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Milí pátelé,
dovolujeme si Vás informovat o konání jedenáctého roníku

„ Tíkrálové sbírky v eské republice“
od 3. ledna do 9. ledna 2011
Tíkrálová sbírka je vyhlášená Sdružením Charity eské republiky a
v Karlových Varech a pilehlých obcích je organizována
Farní charitou Karlovy Vary.
Výtžek sbírky bude použit na rozvoj a vybavení prostor
Denního a Týdenního stacionáe pro staré a zdravotn postižené
obany.

Slavnostní zahájení sbírky se uskutení v pondlí 3. 1. 2011
v 10,00 hodin
ped budovou Hlavní pošty v Karlových Varech za úasti pedstavitel
kraje, mst, obcí a církve.

Upímn Vám dkujeme za otevené srdce a Vaši pomoc, která pinese
radost a uspokojení našim potebným.

SC-301715/1

Dobrovolníci, kteí chtjí udlat dobrý skutek a pomoci pi
organizaci a realizaci této sbírky, jsou vele vítáni!
Koordinátorem Tíkrálové sbírky ve Farní charit Karlovy Vary je:
Dita Matoušová, DiS., tel: 724 356 756, 353 434 214,
Dita@charitakv.cz
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kteří montují
Ten,
který
nosí
vánoční
výzdobu
lidem štěstí
Tváří z titulní strany je mistr kominického
řemesla Jan Pech. Je v rodině už druhou generací karlovarských kominíků a věří, že alespoň
jeden z jeho dvou synů bude pokračovatelem.
„Táta dělal komíny 50 let, já od roku 1994.
Každoročně přeji lidem štěstí do nového roku.
Od kominíka to prý vždy funguje,“ vzkazuje
čtenářům KRL.

1
Návštěvou
roku byli
1
čtyři prezidenti
Vánoční strom
byl z Bohatic
Symbolem uplynulých Vánoc před karlovarskou Hlavní poštou byl smrk ztepilý z Vilové
ulice v Bohaticích. Měřil bezmála devět metrů
a pracovníci Správy lázeňských parků dostali
povolení ho pokácet, protože byl přerostlý,
překážel a stínil okolní bytové zástavbě.
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slavné návštěvy
Které oplatky
jsou pravé?
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O originalitu lázeňských oplatek se přou Karlovy Vary s Mariánskými Lázněmi už více než
150 let. Našli jsme v archivech nejslavnějšího
výrobce oplatek, jehož reklama přežila majitele
o jedno a půl století. Jmenoval se Karel Bayer.
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Za muže, který odstartoval zlatý věk Karlových
Varů, označili kronikáři ve své době velmi
oblíbeného starostu Dr. Eduarda Knolla. Od
smrti údajně nejschopnějšího karlovarského
starosty všech dob uplynulo právě 120 let.
Historie oplatek
Skvosty muzea
Kdo byl E. Knoll?
Městská policie
Památky ve městě
Sportovní servis
KV Arena
Listárna a fotohádanka
Křížovka s tajenkou
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
stojíme na začátku
nového roku a já jsem
velmi potěšen, že vám
prostřednictvím Karlovarských Radničních
listů mohu popřát vše
nejlepší, hodně zdraví
a mnoho úspěchů jak
v osobním, tak profesním životě po celý
rok 2011.
Většinou se na začátku roku bilancuje ten
uplynulý a přijímají se předsevzetí pro
rok nový. Přiznám se, že v hektické době
od podzimních voleb jsem zatím nestačil
moc bilancovat, spíše se neustále snažím
hledět dopředu. V posledních dnech roku
2010 jsme spolu s pracovníky magistrátu
a členy ﬁnančního výboru intenzivně pracovali na přípravě rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2011. Původní návrh rozpočtu, který počítal se schodkem cca 350
milionů korun, jsme se snažili upravit tak,
abychom tento schodek co nejvíce snížili.
Realizaci některých akcí již nebylo možné
z nejrůznějších důvodů posouvat, a proto budeme považovat za úspěch, když se
s rozpočtem pro nadcházející rok přiblížíme ke schodku o 100 milionů nižšímu,
tedy cca 250 milionů korun. V nadcházejících letech se určitě budeme snažit postupnými kroky dostat až k vyrovnanému
hospodaření města.
V tomto vydání Karlovarských Radničních listů jsme pro vás připravili spoustu
užitečných informací, jako např. kalendář s nejvýznamnějšími karlovarskými
akcemi daného měsíce a jejich stručnou
charakteristikou. Najdete zde také kromě
jiného oﬁciální termíny vítání občánků,
termíny svatebních obřadů, rozpis jednání orgánů města – městského zastupitelstva a rady nebo dny otevřených dveří
základních škol, termíny pro zápis žáků
a dalších důležitých událostí, které nás čekají v lednu nebo v průběhu příštího roku.
Vážení čtenáři, děkuji vám za všechny
dopisy a e-maily, které od vás dostávám.
Snažím se, pokud je to v mých silách, vždy
odpovídat a vaše podněty co nejrychleji
řešit.
Dovolte mi, abych vám všem závěrem popřál ještě jednou pohodový a velmi úspěšný rok 2011.
Michal Toufar
radní města Karlovy Vary
a předseda ﬁnančního výboru zastupitelstva města
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Fotoaktuality

