jaké podobě zastupitelé schválí
karlovarský rozpočet.
Jan Havelka

Nové hřiště i zateplení škole
Finanční prostředky budou také
na vylepšení škol a mateřinek. „Například do nového hřiště u Základní
školy Poštovní půjde 7,5 milionu
korun. Máme v plánu také zateplit
Mateřskou školu v Západní. Ta získá zateplení za 6,9 milionu korun,“
nastínil Kopál.
Město postupně pokračuje také
v rekonstrukci komunikací. Návrh
rozpočtu počítá například s Vítěznou a Prašnou ulicí. Do jejích společných oprav investuje 18 milionů
400 tisíc korun. „Nezapomeneme
ani na ulice Americká a Rumunská.
Zde je v plánu oprava za 12 milionů
825 tisíc korun,“ doplnil Kopál.

Lidový dům i cyklostezka
Mezi velké investiční akce bude
patřit například rekonstrukce sálu
starorolského Lidového domu.
Za tu má město v plánu zaplatit
přibližně 23 milionů korun. Lidový
dům už prošel rekonstrukcí i v minulosti a patří k velmi oblíbeným
kulturním stánkům.
„Další velkou investicí bude
i cyklostezka podél Ohře ve směru

V návrhu rozpočtu se počítá také s dalšími investicemi do karlovarského Lidového domu. Město chce investovat do rekonstrukce sálu přibližně 23 milionů korun.
inzerce

R is t o r a n t e Piz z er ia V ene zia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

V návrhu rozpočtu je počítáno také s novým hřištěm pro žáky Základní školy
v Poštovní ulici.
inzerce

SNADNÁ CESTA

DO LÁZNÍ
» Vyzkoušejte
procedury se
zimní slevou

levy

ejí
ahř
ní s

zim

z

www.spa5.cz

» Darujte zdravíí
svým blízkým
- darujte
az
vánoční poukaz
listopad 2012 - březen 2013

slevy 5. 11. - 21. 12. 2012 a 14. 1. - 24. 3. 2013
• bazén • vířivky • sauna • parní kabina • infrasauna
• VacuShape • solná jeskyně • minerální koupele
• masáže • rašelinové zábaly • oxygenoterapie
• rehabilitace • elektroterapie • kryoterapie
• lázeňský lékař • wellness a beauty

SC-322096/02

Welcome drink: Becherovka
Předkrm:

Nok z uzeného pstruha s trhaným salátkem
Polévka:

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky
Hlavní chod:

Vepřová panenka „Alla Wellington“ s pošírovanou
zeleninou
Dezert:

Pr alin k o vé k n ed líčk y s malin o vým p ře l i v e m

Půlnoční přípitek: Sekt Prosecco 0,2l
Kromě gurmánského zážitku se můžete těšit na Magic show Kamila Burdy
a také na veselou a příjemnou obsluhu v silvestrovských kostýmech.
REZERVACE NUTNÁ do 23. 12. 2012 na tel. 353 229 721
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Skautské ideály nevzala
panu Růžičkovi ani totalita

P

an Kamil Růžička, legenda karlovarského
skautingu a dodnes aktivní oldskaut, oslavil
23. listopadu krásných 93 let. Narodil se
v roce 1919 na Veselém Kopci u Chrudimi, v deseti
letech se stal členem Junáku v nedaleké Trhové
Kamenici. Po zrušení organizace na začátku války
se účastnil skautského odboje, za což byl vyznamenán Junáckým křížem za vlast 1939–45.
V roce 1945 založil skautské středisko v Ostrově. Po převratu v únoru 1948 středisko tisklo
protikomunistické letáky, jejich činnost ale byla
vyzrazena a pan Růžička byl v květnu 1949
zatčen a odsouzen na tři roky do jáchymovského
dolu Eliáš, kde se stal vězněm E 0951. Po propuštění se málem opět dostal před soud, a to
za pomáhání vězňům ve styku s jejich rodinami.
V roce 1968 byl rehabilitován a stal se okrskovým náčelníkem Junáka v Karlových Varech.
Bohužel tehdejší uvolnění netrvalo dlouho, Junák
byl opět zrušen, a tak se pan Růžička od roku
1972 angažoval v turistickém oddílu mládeže,
kde pokračoval v propagaci skautských ideálů.
Po sametové revoluci v roce 1989 působil jako
tajemník Okresní rady Junáka. V současné době
je členem Klubu oldskautů v Karlových Varech
a členem čestného Svojsíkova oddílu. Za svůj
příkladný život a odbojovou činnost byl v roce
1991 vyznamenán skautským vyznamenáním
Stříbrný syrinx.
V den svých třiadevadesátých narozenin se zotavoval po zlomenině nohy v ostrovské nemocnici,

Kamil Růžička se sice v Ostrově zotavoval ze zlomeniny nohy, ale ani to mu nevzalo dobrou náladu a optimismus. Rád si pohovořil se svou manželkou a dcerou, které ho přišly navštívit.

přesto však nešetřil optimismem a dobrou náladou. Poblahopřát mu přišly jeho dcera s manželkou, též skautkou, a náměstek primátora Jiří

Klsák. Přejeme panu Růžičkovi brzké uzdravení
a ještě hodně hezkých zážitků mezi svými – s rodinou i skauty. (red)

Paní Kadlecová si i v devadesáti
ráda pochutná na italské pizze

P

aní Albína Kadlecová oslavila koncem
listopadu úžasných 90 let. Pochází
z Vysočiny, měla čtyři mladší sourozence, tři sestry a bratra. Vdala se do Jihlavy, kde
ji také zastihla druhá světová válka. Tu strávila
jako totálně nasazená prací v továrně na postele
do lazaretů. V Jihlavě se jí také narodila dcera.
Po válce v roce 1947 odešla mladá rodina do
Aše, kde se jim narodil syn. Dnes má kromě dvou
dětí také tři vnoučata a tři pravnoučata.
Od roku 1951 žila rodina v Karlových Varech.
Paní Albína pracovala nejdříve jako vedoucí
prodejny Jízdní kola, šicí stroje, ale největší část
života strávila prací v nábytkářském družstvu
Tvar v Doubí. Poté ještě pracovala v posudkové
komisi OÚNZ Karlovy Vary a v devadesátých
letech jako pokladní kin v Thermalu.
Ráda houbaří a vášnivě luští osmisměrky. Dříve
14
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Paní Albína Kadlecová neztrácí optimismus, i když
neměla vůbec lehký život. Na snímku se svou
dcerou.

zručně pletla, současný stav rukou už jí však
neumožňuje delší jemnou práci. „Pořád se vídám
s partou bývalých kolegyň z Tvaru – s mladšími
děvčaty, pravidelně se scházíme na oblíbenou
italskou pizzu, takovou tu s tenkým křupavým
těstem,“ svěřila se jubilantka. V televizi si oblíbila
české seriály, jako je Ulice nebo Gympl, ale také
má ráda odpočinkové romantické filmy nebo pořady o vaření. Pozorně sleduje i zprávy, a to i ty
z Karlových Varů. Je také pravidelnou čtenářkou
Karlovarských radničních listů.
Jubilantce poblahopřál náměstek primátora Jiří
Klsák. „Musím obdivovat vaši energii a životní
elán, když jste mi otevřela, říkal jsem si – kde asi
je ta devadesátiletá oslavenkyně?“ glosoval první
dojem ze setkání. Přejeme paní Kadlecové hodně
štěstí a pohody do dalších let.
(red)

· Charita

Tři králové opět pomohou potřebným
• V minulých letech se podařilo v rámci Tříkrálové sbírky získat peníze
například na vybavení pokojů pro zdravotně postižené občany.

U

ž potřinácté vyrazí do ulic města studenti
základních a středních škol v přestrojení
za tři krále. Důvodem je veřejná sbírka,
v rámci které se vybírají prostředky na pomoc
zdravotně postiženým lidem.
Akce se bude konat od 2. do 8. ledna. „Koledníky
jsou hlavně žáci základních a středních škol Karlovarského kraje, kteří do zapečetěných pokladniček vybírají finanční hotovost. Na požádání vám
předloží průkaz s logem Farní charity, jež sbírku
pořádá,“ vysvětlila Dita Matoušová, jedna z koordinátorek sbírky. „Výtěžek sbírky bude použit na
vybavení prostor a nákup terapeutických pomůcek
pro klienty stacionáře postižené Alzheimerovou
nemocí,“ upřesnila.
Charita zve všechny zájemce na slavnostní zahájení sbírky, které se uskuteční ve středu 2. ledna
v 10 hodin před budovou Hlavní pošty v Karlových
Varech za účasti primátora města Karlovy Vary
Petra Kulhánka, představitelů kraje, obcí a církve.
„V lednu 2012 se podařilo vybrat 114 016 korun,
které jsme použili na vybavení pokojů Týdenního
stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany,“ doplnila koordinátorka. „Dobrovolníci, kteří
chtějí udělat dobrý skutek a pomoci při organizaci a realizaci této sbírky, jsou srdečně vítáni,“
uzavřela Matoušová. Zájemci mohou zajít přímo
do sídla Farní charity Karlovy Vary či poslat mail
na adresu dita@charitakv.cz.