Dárci krve dostali Janského plakety. Dalších 23 stříbrných plaket udělil
Český červený kříž obětavcům, kteří karlovarské transfuzní stanici darovali nejméně dvacetkrát krev. V našem městě je dárců dostatek, odměněno
bylo již 211 dárců, z toho 21 Zlatou plaketou za více než 40 odběrů krve.

Protihluková stěna bude do jara. Rozestavěná 160 metrů dlouhá ocelová
konstrukce protihlukové stěny mezi Chebským mostem a Elite bude podle Ředitelství silnic a dálnic dokončena do jara 2011. Stavba za 35 milionů korun
byla loni pro nedostatek ﬁnancí na měsíc zastavena. Práce nyní opět pokračují.

Vánoční trhy skončily. Loňský vánoční jarmark mezi Hlavní poštou a kinem Čas trval 27 dní. Instalace
stánků pro trhovce a pódia pro doprovodný program přišly magistrát na necelých 500 tisíc korun. Každodenní diváky a nakupující neodradily mrazy ani sníh. Nejlépe se prodával svařák, jmelí a domácí klobásy.

Klub seniorů nabízí cvičení. Občanské sdružení seniorů a zdravotně postižených funguje od září
v Krymské č. 5. Nabízí strečinkové cvičení, práci s počítači, kurzy sebeobrany i anglické konverzace, vycházky, kreslení a práci s keramikou. Svůj program nabízí klub zájemcům na www.kvsenior.cz.
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Lennonovi zapálili svíčku. Třicet let od smrti
člena legendárních Beatles Johna Lennona si
přišli 8. 12. ke zdi Alžbětiných lázní připomenout
jeho karlovarští příznivci (na snímku náměstek
primátora Jiří Klsák). Navázali na vzpomínkové
koncerty, které se konaly v hudebním klubu ProFoto: Jan Tajer
paganda.

t

Lidé

OSOBNOST MĚSTA

Kronikář Květoslav Kroča
J

e mužem v pozadí i v popředí. Potkáte
ho na každé akci. Sedává nebo postává
vzadu, nenápadný, pozorující. Když začne
být dění zajímavé, vynoří se a fotografuje.
Potom se vyptává. Klade promyšlené otázky na základní fakta, na detaily, pozoruhodnosti. Chce to vědět přesně a odborně.
Všechno pak zanese do kroniky města, aby
generace, které přijdou po nás, byly v obraze
dnešních událostí. Kronikář Mgr. Květoslav
Kroča. Ta činnost ho viditelně baví a je to
znát na výsledcích jeho práce. V roce 2008
byl prohlášen nejlepším kronikářem Karlovarského kraje. Zařadil se mezi významné
karlovarské kronikáře, kterým naznačil
směr první karlovarský historiograf August
Leopold Stöhr a po něm třeba doktor Rudolf Mannl, jehož jméno čteme na portále
Císařských lázní mezi šesti nejlepšími lázeňskými lékaři, doktor Hlawaczek, bratři

Platzerovi nebo dlouholetý poválečný kronikář Vladislav Jáchymovský, v jehož díle
Květoslav Kroča pokračuje. Jáchymovský
ukončil kronikářskou činnost ze zdravotních důvodů v roce 2002. Město pak vybralo
z několika adeptů právě Kroču: „Byl jsem
zaskočen a překvapen. Ale lázeňské město,
v němž žiji od roku 1959, mi přirostlo k srdci, mám ho rád, a tak jsem nakonec v lednu
2003 přijal s dvěma podmínkami: dostanu
k dispozici kvalitní fotoaparát a počítač.
Jsem historik, zabývám se mj. zachycením
historie Mezinárodních ﬁlmových festivalů, za což mi byla v roce 2003 udělena Cena
města,“ vzpomíná. Než šel do důchodu, zastával funkci ředitele karlovarského muzea.
Co obnáší práce kronikaře? Každé pololetí
odevzdává radě města ke schválení 500 dokumentárních fotograﬁí a 360–400 stran
písemných záznamů a hodnocení se stovka-

mi odkazů na regionální tisk. Celkem 20 kilo
materiálu. Po schválení dokumentů radou a
zastupiteli města následuje svázání nových
stran kroniky, která pak je uložena do Státního okresního archivu v Rybářích. Jak říká,
historii ani kroniku nelze šidit! Snaží se o pozitivní hodnocení, o nadhled, aby budoucí
generace našly v archivu ucelený, objektivní
pohled na dění ve městě. (Mgr. Eva Hanyková)

U zákazníků vyhrála rodinná firma Pečovatelka Jitka
pomáhá postiženým

P

V

ýsledek letošní ankety Spokojený zákazník Karlovarského kraje nikoho nepřekvapil. Modrý diplom Sdružení českých
spotřebitelů dostala ﬁrma Sloukových Prodej, servis a půjčovna proﬁ elektronářadí.
Jde vlastně o rodinnou ﬁrmu, kterou stavebníci i domácí kutilové znají už 20 let. „To
ocenění nás moc potěšilo. Většina telefonátů
z úřadu nebývá příjemných. Když zavolali, že
dostaneme cenu Spokojený zákazník, bylo
to příjemné,“ shodli se Jan a Jana Sloukovi.
Ve ﬁrmě pracují také obě dcery Jana a Ivana. Ve volných chvílích obě jezdí na koních.
Firma, která má letos od 7. července nově
sídlo na Dolní Kamenné, nabízí šest tisíc
položek zboží na prodej a k tomu na 800
strojů a nářadí v půjčovně a servis s ročním
objemem pět tisíc oprav. „Ty začátky nebyly

žádný med. V roce 1990 jsme začínali půjčovat nářadí v garáži rodinného domku v Rybářích v Mlýnské ulici. Po třech letech jsme
přidali prodej. Patnáct let jsme provozovali
ﬁrmu ve Staré Roli. Byla a je to řehole. Teď,
když druhá dcera skončila vysokou školu,
jsme ve ﬁrmě celá rodina. To, že nás zákazníci vybrali, oceňujeme,“ říká Jana Slouková. V odůvodnění výsledku ankety se uvádí:
Jedná se o ﬁrmu, která je v podvědomí spotřebitelů zapsána ochotou, profesionalitou,
individuálním přístupem k zákazníkům a vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Je v ní
samozřejmostí příjemná atmosféra a seriózní jednání.
„Slova chvály potěší. Za vybudováním ﬁrmy jsou léta práce,“ odpověděli na gratulaci
KRL všichni z rodiny Sloukových.

rvní Karlovaračkou, která získala titul
Pečovatelka roku, se stala Jitka Pelcová
z karlovarské Farní charity. Uspěla v osmém
ročníku soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních
služeb a Diakonie Českobratrské církve
evangelické pod patronací ministra práce
a sociálních věcí a první dámy České republiky. Jitka Pelcová působí již osm let v denním
stacionáři Farní charity. Její pracoviště je
výlučné tím, že jako jediná pobočka České
alzheimerovské společnosti v Karlovarském
kraji, pomáhá lidem s demencí. „Je to především o trpělivosti a pochopení. Mojí pracovní náplní je ergoterapie. Profese, která
pomocí smysluplného zaměstnávání usiluje
o zachování a využívání schopností jedince,
potřebných pro zvládání běžných denních
činností,“ říká Jitka. Za osm let má kolem
sebe zástup vděčných chovanců, kterým pomáhá žít s jejich handicapem.