Jan Havelka

Lidé, kteří budou chtít přispět v rámci veřejné sbírky, studenty bezpečně poznají a ti se jim na požádání
také prokážou průkazem.

Výtěžek za fotky hokejistů poputuje dětskému domovu
Pomoci dětem oslavit osmdesáté výročí karlovarského hokeje nyní mohou návštěvníci charitativní výstavy fotografií. Ta bude až do 30. ledna v pizzerii u Karlovarské KV Areny. Autorkou
výstavy je Jana Mensatorová, manželka
brankáře HC Energie Lukáše Mensatora.
„Návštěvníci si mohou na fotografiích prohlédnout současné hráče, jako Jana Košťála,
Václava Skuhravého, Vojtěcha Poláka, Martina
Zaťoviče nebo Lukáše Mensatora, tak i možné
budoucí opory HC Energie,“ říkají organizátoři
výstavy.
Všechny zajímavé fotografie jsou na prodej a výtěžek z celé akce bude věnován karlovarskému
Krajskému dětskému domovu pro děti do tří
let. „Kromě samotných fotografií si budou moci
hokejoví fanoušci koupit také album obsahující
celou kolekci vystavených fotografií,“ doplnila
Anna Matsevych, spoluorganizátorka výstavy.
Samotnou autorku focení velmi bavilo. „Všechny
na výstavu srdečně zvu. Fotím moc ráda, a snad
to bude ze snímků i vidět. Jinak nápad podobné

snímky vyfotit jsem přijala s velkým potěšením.
Snad se návštěvníkům budou líbit,“ přeje si
fotografka.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek
13. prosince 2012 od 17:00 hodin v Pizzerii
U Areny v Karlových Varech. Výstavu zahájil známý pražský fotograf Jan Neubert a lidé se mohou přijít na výstavu podívat do konce ledna.
Jan Havelka

Výstava fotografií hokejistů bude k vidění až do 30. ledna 2013.
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Letos jsem napsal devět set
• Kronikář Tomáš Tišler bere svou práci jako poslání. Nikdy nepomýšlel na to,
že by ji pro velkou časovou náročnost vzdal. A tak pracuje sedm dní v týdnu.

Z

achytit veškeré důležité dění ve městě,
být nestranný a zvládnout celou škálu
témat. To jsou povinnosti, které má denně
kronikář města Karlovy Vary Tomáš Tišler. Musí
se přitom poměřovat se svými předchůdci,
kteří byli velmi precizní a mezi lidmi uznávaní.
Tvrdí, že Karlovy Vary miluje, a věří, že to je znát
i na stránkách kroniky.
Jak dlouho už jako kronikář pracujete
a co vás na tom nejvíce baví?
Rada města mne kronikářem jmenovala k 1. červenci roku 2011. Karlovy Vary miluji, a proto mne
baví o nich psát.
Bylo těžké se naučit být kronikářem?
S čím jste měl největší problémy?
Od začátku pro mne bylo velkou výhodou, že jsem
v minulosti pracoval v Karlovarském muzeu.
Zpočátku mi problémy činila kapitola kroniky

Sport v Karlových Varech, ale díky pracovnicím
Sportovní unie Karlovarska jsem si utvořil systém
získávání informací pro tuto pasáž.
Jak vypadá běžný den ve funkci kronikáře?
Co to obnáší?

„Nadchne mě každá nově
opravená fasáda ve městě.“
Klasika. Ráno káva, internet, denní tisk, pošta.
Pak sjednané schůzky či tiskové konference,
pořizování fotodokumentace zajímavých událostí.
Po návratu domů zpracování informací z daného dne, příprava na další dny. Ta probíhá tak,
že do diáře si mimo tradičních akcí pravidelně
se opakujících, jako například Mezinárodní filmo-

I kroniku ovládly moderní technologie. Kronikáři je parťákem při práci nootebook.
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vý festival, Mezinárodní folklorní festival či Tourfilm, zaznamenávám příští události zveřejňované
v denním tisku, v tiskových zprávách magistrátu
a krajského úřadu, kulturních a lázeňských organizací atp. S časovým předstihem si také musím
domlouvat různá interview, zvláště představitelé

firem jsou stále zaneprázdněni. Zápisy do kroniky pořizuji denně. Pracovní týden kronikáře
je sedmidenní. Jako novinářů.
Kolik už má kronika stran a kolik jich
přibylo letos?
Karlovarský historik PhDr. Burachovič uvádí,

· rozhovor

stránek, vypočítává kronikář
že vlastní počátek karlovarského kronikářství
se datuje zhruba do poloviny 18. století. Nejznámější kroniku té doby vedl starosta Poltz v letech
1740–1766 pod názvem Pamětihodné události.
Pokud bych měl spočítat stránky všech kronik
až po dnešek, tak to opravdu neumím. Detailně
znám kroniky mého předchůdce Mgr. Květoslava
Kroči, který psal pololetní kroniky a ty čítaly kolem 400 stran. Já píši roční kroniky a ta letošní
má bezmála 900 stránek.
Jak se vlastně kronika píše? Vzniká na počítači,
či se píše na stroji, nebo ručně?
Kupř. chebská kronika je psána ručně, sleduje časovou osu. Já kroniku píši na notebooku, dodržuji
osnovu kronik mých předchůdců, tzn. podle jednotlivých témat a na PC se snáze jednotlivé části
kroniky doplňují tak, jak informace přináší čas.
Jak hodnotíte kvalitu kroniky a vaše předchůdce?
Kronika vždy odráží osobnost kronikáře. Ke kronikám Vladimíra Jáchymovského i Květoslava
Kroči chovám velkou úctu a vzhlížím k nim
s pokorou. Jsou precizní.
Určitě jste se za kariéru kronikáře dostal na zajímavé akce a setkal se zajímavými lidmi.
Můžete nějaký zážitek vyzdvihnout?
Letos na mne velkým dojmem zapůsobili lidé
z lanovky na Dianu, které bylo v srpnu 100 let.
Ti lidé jsou vysoce profesionální, se zaujetím
vypráví o své práci. Jsou součástí toho, čemu se
říká genius loci Karlových Varů. Kdyby ještě žil
Adolf Branald a rozhodl se pro pokračování Promenády s jelenem, myslím, že obě naše lanové
dráhy by byly poutavým námětem.
Dále to bylo setkání s astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem. Slyšel jsem jeho přednášku
na letošním Tourfilmu a pak jsem se s ním nad
kávou sešel. Je neuvěřitelně skromný a bezprostřední. Geniálně umí vystihnout podstatu věci.
Jsou nějaká témata, o kterých do kroniky píšete
nejraději? Co vás vždy potěší?
To, co má pro naše město zásadní význam. Kupř.
vládou schválený nový statut lázeňské části
města. Rychle pokračující jednání o zapsání
města na seznam UNESCO. Ale také 100 let
hotelu Imperiál, dvoumiliontý návštěvník Galerie
umění, stotisící pasažér na karlovarském letišti.
To jen namátkou. A dále mne nadchne každá
nově opravená fasáda ve Varech.
Bylo někdy období, kdy vás práce na kronice
tak zmáhala, že jste s ní chtěl přestat?
Nejtěžším obdobím byl pro mne samotný začátek. Zápis do kroniky za rok 2011 neexistoval
(kronikář Mgr. Květoslav Kroča zemřel v březnu),

Kronikář Tomáš Tišler dokumentuje všechny důležité akce ve městě.

a proto jsem musel začít psát kroniku od ledna,
nikoliv od července. Hodně času jsem trávil
v městské knihovně nad regionálním tiskem,
v kanceláři tiskových mluvčích magistrátu atd.
Byl jsem přesvědčen, že to nemohu stihnout, nic
takého jsem předtím nedělal. Ale nikdy jsem nepomyslel na alternativu, že toho nechám. Myslím,
že by to bylo zbabělé, když jsem již dostal důvěru
k tak prestižní práci.
Jak se vám spolupracuje s městem,
snaží se vám pomáhat?
Mám velkou podporu jak z vedení města, tak
i z odboru kultury, školství a tělovýchovy. Ještě
se mi nestalo, že by mi někdo z magistrátu odmítl
odpovědět na dotazy (značnou část údajů do kroniky čerpám odtud). Průběžné informace dostávám především od tiskových mluvčích radnice.
Kdyby za vámi přijela návštěva, kam byste ji pozval? Kde to máte ve městě nejraději?
Ideální by byl celodenní okruh lázeňskou částí
města, celé Karlovy Vary jsou nádherné. Pokud

by však bylo méně času, pak by to byla zcela
určitě stezka Jean de Carro, Ottova výšina, cesta
lanovkou na Dianu, pak cesta lesem na Petrovu
výšinu a samozřejmě Vřídlo.
Je ve městě nějaká problematika, která vás trápí?
Obecně – negativní atmosféra ve společnosti
a deficit vzájemné tolerance. Slušnost je považována za slabost.
Konkrétně – bydlím ve čtvrti Rybáře, Sokolovská
ulice se díky opraveným fasádám a nedávno dokončené rekonstrukci vozovky a chodníků stává
více přitažlivou. Avšak stále častěji se nejen
kolem odpadkových košů a popelnic hromadí
odpadky, nešlápnout do psího exkrementu lze
považovat za velké štěstí. A agresivita lidí, kteří
již dlouhou dobu nemají domov, stoupá.
Co je podle vás nezbytné pro práci kronikáře?
Od jednotlivých událostí si bez ohledu na vlastní
názor udržovat odstup a informace zpracovávat
nestranně.
Jan Havelka
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Železité lázně kolem roku 1902.

Železité (Železné) lázně
• Víte, že Karlovy Vary měly také Železité lázně? V současné době
už jejich existenci připomíná pouze altánek, kde vyvěrá Železnatý pramen.

V

Bezručově ulici v parčíku kousek od Obchodní akademie se nachází malý pavilon,
ve kterém vyvěrá pramen, který má jméno
Železnatý. Též se mu říkalo Eisenquelle (na
mapce Eisenbadquelle). Tento pramen je kuriozitou mezi karlovarskými prameny. Má teplotu
jen 11,9 stupně Celsia, tedy patří mezi studené
prameny. Vyznačuje se vysokým obsahem železa
a arzenu. Tyto dva prvky se v něm vyskytují v takové míře, že tato voda, jinak chudá na minerální
soli, může být řazena k minerálním pramenům.
I když Železnatý pramen leží stranou lázeňské
čtvrti, měl by se řadit po bok našich termálních
pramenů, neboť je vhodně doplňuje svými odlišnými vlastnostmi.
Již v minulosti se vysoký obsah železa projevoval
tvořením okrové usazeniny na stráni. Pramen objevil význačný karlovarský lékař Dr. Rudolf Mannl
a dne 14. května 1852 tento pramen doporučil
k používání v podobě pitné kúry. V blízkosti pramene byly postaveny Železité nebo také Železné
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Na rytině z roku 1860 je vidět pavilon Železnatého pramene a Železité lázně.

· zmizelé domy
lázně (Eisenbäder) se šesti vanami, které sloužily
ke koupelím. Lázně měly vlastní malou kotelnu,
voda v nich byla vyhřívaná. V té době to byly
komfortní lázně. Byly v provozu ještě v třicátých
letech minulého století a jejich poslední majitel Max Schröder inzeruje, že tyto lázně slouží
k léčbě nervových a revmatických potíží, voda
ve vanách je teplá, lázně jsou otevřeny celoročně
a jsou vytápěné.
Pramen byl původně na místě dnešní obchodní
akademie v Bezručově ulici. Ve dvacátých letech
minulého století byla při stavbě této budovy
jímka pramene posunuta o několik metrů proti
stráni, aby se zabránilo míšení jeho vody s okolní
povrchovou vodou. Tím se vývěr pramene ocitl
přímo pod státní silnicí. Jímka pramene je však
v bezpečné hloubce osm metrů pod vozovkou,
takže ani nejtěžší doprava jej nemůže ohrozit.
Odtud je voda vedena potrubím 90 metrů dlouhou
klikatou chodbou pod budovu obchodní akademie
až k místu jeho výtoku do malého pavilonu.
Pro stavbu tehdejší hospodářské školy městská rada z několika návrhů vybrala pražského
architekta Adolfa Foehra a zvolený projekt
schválilo ministerstvo školství a národní osvěty
dne 1. 12. 1926. Vedoucím stavby byl Julius Srb
z Karlových Varů. Městská rada si ještě před
započetím stavby vyhradila, že na stavbě budou
pracovat jen dělníci z Karlových Varů a v první
řadě nezaměstnaní. Cihly byly dodávány z cihelny
ve Dvorech. Stavba této školní budovy byla
dokončena v červnu roku 1929. Odborné práce
uvnitř budovy byly zadány jen karlovarským
firmám.
V roce 1961 byl pavilon opraven a pramen označen deskou s názvem a údajem o jeho teplotě.
Celkovou rekonstrukci tohoto pavilonu zajistil
později Lions club Karlovy Vary za finanční podpory klubu LC Tirschenreuth. Slavnostní otevření
obnoveného pavilonu se konalo 27. 10. 1990.
Kolonáda Železnatého pramene má dnes podobu
sloupové haly na nepravidelném půdorysu
s vystupujícím portikem lichoběžníkovitého tvaru.
Šestice mohutných žulových sloupů s hladkým
dříkem a nízkou hlavicí v průčelí nese rovné kladí,
na které je posazena plochá střecha pavilonu.
Vnější stěny pavilonu jsou členěny mohutnými
nárožními pilastry. Stejný motiv se opakuje
ve vnitřní závěrové stěně kolonády. Uprostřed
stěny je umístěna kamenná mísa, do které vyvěrá
pramen z litinové plastiky lví hlavy. Nad mísou je
umístěna mramorová deska s nápisem Železnatý
pramen 11,9 °C.
Na podzim letošního roku prostředí zanedbaného parčíku vedle pavilonu nově upravila Správa
lázeňských parků a umístila sem čtyři nové
lavičky. Místo bude sloužit k odpočinku zejména
studentů Obchodní akademie, kteří také převzali
nad parčíkem patronát.
Objevitel tohoto pramene Dr. Rudolf Mannl se narodil v Karlových Varech 4. dubna 1812. Po Jeanu
de Carro zaujímá přední místo mezi karlovar-

Železité lázně kolem roku 1926.

Zde stály Železité lázně – snímek z 8. října 2012.

skými lékaři 19. století. Byl to výjimečný člověk
s rozsáhlými vědomostmi v oblasti medicíny
a filozofie. Svoji ordinaci měl v domě U Tří králů
v Pražské ulici. V roce 1850 byl zvolen městským
radním. Jeho angažovanost pro město byla obdivuhodná. Na jeho popud byl v roce 1859 postaven
chorobinec v Pražské ulici. Na jeho výstavbu
poskytl i základní kapitál. Jako aktivní hudebník
založil roku 1842 pěvecký spolek (Karlsbader Musikverein). Napsal řadu knih o Karlových Varech
a jeho kniha Průvodce po Karlových Varech z roku
1853 vyšla v osmi vydáních. Celou svoji rozsáhlou knihovnu odkázal městu. Až do své smrti
2. dubna 1863 vedl městskou kroniku. Za svou
záslužnou činnost byl Dr. Rudolf Mannl jmenován
čestným občanem Karlových Varů.
Autoři: Antonín Foglar a Jiří Klsák
Snímky z archivu autorů a dr. Františka Webera

Schody vedoucí od pavilonu Železnatého pramene
do Bezručovy ulice – snímek z 8. října 2012.
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Na mapě z roku 1876 je zakreslen Železnatý pramen – Eisenbadquelle a Železité lázně – Eisenbad.

Pavilon Železnatého pramene vedle Železitých lázní – snímek z 8. října 2012.
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Pohled na původní pavilon Železnatého pramene, který stál na místě dnešní
Obchodní akademie – kolem roku 1912.

V popředí je pavilon Železnatého pramene a za ním budova dnešní Obchodní
akademie. Vpravo od pavilonu byly Železité lázně – snímek z 8. října 2012.

· pohled odjinud

Vánoční inspiraci návštěvník objevil na zámečku

K

dyž jsem se rozhodoval, kam se zajet
podívat, když už se chystám na víkendový
pobyt v Karlových Varech, poradila mi
jedna místní obyvatelka, abych určitě nevynechal
Vánoční dům. Našel jsem si tedy, kde se nachází
a mile mne překvapilo, že se jedná o expozici
v místním Zámečku v Doubí.
Vánoční dům v Karlových Varech je prvním
a jediným v České republice. I když nejsem extra
velikým zastáncem těchto výstav a obchodů, chtěl

jsem udělat své přítelkyní radost a zároveň se
i podívat na nevšední věci. Hned při příjezdu vás
uchvátí velmi pěkný zámeček, po vstupu se dostanete na nádvoří, kde se nachází betlém v životní
velikosti se vším, co k němu patří. Dále je zde pár
stolečků, kde se můžete osvěžit občerstvením
ze stánků a též vstupy do vnitřní expozice na straně jedné a do Nebeské kavárny na straně druhé.
Vevnitř se nachází vše, co k vánocům patří.
Ve všech barevných kombinacích jaké si jen umíte

představit. Vánoční dům je plný ozdob, andílků,
stromečků, světýlek, svíček, nádherných dekorací
a to i ručně vyráběných. Popravdě jsem při jedné
návštěvě nebyl schopen si ani vše zapamatovat,
protože je tam toho opravdu hodně. Je tam velmi
příjemná obsluha, hoří tam krb a vůbec celé
to působí moc přátelsky a teple.
Pokud nemáte nápady, jak letos vyzdobit váš
domov, jděte se tam inspirovat, případně si
můžete cokoli koupit za velmi přijatelné ceny.
Po vstupu do druhé části expozice, přes nádvoří,
se dostaneme do malé chodbičky před Nebeskou
kavárnou. V této malé chodbičce se nachází
výstava betlémů. Je jich tam zhruba padesát
a polovina z nich svítí a hýbe se. Každý kus je
jedinečný a dokonce si i některé můžete pořídit
i domů. Nachází se zde i zmiňovaná Nebeská
kavárna, která se honosí vánoční výzdobou. Příjemná obsluha vám zde nabídne výbornou kávu,
svařáček nebo třeba horkou čokoládu s vánočkou, štolou nebo jinou dobrůtkou.