Pečovatelka roku Jitka Pelcová s patronkou
soutěže Livií Klausovou
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Zprávy z magistrátu

Pro UNESCO má město spojence v Baden-Badenu
Koordinace společných kroků pro zápis obou lázeňských měst na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO byla cílem cesty karlovarského primátora Petra Kulhánka
a náměstka Jiřího Klsáka do partnerského Baden-Badenu. Podle primátora bude nyní
cesta k zápisu snazší. Dalšími spojenci jsou radnice francouzských lázní Vichy, anglické
Bath a belgických Spa. Později by se měla připojit také další evropská lázeňská města.

S

e starostou Baden-Badenu Wolfgangem
„ Gerstnerem jsme se shodli na společném postupu. Ujistil nás, že tato města, která s námi patří mezi nejvýznamnější lázně
Evropy, neudělají žádný krok, který by nebyl
v součinnosti s námi. Všichni si uvědomujeme, že zápis na seznam by byl velkým úspěchem a především obrovským přínosem pro
cestovní a turistický ruch,“ uvedl primátor.
Zápis trojice západočeských lázní podporuje
i Karlovarský kraj, jehož zástupci se kongresu
v Baden-Badenu zúčastnili. Podle expertů by
mezi jmenovitými památkami na soupisu neměla chybět Mlýnská kolonáda a většina z 21
staveb zlatého věku, o které se zasloužili v letech 1879–1912 vídeňští architekti Ferdinand
Fellner a Herman Helmer. Jde o Pupp, Císař-

ské lázně, Tržní a Sadovou kolonádu, Městské divadlo, Národní dům a další památky.
K dnešku má seznam UNESCO 788 kulturních památek. Z ČR jsou to mj. historická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče (1992),
poutní kostel na Zelené hoře (1993), Kutná
Hora (1995), Lednicko-valtický areál (1996),
zámek v Litomyšli (1999), vila Tugendhat
v Brně (2001) nebo židovské město a bazilika
v Třebíči (2003).
Na dokumentu s názvem The West Bohemian Spa Triangle č. 5378 ﬁguruje rovněž
chrám sv. Maří Magdalény, který roku 1736
postavil barokní stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Od loňského 1. července je chrám
jednou z devíti národních kulturních památek Karlovarského kraje. (na snímku)

Katalog byl aktualizován

Zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary

M

Z

agistrát vydal aktualizovaný Katalog sociálních služeb města Karlovy
Vary. Na jeho stránkách je představeno více
než čtyřicet sociálních služeb a ostatních
souvisejících služeb, které mohou občané
Karlových Varů využít, pokud se ocitnou
v nepříznivé sociální situaci. Katalog v elektronické podobě najdete také na webových
stránkách www.mmkv.cz. – komunitní
plánování sociálních služeb. V limitovaném
množství je k dispozici kromě u poskytovatelů sociálních služeb také na odboru
zdravotnictví a sociálních věcí a u koordinátorky komunitního plánování sociálních
služeb v budově magistrátu II. Získat ho
můžete rovněž v infokoutku magistrátu
Moskevská 21 a v infocentrech na terminálu Dolní nádraží a v KV Areně.

asedání by se měla konat vždy na jiném místě, tedy v jiných městských budovách. Střídavě se
tak budou karlovarští zastupitelé scházet v sále Lidového domu, v sále krajského úřadu, v prostorách Alžbětiných lázní a možná také v hotelu Imperial. Šanci navštívit jednání zastupitelstva tak
bude mít větší počet občanů, kteří již ze svých domovů nebudou muset cestovat přes celé město.
měsíc

Termíny svatebních obřadů v roce 2011
V obřadní síni města Karlovy Vary v ulici Krále Jiřího 1285/22
oddáváme v následujících termínech (vždy sobota):

Měsíc

Den

Měsíc

Den

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

22.
19.
19.
9. a 30.
21.
4., 18. a 25.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

16. a 30.
6., 20. a 27.
10. a 24.
15.
19.
10.
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Rada města

Leden

11. 1., 18. 1.

Únor

1. 2., 15. 2.

Březen

1. 3., 22. 3.

Zastupitelstvo
města
25. 1.
15. 3.

Duben

5. 4., 19. 4.

Květen

10. 5., 24. 5.

3. 5.

Červen

7. 6., 28. 6.

21. 6.

Srpen

23. 8., 30. 8.

Září

13. 9., 27. 9.

Říjen

4. 10., 18. 10.

6. 9.

Listopad

15. 11., 29. 11.

1. 11.

Prosinec

20. 12.

13. 12.

Seznam členů Zastupitelstva města Karlovy Vary, kteří jsou
pověřeni přijímáním prohlášení o uzavření manželství
(ve funkčním období 2010–2014):
Titul, jméno a příjmení
Ing. Petr Kulhánek
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Werner Hauptmann
Mgr. Jana Petříková
Lucie Samcová Domesová
Ing. Josef Malý
PhDr. Zdeněk Musil
RNDr. Jaroslav Růžička

Funkce
Primátor města Karlovy Vary
Náměstek primátora města K. Vary
Člen Zastupitelstva města K. Vary
Členka Zastupitelstva města K. Vary
Členka Zastupitelstva města K. Vary
Člen Rady města K. Vary
Člen Zastupitelstva města K. Vary
Člen Rady města K. Vary

Zprávy z magistrátu

Diskuzní fóra s občany pokračují
Další besedu v rámci projektu Zapojení okrajových částí do řízení města uspořádalo město (18. 11. 2010), tentokrát pro obyvatele Tašovic, Dvorů, Doubí a Cihelen.
Diskusní fórum bylo poslední akcí ze série navržené tímto projektem. Výstupem
je Top 10 problémů městských částí Tašovice, Doubí, Dvory a Cihelny, který jako
podklad pro vytvoření komunitního Plánu zdraví a kvality života bude předložen
radě města a zastupitelstvu ke schválení.

S

tejně jako minulá diskuzní fóra v Rybářích, Drahovicích, Staré Roli nebo Počernech zahájil i toto setkání koordinátor
projektu, který představil výsledky průzkumu a otevřel diskuzi k problémům lokality.
Na dotazy pak odpovídali primátor Petr Kulhánek, jeho náměstek Jiří Klsák, dále vedoucí
odboru rozvoje a urbanismu úřadu územního
plánování magistrátu Ivana Doubová a vedoucí oddělení urbanismu a architektury Ilja
Richtr. Sdělili informace týkající se investičních projektů a záměrů v těchto částech
města. Každá navržená problematická oblast
podle občanů byla zanesena do hlasovacího

archu a pomocí barevných hlasovacích lístků
měli přítomní možnost vyjádřit své preference konkrétních problémů jejich městské části.

VÝSLEDNÝ TOP 10 PROBLÉMŮ TĚCHTO ČÁSTÍ MĚSTA:
pořadí

problémová oblast

počet pref. hlasů

1.

Bavorský Dvůr – město chce dotovat provoz nebo ubytovnu

10

2.

Tašovice – opravy ulice Slovanská, u Globusu a K Hradišti

8

3.–4.

Tašovice – pěší dostupnost Globusu, vybudovat chodník

7

3.–4.

Tašovice – obnovit pobočku České pošty

7

5.–7.

Tašovice – změna jízdních řádů linky č. 1 a 10 MHD

6

5.–7.

Doubí – sběrné komunikace bez chodníků

6

5.–7.

Tašovice – sáčky pro psí exkrementy a odpadkové koše

6

8.–9.

problémový obyvatel p. Horváth (U Brodu)

5

8.–9.
10.

Cihelny – pošta, obchody, kanalizace, inženýrské sítě

5

Tašovice – Slovanská ulice – dobudovat kanalizaci

4

Zapojte se do zlepšení života ve městě

M

ěsto Karlovy Vary se v roce 2007 stalo oficiálním členem Národní sítě zdravých měst
(NSZM), a zapojilo se tak do mezinárodního Projektu Zdravé město pod
patronací OSN a Světové zdravotnické organizace. Společným návodem
pro postup členů se stala v roce 1998
Metodika NSZM, která uplatňuje principy místní
Agendy 21. To je program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni a jeho cílem je rozvoj
procesů, které příznivě ovlivňují kvalitu života.
Smyslem je tedy vytvořit spojení mezi radnicí a veřejností tak, aby byli schopni se dohodnout na ak-