Betlém na nádvoří zaujme každého návštěvníka.

Výzdoba kavárny dýchá vánoční atmosférou.

George Sarichev, Praha

inzerce

josef nehonský

ortopedická protetika
nestátní zdravotnické zařízení
břišní pásy

nově otevřená protetika v karlových varech

ortopedické
vložky

měkké bandáže

ortézy trupové
pro skoliózu

korzety

ortézy

protézy

horních a dolních
končetin

kolenní ortézy

horních a dolních končetin

kde nás najdete? Poštovní 9A, 36001, Karlovy Vary – Tuhnice, zastávka autobusů (Šumavská) č. 2, 6, 10, tel.: 353 549 262, mob.: 775 123 875, info@ortonehonsky.cz, www.ortonehonsky.cz
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SC-322073/02

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

• elektromotory • autobaterie •
• PC • mobily • audio • video •
• cívky • kabely • chladiče •
• domácí elektrospotřebiče •
• barevné kovy (měď, bronz, hliník...) •
Nevykupujeme televizory, bojlery a lednice!
Vykupujeme v Kč/kg

Karlovy Vary – Rybáře
U koupaliště 860/1

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
SC-322250/01

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

SC-321898/01

SC-322243/01

359 010 406

(obchodní centrum Rolava)

Tel.: 604 251 503
www.karlovarskyelektrosrot.cz

25000 výtisků zdarma do schránek
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte naše
inzertní oddělení:
Karlovarské RADNIČNÍ LISTY
Tel.: 776 431 879, 606 792 475
E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
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Pěvecké centrum má za sebou perný rok

M

ezinárodní pěvecké centrum Antonína
Dvořáka je obecně prospěšnou společností. Prakticky po celý rok se věnuje
opernímu a koncertnímu zpěvu, s výjimkou spolupořadatelství dětské pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek na jaře každého roku. Centrum reprezentuje české pěvectví v mezinárodním měřítku.
Rok 2012 jsme začínali Novoročním koncertem
v Grandhotelu Pupp spolu s varhaníkem Pavlem
Svobodou, houslistkou Ivou Kramperovou a souborem Barocco sempre giovane.
Konec ledna byl ve znamení XVII. mezinárodního interpretačního semináře – mistrovských
pěveckých kurzů s profesory Magdalénou
Blahušiakovou ze Slovenska, Jürgenem Hartfielem z Německa a Antoniem Carangelem z Itálie.
V posledních letech byl seminář rozšířen kromě
pedagogické práce profesorů o praxi s dirigentem
Františkem Drsem a Karlovarským symfonickým
orchestrem. Semináře se zúčastnilo rekordních
34 pěvců z mnoha zemí světa – Ruska, Švédska,
Islandu, Francie, Srbska, poprvé z Mexika a samozřejmě z Česka a Slovenska. Seminář vyvrcholil
komorním koncertem 3. února v Kongresovém
sále hotelu Kriváň a operním koncertem árií ze
světových oper 4. února 2012 spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem v Lázních III.
V neděli 6. května v Galerii umění Karlovy Vary
se konal koncert vítězky Mezinárodní pěvecké soutěže 2011 v kategorii píseň Stanislavy
Mihalcové ze Slovenska. Tento koncert jako Cenu
hejtmana Karlovarského kraje udělil PaedDr. Josef Novotný a byl součástí Zahájení lázeňské
sezony v Karlových Varech. Uměleckými partnery
sopranistky byli pianista Prof. Jaroslav Šaroun
a klarinetista Ota Hájek.
Hlavní činností centra je každoroční listopadová
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.
Publicista a významná česká kulturní osobnost
Dr. Jan Králík o ní napsal:
Primátor Karlových Varů Ing. Petr Kulhánek označil
Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka
v Karlových Varech za nedílnou součást kulturní
značky Karlových Varů. Ale platí to i naopak.
Prestižní pěvecká soutěž má v Karlových Varech
neopakovatelné prostředí, nenapodobitelnou kulisu a tím i celosvětovou přitažlivost. Do letošního
47. ročníku se přihlásilo 62 mladých pěvců opery
a koncertních písní z patnácti států kolem celé
planety – od domácí České republiky, Slovenska,
Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny přes Ukrajinu, Polsko, Finsko a Rusko po Jižní
Koreu, Japonsko a USA kolem celého světa až
zase po Francii a Německo. Na rozdíl od řady
obdobných soutěží ve světě, které štědře dotují
pouze své první ceny, v Karlových Varech jsou
finanční rozměry cen sice skromné, ale zato se
ceny vypisují pro pět soutěžních kategorií. Vedle
nich udílejí třiatřicet vlastních cen operní divadla,
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hudební společnosti, galerie, sponzoři, významní
zahraniční a domácí podporovatelé umění i prezident republiky. Odborné porotě složené z předních
pěvců a zástupců kulturních institucí předsedal
podesáté proslulý slovenský pěvec Peter Dvorský,
který byl při této příležitosti poctěn čestným
občanstvím města Karlovy Vary.
První kola soutěže probíhala za klavírního

a Gabrijela Ubavičová ze Srbska. Za zralý projev
si odvezla III. cenu česká mezzosopranistka Lucie
Hilscherová.
Slavnostní galakoncert vítězů v karlovarském
Městském divadle sledovalo nadšené publikum
nejen jako výjimečné pěvecké hody, ale také jako
skutečnou podívanou. Květinová výzdoba, žesťové
fanfáry, elegantní organizace předávání cen, pečli-

Pěvecké centrum i tento rok připravilo řadu aktivit. I přes ekonomické problémy se podle vedení tento rok
vydařil. Důkazem byl i interpretační seminář (na snímku).

doprovodu v hotelu Thermal, finále a závěrečný
galakoncert pak v Městském divadle za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pod
inspirující taktovkou dirigenta Františka Drse.
Překvapením finále dvou hlavních kategorií byli
právě tři tenoristé. Jihokorejci studující v Berlíně Hyunk-wang Jo a Hun-young Choi získali
v kategorii opera I. a III. cenu a český student
z pardubické konzervatoře Petr Nekoranec si
vyzpíval s I. cenou v kategorii píseň také II. cenu
v kategorii junior a ještě početnou řadu zvláštních
ocenění, pozvání a uznání.
Z mladších žen zvítězila velkým hlasem a jistotou
projevu srbská sopranistka Sonja Šarićová –
k I. ceně převzala také cenu karlovarského
publika. Za zvonivé koloratury v nejvyšších tónech
obdržela II. cenu francouzská sopranistka Céline
Mellonová a o III. cenu se podělily citově úchvatná
Američanka Olivia Betzenová a Češka s krásným
mezzosopránem Alžběta Vomáčková. V hlavní
operní kategorii udělila porota I. cenu a také titul
absolutní vítězky ukrajinské pěvkyni s všestranně
tvárným sopránem Eloně Korževyčové. O II. cenu
se podělily Joo-Anne Bitterová z Německa

vý výkon Karlovarského symfonického orchestru,
obdivuhodné souznění dirigenta s pěvci a ovšem
pěvecké výkony samy budily bouřlivé potlesky
a v závěru připojilo celé hlediště ovace vstoje. Kdo
nemohl být přítomen, může se těšit na vysílání
zvukového záznamu v Českém rozhlase.
Závěr roku patří v Mezinárodním pěveckém centru
Vánočním koncertům v Grandhotelu Pupp. Po posledním adventu pod vánočním stromem před
hotelem se na Štědrý den ve Slavnostním sále konal odpolední koncert koled a vánočních pastorel
a o den později, 25. 12., zazněly kasace a intrády
starých mistrů spolu s hudebními skvosty baroka
a romantismu ve virtuózním podání varhaníka
Pavla Svobody a houslistek Ivy Kramperové a Moniky Cimprich.
Přes náročné úkoly zajištění produkce všech akcí
a ekonomické problémy se díky bezchybné organizaci a podpoře města Karlovy Vary, Karlovarského
kraje, Českého rozhlasu, ministerstva kultury
a řady dalších společností zařadil rok 2012 mezi
roky nejúspěšnější.
Alois Ježek,
ředitel pěveckého centra