tivitách směřujících k rozvoji města a naplánovat
postup, pomocí kterého bude možné promyšleně
utvářet město Karlovy Vary jako kvalitní a příjemné místo pro život.
Stejně jako loňský rok bude i letošní ve znamení snahy navázat
komunikaci s občany města a více
je vtáhnout do procesu rozhodování. Chceme
vám podat více informací o projektu Zdravé
město, a to nejen pomocí kampaní a veřejným
projednáváním strategických dokumentů, ale
také navázáním užší spolupráce ve formě Fóra
Zdravého města Karlovy Vary.

KARLOVARSKÝM STROMEM ROKU
2010 byl devítimetrový smrk ztepilý. Pracovníci Správy lázeňských parků ho přivezli
z Bohatic. Ve Vilové ulici stínil a překážel.
OZNÁMENÍ: Vánoční stromky se budou svážet od popelnic od 1. ledna do 28. února 2011.

Navrhněte sportovce
města

M

ěsto Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska pořádají vyhlášení Nejlepšího
sportovce Karlových Varů a Karlovarska roku
2010. Své návrhy mohou sportovní organizace
a kluby zasílat do 20. ledna 2011 na adresu Magistrát města Karlovy Vary, odbor školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.
V nominaci musí být uvedeno celé jméno, adresa a datum narození nominovaného sportovce.
Další důležitou informací, která nesmí v návrhu chybět, je sportovní zaměření (disciplína)
a klub, u kterého je nominovaný registrován.

Termíny vítání občánků
v roce 2011:
Datum konání
obřadu
27. 1. 2011
24. 2. 2011
31. 3. 2011
28. 4. 2011
26. 5. 2011
30. 6. 2011
28. 7. 2011
25. 8. 2011
29. 9. 2011
27. 10. 2011
24. 11. 2011
15. 12. 2011

Pozvány budou děti
narozené v období od–do:
1. 11. 2010–30. 11. 2010
1. 12. 2010–31. 12. 2010
1. 1. 2011–31. 1. 2011
1. 2. 2011–28. 2. 2011
1. 3. 2011–31. 3. 2011
1. 4. 2011–30. 4. 2011
1. 5. 2011–31. 5. 2011
1. 6. 2011–30. 6. 2011
1. 7. 2011–31. 7. 2010
1. 8. 2011–31. 8. 2011
1. 9. 2011–30. 9. 2011
1. 10. 2011–31. 10. 2011
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Oprava Císařských lázní může začít
N

ěkdejší perla balneoprovozů v našem
městě, Císařské lázně, se po 16 letech
čekání konečně dočkala. Loňský poslední
listopadový den bylo zveřejněno, že několikasetmilionový projekt rekonstrukce Císařských lázní získal stavební povolení. Dlouho
očekávaná obnova může konečně začít. Projekt bude ﬁnancován z několika zdrojů. Sdružení právnických osob bude usilovat o získání
dotací z Regionálního operačního programu
a dalších dotačních zdrojů, svým dílem se
bude podílet město Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Primátor města Karlovy Vary
Petr Kulhánek potvrdil: „Kraji nabídneme
maximální možnou součinnost, a zároveň se
nezříkáme příslibů ﬁnanční spoluúčasti, které učinilo už minulé vedení města. Objekt je
organickou součástí Karlových Varů, a proto
je zájmem města, aby co nejdříve sloužil opět
obyvatelům i návštěvníkům.“
Jedinečný architektonický skvost byl otevřen
5. května roku 1895 po dvou letech výstavby
a stal se ihned nejluxusnějším karlovarským
balneoprovozem všech dob. Podle projektu
vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera má v prvním patře

Na obnovu unikátních Císařských lázní spojí
své síly kraj i město

Primátor i hejtman se shodli na urychlení projektové přípravy
Zanderův sál, kde byla v roce 1905 nejstarší
posilovna rakousko-uherského císařství.
Po přerušení provozu tu bylo kasino, v němž
se natáčely ﬁlmy Šanghajští rytíři, Balzac
a Casino Roayle. Od roku 1994 jsou Císařské
lázně mimo provoz. Všechny pokusy o obnovu ztroskotaly a tak v roce 2008 prodalo

město objekt Karlovarskému kraji. Ten spolu
s městem Karlovy Vary založil sdružení právnických osob, které hodlá získat prostředky
na rekonstrukci. Zatímco Zanderův sál bude
restaurován v dnešní podobě, nový proﬁl
dostane atrium ve středu paláce, které dříve
sloužilo jen dopravě léčivého bahna do lázeňských kabin. Má se stát víceúčelovým sálem,
který pojme 400 diváků. Část ze 70 tisíc m3
prostor zaplní expozice Krajského muzea,
část restaurační a klubové objekty. Podle
projektantů by měla rekonstrukce trvat nejméně dva roky a začít se má už napřesrok.

Magistrát radí:

Pokuta byla našemu městu odpuštěna

Starou autolékárničku
darujte do Afghánistánu!

estimilionou dotaci na rekonstrukci loděnice u Chebského mostu ani stejně
vysoké penále nemusí město platit. „Dohodli
jsme na ministerstvu ﬁnancí, že nám většinu
pokuty promine. Místo dvanácti milionů musíme vrátit pouze 375 tisíc korun, tedy tři procenta původní sankce, kterou městu vyměřil
Finanční úřad,“ uvedl k případu primátor

M

agistrát města se připojil ke sbírce
Armády ČR, na níž spolupracuje
Církev bratrská v Karlových Varech. V budovách magistrátu můžete darovat staré
autolékárničky, jejichž výbava od 1. 1. 2011
neodpovídá legislativě. Sbírá se zdravotnický materiál s platnou expirační dobou.
Odevzdat lze celou autolékárničku nebo
jenom neporušený obsah jako nůžky, náplasti a obvazy. Autolékárničky z této sbírky dostanou příslušníci Afghánské národní
policie a Afghánské národní armády. Sbírka
je součástí kampaně na pomoc Afghánistánu, z podobné sbírky byly vybrány v roce
2009 školní pomůcky pro děti z provincie
Lógar.
Sběr potrvá do 25. ledna 2011, pak bude
materiál odvezen do sběrného místa, odkud ho příslušníci 7. jednotky AČR odvezou
do Afghánistánu.

Š

Petr Kulhánek. Šlo o dotaci, čerpanou v letech
2006-2007, kdy město nerealizovalo přeložku
kanalizace, ačkoliv byla v projektu. Po zahájení prací se totiž ukázalo, že kanalizace vede
jinudy než uvádí dokumentace, a proto není
přeložka nutná. Pokutu jako jeden z restů minulého vedení města museli dva týdny po zvo(MM)
lení urychleně řešit noví radní.

inzerce
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Co přinesl rok 2010

Co přinesl rok 2010
v našem městě
Byl to supervolební rok, kdy jsme šli třikrát k volebním
urnám. Poprvé 28. a 29. května jsme volili do Poslanecké
sněmovny, podruhé 15. a 16. října jsme dali mandát novým
zastupitelům města a potřetí 23. a 24. října jsme zvolili
staronového senátora. Byl to rok Tygra a rok nebývalých
rozmarů počasí. Vyšla pranostika Jak na Nový rok, tak
po celý rok. Již 1. ledna kolísala teplota o 10 stupňů. Čtyřicetiletá zima trvala dlouhých 25 týdnů, ale přesto přišlo jaro
předčasně. Špačci do města přiletěli 26. února, ale za čtyři
dny udeřila první vichřice a 15. března znovu sníh. Červencová vedra vystřídala během pěti dnů vichřice Olivia a po ní
31. srpna uzavřely sněhové vločky nejstudenější prázdniny
posledních deseti let.

LEDEN
1. 1. Prvním karlovarským miminkem roku
2010 byla holčička Sarah, která se narodila 17
minut po silvestrovské půlnoci. Maminka Simona Michalová z Nové Role dostala kytici rudých
růží, novorozeně šek na pět tisíc korun. Holčička
vážila 3,70 kilogramu a měřila 48 centimetrů.

28. 2. Silným vichrem se ve městě ohlásila
série vichřic.

BŘEZEN
15. 3. Poslední záchvěv zimy přinesl sníh
a náledí.
16. 3. Ve městě se začalo oteplovat.
20. 3. Začalo astronomické jaro a 28. 3.
v 02,00 hod. začal platit letní čas.