· kultura

Jazzmani a klasici v Karlových Varech

P

odnětem ke vzniku tohoto článku se stala
diskuse o úspěšném koncertu Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského Repre Bandu (KSO a KRB) v rámci XXIX.
Jazzfestu Karlovy Vary – Sokolov 18. října 2012
v GH Pupp, na kterém zazněla v excelentním nastudování Sinael Jazz Symphony a jako přídavek
pro vytrvale tleskající obecenstvo Rondo ze Suity No. 1 pro jazzový oktet a symfonický orchestr
autora a dirigenta koncertu Kryštofa Marka.
O excelentním provedení hovořím proto, že spojené orchestry věnovaly nastudování a provedení
díla dostatek času na řádných i mimořádných
zkouškách tak, aby souběžné nahrávání ve špičkovém pražském studiu Českého národního
symfonického orchestru pod vedením sehraného
týmu autora Kryštofa Marka (hudební režie Sára
Marková, mistr zvuku ing. St. Baroch a další...)
vyznělo ku prospěchu díla a spokojenosti jak
tvůrců, tak interpretů.
Dílo samotné je substancí autorovy poučené
a důvěrné znalosti hudby z obou břehů současné
hudební tvorby. Podává svědectví o možnostech

využití skladatelské a umělecké potence, která
dokáže při vší náročnosti promlouvat k širokému
hudebnímu publiku a neodrazovat nadužíváním skladebné a interpretační techniky, i když
nezbytné prvky virtuozity sólistů jsou samozřejmě přítomné. Přesto jde o niterně a emotivně
působící dílo, jehož premiéra v daném velkém
obsazení Karlovým Varům sluší.
Úspěch a uznání společné práce dvou orchestrů
se nedostavil jen tak náhodou. Je výsledkem
čtyř ročníků usilovné práce při uskutečňování
hudebního cyklu Doteky, který dostal podporu
města už v roce 2009. Jazzmani z KRB začali
tento cyklus ve spolupráci s KSO prostřednictvím hudby úspěšného skladatele, bandleadera
a pianisty Milana Svobody.
Druhý ročník cyklu Doteky byl ve znamení
spolupráce KRB a smyčcového kvartetu PiKap.
Speciální autorská díla začal tehdy do cyklu
dodávat Kryštof Marek, vynikající jazzový pianista, dirigent jazzových, divadelních a klasických
orchestrů, včetně řízení mezinárodních projektů se špičkovými světovými hudebníky nebo

renomovanými pěvci Karlem Gottem či Lucií
Bílou. Spolupráce s tímto vynikajícím umělcem
trvá a stále se rozvíjí ve třetím i čtvrtém ročníku
cyklu Doteky, a tak věříme, že přinese další
ovoce vysoce umělecké hudby, které se stává
vizitkou stále se zlepšujícího nyní již pětiletého
KRB a znovuzrozeného, současného a moderního
KSO.
S rostoucími úkoly a rozšiřováním žánrové pestrosti, která je před orchestry kladena, dostává
vývoj a ohlas publika žádanou dynamiku. Radost
z nově dosažených cílů není tak jen pouhým
náhodným výsledkem koncepčních záměrů,
ale je podložena poctivou přípravou a nadšenou
prací. Rostoucí umělecký potenciál domácích
souborů by mohl být příkladem dobré spolupráce
pro ostatní kulturní žánry a instituce. Pro příští
rok by se za příznivých okolností mohlo podařit
přizvat ke spolupráci nejen instrumentalisty,
ale i pěvce a sbory v rockové nebo jazzové mši.
Jsem rád, že v našem městě nehrají extraligu již
jen hokejisté!
(J. V. st.)

S Ellingem a Kjellem potřetí a vážněji
Obnovená karlovarská činohra ve své třetí
inscenaci sází na vážnější téma. Režie se ujal
umělecký šéf Jiří Seydler. Chvála bláznovství
norského spisovatele Ingvara Ambjørnsena totiž
vypráví sladkobolný příběh dvou autistických
přátel, kteří se čerstvě přestěhovali z léčebny
do společného bytu.
Autismus je vrozená a nevyléčitelná psychická
choroba, která se projevuje mimo jiné neschopností nemocného pochopit a uchopit běžné
sociální situace a adaptovat se v proměnlivém
prostředí.

Něha pochroumaných duší
Ingvar Ambjørnsen proti sobě postavil dvě
výrazné a tak rozdílné osoby, že jejich soužití
musí usměrňovat třetí postava zvenčí, která do
hry vnáší pohled normality „běžné společnosti.“ Jde o radničního pracovníka Franka, který
kontroluje chráněné byty a učí přemýšlivého
Ellinga s láskou k oranžové a drsného instalatéra
Kjella Bjarna základním dovednostem moderního
člověka, jako je třeba telefonování.
Oba hrdinové procházejí značně schizofrenním
vnitřním bojem mezi touhou po ženě a strachem
z neznámého venkovního světa, který vystihuje
Ellingova otázka: „K čemu máme vlastní byt,
když bychom měli pořád chodit ven?“
Byt je ostatně jako celá scéna pojat velmi
minimalisticky. Dvě postele, noční stolek,
telefon a rám dveří v popředí jeviště. Naopak v

Michala Malátného (vpravo) znají lidé hlavně
ze skupiny Chinaski. Publiku se však představuje
i jako originální herec.

zadní části scény se odehrává několik situací
z okolního světa. Jasným předělem v podobě
obřího rámu tak režisér Jiří Seydler (43) oddělil
vnitřní, bezpečné univerzum, kde bloudící Elling
a Kjell nacházejí útočiště před okolním světem,
narušené pouze nenáviděným telefonem.
Režisér si šikovně vypomáhá svícením scény, při
přesunu dění mimo byt se tak nemusí přestavovat kulisy. Rovněž je světly odděleno retrospektivní vyprávění milovníka oranžové Ellinga, jemuž
nezřídka sekunduje dívčí alter ego.
Tyto abstraktní scény spolu s představami

divokého (a nedosažitelného) sexu inscenaci
příjemně koření přiměřenou dávkou alterny. Jakkoli se však může téma autismu zdát
vážným a dramatickým, opak je pravdou. Ingvar
Ambjørnsen je znám pro svou oblibu vyděděnců
společnosti a v předloze se úspěšně snaží ukázat
„normálnímu“ člověku i světlé stránky psychické
poruchy, ostatně právě proto je divadelní adaptace pojmenována Chvála bláznovství.
V karlovarském podání září velmi dobře zvolená
dvojice Tomáš Petřík – Elling a Michal Malátný (zpěvák skupiny Chinaski) – Kjell, který se
po mnoha letech vrátil na divadelní prkna. Pánové předvádějí vyrovnaný výkon i ve vypjatých
situacích. Bohužel však svým herectvím poněkud
zastiňují postavu Franka v podání Karla Besedy,
která není příliš výrazná.
K zásadní katarzi dochází po střetu s těhotnou
alkoholičkou Reidun (Lenka Ouhrabková), která
vpadne do společného života Ellinga a Kjella
a převrátí ho naruby až tak, že na konci může
být divák svědkem dojímavé proměny autistické
dvojice.
Novinka karlovarského Městského divadla skvěle
rozšiřuje stávající repertoár dvou crazy komedií
a poprvé přináší místnímu publiku alternativnější
inscenaci, se kterou bude soubor činohry rovněž
reprezentovat naše město v pražském Žižkovském divadle, kde předvedou i Divadelní komedii
a Komedii potmě. Doufejme, že zlomí vaz.
Tomáš Dobrý
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Na Štědrý den se můžete
proběhnout. Vyhrává každý
Milovníci pohybu se nemusí nudit ani na Štědrý
den. Pokud mají zájem, mohou se zúčastnit už
26. ročníku Richardova štědrovečerního běhu,
který je zároveň 17. Memoriálem Franty Nečase.
„Před čtvrtstoletím legendární cvičitel Richard
Zajíc se svými přáteli z tělovýchovné jednoty Slovan – cvičení muži založili tradici štědrovečerního běhu pod heslem řádně se prokysličit, dostat
správný hlad, žízeň a hlavně doma nepřekážet,“
zavzpomínal na historii Vladimír Tišler z oddílu

tanec

TJ Slovan. „Startuje se v 15:00 hodin z dětského
hřiště v Tuhnickém lese. Trať měří 3 800 metrů,
běží se za každého počasí. Za dobu trvání akce
jsme zažili téměř jarní pohodu, ale také třeskuté
mrazy i vánici,“ doplnil Tišler.
Závod je vypsán bez rozdílů výkonnosti a věkové
kategorie s hromadným startem. „Vítězem je
každý, kdo se účastní. Obvykle se počet účastníků
pohybuje mezi 25 a 50 odvážlivci,“ láká Tišler.
Jan Havelka

turistika
Taneční studio Fontána
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
Alena Prudíková 603 920 102
Veronica Pródis 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

Pondělí: 15:30–18:15 hodin
Středa:		 15:30–18:30 hodin
Pátek:		 16:00–18:30 hodin
Sobota, neděle:
Workshop argentinské tango a kontaktní improvizace.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy
Vary, Lidická 40
Tel.: 721 597 940
www.gymnastika-kv.cz

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

1. 1.
Novoroční výstup na Nebesa a do Pekla ve Stráži nad Ohří

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–18:00 hodin.

5. 1.
Nejdek – prohlídka Hrádku a zimní Křížová cesta

hokej

19. 1.
Teplice – Botanická zahrada, Doubravský hrad, Písečný vrch
26. 1.
Ostrov – Ostrovský tatarský pochod

Futsal

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné
i pro nečleny Klubu českých turistů.

jóga
Divize C, (hala Lokomotiva)
Neděle 6.1. Draci Karlovy Vary - Sausfork Otovice 13:00
Neděle 20.1. Sausfork Otovice - Ajax Staňkov 11:00
Neděle 20.1. Sausfork Otovice - Jerigo Plzeň 12:00
Neděle 20.1. Draci Karlovy Vary - Ajax Staňkov 13:00
Neděle 20.1. Draci Karlovy Vary - Jerigo Plzeň 14:00
Neděle 27.1. Sausfork Otovice - FK Lochotín 14:00
Neděle 27.1. Draci Karlovy Vary - FK Lochotín 15:00
Krajský přebor, (hala Lokomotiva)
Pátek 4.1. FutFet K. Vary - Draci K. Vary B 13:30
Pátek 4.1. FC Jenišov - Slavia K. Vary (Zápas začíná ihned
po dohrání prvního duelu).
Pátek 11.1. Draci K. Vary B - Titanic Chodov 13:30
Pátek 11.1. Slavia K. Vary - FutFet K. Vary (Zápas začíná ihned
po dohrání prvního duelu).
Pátek 18.1. Slavia K. Vary - Draci K. Vary B 13:30
Pátek 18.1. FutFet K. Vary - ASK Rád (Zápas začíná ihned
po dohrání prvního duelu).
Pátek 18.1. FC Jenišov - Titanic Chodov (Zápas začíná ihned
po dohrání druhého duelu).
Pátek 25.1. Draci K. Vary B - FC Jenišov 13:30

Billiard Golf Klub Imperiál
Galerie & Snooker kafé Koule
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

Otevřeno pro všechny příznivce:
pondělí – pátek: 13–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin

Klasická jóga
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170
www.klasicka-joga.cz

Každé PONDĚLÍ od 8:30 hod. – JÓGA (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Každé ÚTERÝ od 18:30 hod. - JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24–26, Karlovy Vary
Každou STŘEDU od 8:30 hod. – JÓGA (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Každý ČTVRTEK od 18:30 hod. - JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24–26, Karlovy Vary
Každou NEDĚLI od 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Individuální JÓGA dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Ájurvéda a Tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Více informací na webu.
jógA Shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary
Veronica Pródis 604 522 122; veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti
Kurzy jógy pro dospělé:
Pondělí: 18:30–20:00 hodin
Pátek: 		 18:30–20:00 hodin
Jóga pro děti a jóga v anglickém jazyce nebyla otevřena.
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Běžet mohou lidé všech věkových kategorií.
Ilustrační foto.
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Tipsport extraliga, A tým HC Energie (vše KV Arena)
Neděle 6.1. Karlovy Vary - Liberec
15:30
Pátek 11.1. Karlovy Vary - Kladno
18:00
Neděle 13.1. Karlovy Vary - Sparta
15:30
Neděle 20.1. Karlovy Vary - Zlín
15:30
Neděle 27.1. Karlovy Vary - Slavia
15:30
MHL, junioři HC Energie U21 (vše KV Arena)
Úterý 8.1. Karlovy Vary - HK Riga 18:00
Středa 9.1. Karlovy Vary - HK Riga 18:00
Pátek 11.1. Karlovy Vary - Rudá Armáda 13:00
Sobota 12.1. Karlovy Vary - Rudá Armáda 17:00
Pátek 25.1. Karlovy Vary - SKA-1946 18:00
Sobota 26.1. Karlovy Vary - SKA-1946 17:00
Pondělí 28.1. Karlovy Vary - Čerepovec 18:00
Úterý 29.1. Karlovy Vary - Čerepovec 18:00

basketbal
BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
bklokokv.webnode.cz

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
6. 1. 2013 BK LOKO KV - KARA Trutnov
12. 1. 2013 VŠ Praha - BK LOKO KV
20. 1. 2013 BK LOKO KV - VALOSUN KP Brno
26. 1. 2013 Sokol Hradec Králové - BK LOKO KV
EXTRALIGA JUNIORKY U19
5. 1. Loko Karlovy Vary – Kara Trutnov
6. 1. Loko Karlov Vary – USK Praha
19. 1. BK Strakonice – Loko Karlovy Vary
20. 1. BK Prosek – Loko Karlovy Vary
EXTRALIGA KADETKY U17
12. 1. Loko Karlovy Vary – BK Brno
13. 1. Loko Karlovy Vary – Valosun Brno
26. 1. Sokol Hradec Králové – Loko Karlovy Vary
27. 1. Aritma Praha – Loko Karlovy Vary¨
Liga – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14
12. 1. BK Strakonice – Loko Karlovy Vary
13. 1. Basket Slovanka – Loko Karlovy Vary

· kulturní servis
KMD karlovarské městské divadlo

SCÉNA HUSOVKA

KINA

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3,
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.husovka.info

Do uzávěrky našeho vydání nebyly programy ještě kompletní,
čtenáři ale najdou informace o programech kin na následujících místech:

1. 1.		 19:30
Slavnostní Novoroční galakoncert
Výběr z nejzajímavějších slavných operetních melodií
J. Strausse, O. Nedbala, F. Lehára a dalších.
Sólisté: Anna Klamo – soprán, Jarmila Baxová – soprán,
Jaroslav Kováče – tenor, Pavel Machát – tenor.
Hraje Orchestr Severočeského divadla.
5. 1.		 19:30
Axel Hellstenius, Peter Næss – Chvála bláznovství
Podle novely Ingvara Ambjørnsena pro divadlo adaptovali
Axel Hellstenius a Peter Næss.
Hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný, Karel Beseda, Leny Lang,
Magdalena Hniličková, Linda Kotisová.
Violoncello: Hana Janoušková nebo Natallia Rothbauerová
nebo Eva Kumperová.
7. 1.		 19:30
Galakoncert operetních melodií
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvoráková
(sólistka opery DJKT Plzeň), Roman Krebs (tenor, sólista opery
DJKT Plzeň), Petr Matuszek (bas, sólista opery Severočeského
divadla opery a baletu).
12. 1.		 19:30
Robert Anderson – Víš přece, že neslyším, když teče voda
Tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice
lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.
Hrají: Petr Nárožný, Květa Fialová, Václav Vydra, Eva Janoušková, Dana Morávková, Jiří Ptáčník, Naďa Konvalinková,
Libuše Švormová.
13. 1.		 15:00
Dana Pražáková – Dobrodružství hastrmana Tatrmana
Divadelní společnost Julie Jurištové, hrají Daniel Koťan /
Jiří Hána, Radovan Snítil, Libor Jeník / Rafael Pražák, Aneta
Krejčíková / Jana Borgisová, Julie Jurištová.
14. 1.		 19:30
Rob Becher – Caveman
Slavná One Man Show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
21. 1.		 19:30
Eduardo De Filippo – Filumena Marturano
Komedie o tom, co vše musí podstoupit žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu.
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský,
Jaroslava Pokorná a další.
22. 1.		 19:30
Marc Cammoletti – Miláček Anna
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést
si domů milence, právě když má váš manžel v ložnici svou
přítelkyni.
Hrají: David Prachař, Martina Hudečková, Linda Rybová, Saša
Rašilov a Vanda Hybnerová.
25. 1.		 19:30
Peter Shaffer – Komedie potmě
Jedna z nejoriginálnějších, nejduchaplnějších a nejzábavnějších komedií situačního žánru vůbec.
Hrají: Pavel Nový, Lucie Domeská, Ladislav Odrazil, Alexandra
Ptáčková, Lenka Ouhrabková, Karel Beseda, Martin Chamer.
27. 1.		 15:00
Jan Werich – Famfárum
Pár chytrých pohádek pro děti i jejich rodiče Lakomá Barka
– Famfárum.
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Petr Vydarený,
Vladimíra Vítová, Jindřich Kotula, Jarmila Šimcíčková, Pavel
Marek, Eva Navrátilová a další.
30. 1.		 19:30
Glenn Miller Story
Big Band Karlovy Vary pod vedením Zdeňka Kráma,
sólo zpěv: Miroslava Lendělová

17.1. 			 19.30
Máma Bubo
Legendární pražská alternativní skupina, soustředěná kolem
Karla Babuljaka působí na hudební scéně už od 80. let.
Personálně spřízněná s Babaletem, prošla dlouhým vývojem
kombinace nové vlny, art a space rocku po minimalismus a
novoromantickou hudbu. 2010 začala na popud Václava Havla
znovu koncertovat v původní sestavě.
23.1. 			 19.30
Petr Váša – Fyzické básnictví
Stále populárnější zpěvák, muzikant, performer, výtvarník,
pedagog a textař se kromě svojí kapely Ty syčáci věnuje
umělecké disciplíně, na kterou má v naší republice takřka
monopol – fyzickému básnictví. Jeho produkce v tomto oboru
mají neopakovatelné kouzlo.
25.1.			 19.30
Garage
Božský Tony se vrací do Husovky! Legenda pražského undergroundu se zpěvákem Tonym Ducháčkem založená v roce
1979 Ivo Pospíšilem je inspirována punkem, postpunkem, pub
rockem a novou vlnou.
29.1.			 19.30
Pepa Štross + Knezaplacení
Skupinu Knezaplacení si nespletete, není ortodoxně folková.
Vyznačuje se snahou poznávat různé žánry a inspirovat se
jimi. Stojí v pokoře před rozmanitostí hudebního vyjadřování.
Tentokrát doprovodí písničkáře Pepu Štrosse, jehož svérázný
humor mezi písněmi dokáže vygradovat i pěknou recitací jeho
oblíbených básníků, především J. Kainara a J. Préverta. Co se
melodií týče, nejsou to žádné dumky - žalky, naopak typický
je swingový šmrc.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
3. 1.		 Lázně III,
19.30
Novoroční koncert
CARLOS JOBIM/THE BEATLES
“Best of” z písňové tvorby pro smyčcový orchestr a jazzband.
MK Collective: Petra Brabencová - zpěv, Jindřich Volf mladší klavír. Dirigent Jiří Štrunc
11. 1.		 Lázně III,
19.30
KAREL ŠIMANDL – NOSFERATU SYMFONIE (ZA) ŠERA.
Dirigent Jan Kučera
17. 1.		 Lázně III,
19.30
Koncert u příležitosti připomenutí výročí 200 let od narození
Richarda Wagnera. Mistři pěvci norimberští - předehra, Mistři
pěvci norimberští - předehra ze 3. aktu, Lohengrin – předehra,
Jízda valkýr, Siegfriedova idyla, Tristan a Isolda – předehra,
Tristan a Isolda - Smrt Isoldy, Pět básní
Livia Vénoszová – soprán, Dirigent Martin Lebel
25. 1.
Lázně III,
19.30
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou ve Výmaru
Mistrovské kurzy v dirigování, Hector Berlioz: Římský karneval
– předehra, Carl Nielsen: Koncert pro flétnu, Ludwig van
Beethoven: Symfonie č. 4, vedoucí projektu dirigent Nicolas
Pasquet
31. 1. 		 Lázně III,
19.30
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, Claude Debussy: Faunovo
pozdní odpoledne, Jean Sibelius: Koncert pro housle a orchestr. Marek Pavelec – housle, Dirigent Martin Lebel
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
Po-Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po-Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00
tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží
Po-Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00
tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému více na vstupenky.karlovyvary.cz

KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3 Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272, www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http: vstupenky.karlovyvary.cz
KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933 www.kinodrahomira.cz/www.fkkv.cz

club imperial
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20:30 h, pokud není uvedeno jinak
4. 1.		
MATEJ BENKO QUINTET
Slovenský pianista, který právem patří k těm nejlepším na
jazzové scéně. Hudba je barvitá, živá, kompozice dokonale
propracované, mísí prvky jazzu, blues a swingu.
Vstupné: 100,- Kč
11. 1.		
ZUZANA DUBNOVÁ BAND
Zpěvačka a skvělá pianistka, jejíž procítěný styl vytváří příjemnou atmosféru… Repertoár je širokým výběrem světových
evergreenů i jazzových standardů v jedinečných úpravách.
18. 1.		
CHARLIE SLAVÍK BLUES BAND
Charlie Slavík je v současnosti považován za nejlepšího a
technicky nejvyspělejšího hráče na foukací harmoniku. Je i
skvělým zpěvákem, jeho charizmatický projev je pro posluchače vždy velkým zážitkem…
Vstupné: 100,- Kč
25. 1.		
ŠTĚPÁN MARKOVIČ QUARTET
Špičkový saxofonista, který patří k nejvýraznějším osobnostem jazzové scény. Doprovázel řadu českých i zahraničních
hvězd /Ray Charles, Liza Minnelli, natočil live album s Billem
Clintonem a podílí se na mnoha jazzových projektech. To
nejlepší z jazzové muziky…
SPECIÁLNÍ POZVÁNKA:
24. 1.		
Speciální gastronomická akce
S příchodem zimních měsíců přichází také sezona mušlí, kterou rozhodně nelze opomenout při plánování gastronomických
akcí. Naše lednová akce je tedy věnována tématu ÚSTŘICE
A MUŠLE SV. JAKUBA. Přijďte, ochutnejte např. pečené mušle
sv. Jakuba v šunce Serrano s květákovým pyré a pěnou z fazolí Tonka a nechte se unášet představou uvolněné atmosféry
přímořského letoviska.
Živá hudba
•Maracas band – pondělí
•Gipsy Hery band – středa
•Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
Magic show (8. a 29. 1. 2013), indické (1. a 22. 1. 2013)
nebo orientální tance (15. 1. 2013)

Galerie umění
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
8. 11. 2012–20. 1. 2013
Svět Josefa Lady
Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek zaplní
galerii svými zimními výjevy, dětskými hrami, vodníky, ponocnými a zvířátky nejen v originálech ilustrací, ale i ve volné
malířské tvorbě. Vernisáž 8. 11. v 17 hod.
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století. Expozice představí díla klasiků
českého moderního umění 20. století.

25

· kulturní servis
DALŠÍ AKCE:
6. 1.		 15:00
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Josefa Lady
Dílna pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) zaměřená na
výstavu obrazů, kreseb a ilustrací Josefa Lady bude inspirovat
k výtvarným hrám a vlastním tvůrčím činnostem.
9. 1.		 17:00
Povídání o Josefu Ladovi
Na život a dílo Josefa Lady zavzpomíná vnuk autora Mgr.
Josef Lada a Zdena Burianová, bývalá dlouholetá průvodkyně
v Památníku Josefa Lady v Hrusicích.
16. 1.		 20:00
Jarda Svoboda (Traband)
Sólový projekt frontmana skupiny Traband připravený pro
akusticky zajímavé prostory – zazní písničky doprovázené
harmoniem.

interaktivní galerie becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin
VÝSTAVY
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
3. 1. 			 20.30
Kresba podle modelu
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro uchazeče
o studium na středních a vysokých školách výtvarného zaměření. Podrobnosti o podmínkách a zaměření kurzů na www.
becherovavila.cz nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo
606 928 844
16. 1. 			 19.00
Scrapbooking
Výtvarná dílna pro dospělé i děti, při které vzniknou originální
trojrozměrná kolážová fotoalba (vlastní fota s sebou).
Nutno rezervovat na e-mailu: vargova@galeriekvary.cz,
nebo na tel. čísle: 734 788 029
23. 1. 			 19.00
Světlo a led
Výtvarná dílna určená dětem i dospělým zaměřená na tvorbu
dekorací a svícnů z ledu, skla, textilu a papíru. Nutno rezervovat vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029
Leden (konkrétní termín nutno dojednat na tel. číslech:
354 224 112 nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč na osobu
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze
pro 2 osoby.

MĚSTSKÁ GALERIE karlovy vary
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
(celý měsíc)

galerie duhová paleta
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Výstava:
5. 12. 2012–3. 1. 2012
Ohlédnutí za deseti léty Řezbářského sympozia
9. 1.–31. 1.
Dvacáté výročí založení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
a galerie Duhová paleta
Dokumenty z archivu ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
30. 1. 			 18:00
Přehrávky hudebního oboru ZUŠ Antonína Dvořáka
Jitka Fajkusová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
18. 1. 2012
Cestopisná přednáška
Dany Smržové a Stanislava Hořínka na téma Chile
25. 1. 2012
Autorské čtení Harryho Telesfora
na téma krušnohorská proroctví
Najdete nás na Facebooku!
Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10-18 hod., so; 9-12 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13-18; st: 12-15; pá: 12-16
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,
Drahovice, Vítězná 49,		
Růžový vrch, Sedlecká 4,		
Tuhnice, Wolkerova 1,		
Vyhlídka, Raisova 4, 		
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ,

radioklub ok1kvk
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

krl° leden 2012

ASTRONOMICKÝ KLUB PRO SKUTEČNÉ ASTRONOMY
Klub pro zájemce od 14 let. Hvězdárna sestavuje nový pozorovatelský tým! Neváhej a přidej se k nám buď jako pozorovatel,
nebo jako člen týmu zpracování napozorovaných dat, nebo
nám pojď pomoci provádět veřejnost v otevíracích hodinách
hvězdárny. Členský příspěvek od 1. 10. 2012–31. 1. 2014 činí
700 Kč pro OSVČ, ostatní 500 Kč.

o. s. dveře dokořán
U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267; www.
dveredokoran.cz
Program aktivizačních činností
s podporou osobní asistence:
Pondělí		 10.00–12.30 h
Práce na PC, čtení, vzdělávání apod. (Krajská knihovna)
Úterý 		 10.00–12.30 h
Pracovně-výtvarná terapie v DDM Čankovská
			 15.00–16.30 h
Pohybová terapie Sportstudio Prima
Středa		 10.00–14.00 h
Pracovně-výtvarná terapie v DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek		 10.00–12.30 h
Pracovně-výtvarná terapie v DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek		 10.00–12.30 h
Společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na
radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i
mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.

křesťanská akademie KV

Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky

Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy - AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30
Bratrská jednota baptistů - BJB
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod
Církev adventistů sedmého dne - CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý den po telefonické registraci na čísle 357 070 595:
POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. Zaregistrujte se na
telefonním čísle 357 070 595 každý den mezi 13. až 16. hodinou a domluvte si s námi vlastní večerní pozorování oblohy.
POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený
minimální věk je 10 let. Zaregistrujte se na telefonním čísle
357 070 595 každý den mezi 13. a 16. hodinou a domluvte
si večerní pozorování oblohy.
Každý čtvrtek v 15:00 hodin
ASTRONOMICKÝ HOROSKOP
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpolední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce či
planety.
Každý čtvrtek v 16:00 hodin
Hvězdné pohádky pro nejmenší
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka
hvězdárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka
všechny, kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte
možnost pozorovat Slunce či planety.
Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
NONSTOP internetová pozorování
www.astro-webcast.eu
Nabízíme on-line pozorování oblohy nonstop, v závislosti
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer, na našem
ojedinělém webu www.astro-webcast.eu.
Astronomický kroužek a klub:
Kroužek pro děti od 8 do 14 let.
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tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

Schůzky každý čtvrtek v 17:00 na hvězdárně.
Pro všechny, kteří by se rádi seznámili s tajemstvími noční
oblohy, astronomickou technikou a také se připravili na využití
výpočetní techniky při pozorování. Členský příspěvek člena
astronomického kroužku na celý školní rok činí 900 Kč.

Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

Církev československá husitská - CČSH
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod
Církev českobratrská evangelická - ČCE
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15
Církev bratrská - CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30
Kurzy Alfa - Opět začínáme! Nový turnus!
Každou středu do 19. 12. v 19h.
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze v
atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.
Křesťanské sbory - KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.krestsbor-kv.cz
Bohoslužba - každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev - ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00
náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod
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26. 3. PRAHA TIPSPORT ARENA
PŘEDPRODEJ: WWW.TICKET-ART.CZ, WWW.TICKETPORTAL.CZ

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

Svetove
ˇ ´ hity ve stylu gregorianskych
´ ´ choralu
´°

The Epic Chants Tour 2013

FENG SHUI
Životní harmonie

23.3. PRAHA, Kongresové centrum
19.3. BRNO,
BRNO, 20.3. BRATISLAVA
BRATISLAVA,, 21.3. PARDUBICE, 22.3. OSTRAVA
OSTRAVA,, 24.3. ÚSTÍ N. L.

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

EXKLUZIVNÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICKET-ART.CZ

CARMEN3D+CNC2013+GREG+PV 216x303 Petka.indd 1

CONQUEST OF PARADISE (Vangelis) - HELLS BELLS (AC/DC) MY HEART WILL GO ON (Céline Dion) - CARMINA BURANA (Carl Orff )

24. 3. Praha - 28. 3. Brno
WWW.GREGORIAN.CZ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICKET-ART.CZ

4.12.2012 17:38:39
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LVÍ VÁNOCE
ww levpraha.cz
www.
www.levpraha.cz
le

SC-321395/05
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Z nevlídného dvorku vznikl dětský park

P

rojdete-li přízemím v Bulharské ulici 29,
prosklené dveře po levé straně chodby
vás zavedou na malý dvůr. Tři jeho strany,
každou ne delší než deset metrů, tvoří starší
obytné domy, tu čtvrtou poměrně vysoká zeď.
Řeklo by se – stísněný prostor. Jenže sotva
člověk vejde, upravené a nápaditě vybavené
prostředí jako by nabízelo laskavou náruč a zvalo
pobýt. Mým průvodcem je Tomáš Holubec, hlavní
realizátor myšlenky dětského parku, jinak kazatel Církve bratrské, která má v zadní části domu
modlitebnu a menší společenský sál.
„Máme v církvi pár mladších chlapů, ti dovezli tyhle mohutné opracované kmeny stromů

Svépomocí udělaný dětský park se možná stane
inspirací i pro další lidi.

a postavili obří prolézačku. Když po nedělní
bohoslužbě máme – jak říkáme – kavárnu, děti
si mezitím mají aspoň kde zaskotačit. Ani se jim
pak nechce domů. Teď tady chybí houpačka,
tu jsme na zimu uložili,“ vysvětlil Holubec.
Podél zdí nepřehlédnu lavičky, tvrdý povrch
uprostřed dvora změkčují čtverce rohoží. Tomáš
Holubec zdůrazňuje, že v tomto ročním období toho tady k vidění moc není. „Ale počkejte
na jaře, až to tu oživí zeleň,“ nastínil.
„Dvoreček“ mohou samozřejmě užívat i spoluobčané bydlící v domě. „Léta tady byly nějaké
lahůdkářské provozy. Když jsme po roce 1989
zbylé haraburdí vyklízeli, zůstal jen tenhle
nevzhledný prostor mezi domy. Tak jsme si řekli,
že nemá cenu jen nadávat a pustili jsme se do
práce sami. Všechno, co tu vidíte, je ze sbírky,
z dobrovolných darů,“ doplnil kazatel. Podle
něj jsou lidé v současnosti poměrně lhostejní.
„V současné společnosti chybí taková ta obyčejná sousedská aktivita. Každý čeká, až někdo
jiný něco zajistí. Ale ono to chce jít a společně
věc udělat. To lidi sblíží a v dobrém slova smyslu
se pak budou víc zajímat jeden o druhého,“
zhodnotil Holubec.
Loučím se s příslibem, že až se na dvorečku
probere jaro, rád se přijdu podívat.
Přeji vám, milí čtenáři, abyste i vy měli kde

se sousedem posedět, případně se do nějakého
podobného parku pod vašimi okny pustit. Pamatujte, že čím víc člověk dává, tím víc dostává.
A nejtěžší na světě je pohnout sám sebou.
Dobrý rok přeje
Jindřich Urban

Farář Tomáš Holubec vysvětluje, jak celý nápad
vznikal.

Vážení čtenáři, i vy nám svými názory umožňujete spoluvytvářet Radniční listy. Budeme rádi, když nás budete svými postřehy, dotazy, náměty
a informacemi zásobovat i v budoucnu. Pokud máte jakákoliv témata, pošlete nám je prosím na e-mail jan.havelka@ceskydomov.cz.
Děkujeme moc a budeme se těšit na spolupráci.

26. listopadu 2012 tomu bylo přesně dva roky,
kdy náš dům na Vítězné ulici v Drahovicích
po výbuchu vietnamské varny drog zachvátil
mohutný požár.
Nedovedete si představit, jak smutné byly toho
roku pro všechny obyvatele domu vánoční
svátky obzvláště pro ty, kteří je vinou požáru
nemohli strávit ve svých domovech. Horní patra
byla vinou požáru a následného hašení neobyvatelná. Večerní pohled za zhasnutý dům zakrytý
plachtou byl opravdu smutný.
Avšak vše mohlo dopadnout mnohem hůře, nebýt opravdu profesionálního zásahu hasičského
sboru. Používali opravdu šetrný způsob hašení
a hned vodu odsávali pomocí výkonného vysavače do kanalizace, čímž zabránili daleko větším
škodám. Za což jim poděkovali hlavně majitelé
bytů ve spodních patrech domu.
Dům ještě hořel a o poškozené se už začali starat lidé z magistrátu. Ani jsem nevěděl, že něco
takového můžou nabídnout. Pomoc zahrnovala

zajištění náhradního bydlení, zapůjčení vysoušecích jednotek, finanční pomoc pro nejvíce
poškozené domácnosti a hlavně vřelý a lidský
přístup všech úředníků. Je opravdu povzbuzující
vědět, že takové odbory magistrát pro lidi má.
Všem jim za to za poškozené děkuji. Zvláště
panu F. Lepíkovi, který tuto svízelnou situaci řešil na místě jen pár minut po vypuknutí požáru.
Děkuji!
Po dvou letech dům žije plnohodnotným životem,
ale už ne takovým, jako před požárem. Objekt
je opravený, voňaví lidé se k sobě chovají slušně
a ohleduplně. Všechny byty už jsou obydleny.
Už se moc těším na večerní vzhled vánočně
vyzdobeného domu, který si toho tolik zažil.
Všem spolubydlícím a všem spoluobčanům přeji
krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku jen vše nejlepší!
A nikdy neříkejte, že je lepší vyhořet než se stěhovat...
Dušan Maceček

SC-322225/01

Autoškola Hejhal s.r.o.

Milí spoluobčané Karlových Varů,

PF 2013
Do nového roku
radost, pohodu
a šťastné kilometry

www.ashejhal.cz

inzerce

Přejí lektoři
autoškoly Hejhal
sídlo firmy: Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary
pobočky: Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim
tel.:
+420 732 421 329, +420 353 227 119

SC-321892/03
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Quentin Tarantino režíroval… (tajenka)

Odpovědi zašlete do 7. 1. 2013 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL.
Výherce získá vstupenky do kina Čas.

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE:
Tajenkou prosincové křížovky bylo: „Pro vás připravují Alžbětiny lázně nyní se zimní slevou.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni Ladislavu Chmelíkovou, která získá atraktivní voucher.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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