DUBEN
15. 4. Dnem otevřených dveří Zanderova
sálu se Císařské lázně opět otevřely veřejnosti. Bylo to symbolické poděkování za to, že
vláda připsala městu na seznam národních
kulturních památek nejen Císařské lázně
z roku 1895, ale také o 159 let starší barokní
chrám sv. Maří Magdalény. Císařské lázně se
začaly po havárii hydrantu vysoušet.
Noc ze 26. na 27. ledna byla nejmrazivější noc roku, v Karlových Varech bylo minus
15,3 stupně Celsia (v Šindelové minus 30,9°).

ÚNOR
1. 2. Tři kříže spustili digitální multiplex TV
vysílání na 35. a 36. kanále.
Teplotně překvapil čtvrtek 2. února: ráno minus
dva stupně, odpoledne plus 11 stupňů Celsia.
26. 2. Přiletěli do města špačci. V Rosnicích
se objevily vzácné bílé vlaštovky albínky. Ornitologové byly nálezem nadšeni.

IV. s rytíři přijeli koňmo, dvorní dámy a hosté
šli pěšky. Největší potlesk sklidily tři různé
formace mažoretek.
28.–29. 5. Ve volbách do poslanecké sněmovny získala na Karlovarsku 22,11 % TOP 09,
20,59 % ČSSD, 20,32 % ODS a 11,33 % VV.

KVĚTEN

1. 5. byl hlavním dnem zahájení lázeňské sezony. Na rozdíl od minulosti, kdy slavnosti
u pramenů trvaly až týden, zahájení sezony
bylo třídenní. Prameny vysvětil velmistr řádu
křižovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko, kterému kdysi zakázali církevní tajemníci vstup do města. Zakladatel města Karel
9

Téma měsíce

ČERVEN

ČERVENEC

1. 6. v 16 hod. začal sloužit veřejnosti rekonstruovaný areál koupaliště Rolava v Rybářích. Nabízí 1,5 km dlouhou in-line dráhu,
rozšířenou na 4,5 metru a parkoviště pro 74
aut. Modernizace přišla na 75 mil. Kč.

2.–10. 7. Hvězdami 45. MFF byl britský herec
Jude Law, vítězka z Cannes herečka Marie de
Medeiros, držitel Oscara skotský režisér Kevin Macdonald, dvouoscarový režisér Scott
Cooper a ruský herec, režisér a scenárista
Nikita Michalkov.

31. 8. Vedra vystřídala zima. Karlovy Vary
zažily nejstudenější prázdniny za posledních
deset let. Ve vyšších místech Karlovarska
poletovaly na přelomu srpna a září sněhové
vločky, v Šindelové naměřili dokonce mráz.

ZÁŘÍ
1. 9. veřejnosti začal sloužit rekreační areál
Meandr Ohře v Tuhnicích. Na ploše 8,6 hektaru nabízí 930metrovou in-line dráhu, dvě
vodní plochy, 4 hřiště a 47 hracích prvků.
Areál stál 23 milionů Kč.

7. 6. Firma Vodafone spustila ve městě 3G
mobilní síť internetu, umožňující až 15krát
rychlejší připojení než dosud (7,2 Mb/s).
Karlovy Vary se tak po Brně a některých částech Prahy staly třetím městem, kde zákazníkům slouží tato nová technologie.

5. 7. velký liják
10. 7. Udeřila velká vedra, která trvala do poloviny července. Lidé se chladili ve fontáně
na Masarykově pěší zóně.
18. 7. 5,00 hod. silná bouřka přešla ve vichřici Olivia. Ta byla nejsilnější právě na západě
Čech.

SRPEN
18. 6. Den daňové svobody (nejdéle za 10 let,
v roce 2004 byl 15. 6.).
26. 6. 42. Zlatou hokejku vyhrál Tomáš Vokoun.
28. 6. V Becher´s baru Grandhotelu Pupp proběhl křest knihy o dynastii hoteliérů Puppů.
Popisuje osudy rodiny od zakladatele tradice Johanna Georga Puppa až po jeho vnuky.
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21.–22. 8. Každoroční CITY TRIATHLON
v ulicích města vyhrál ruský závodník Artem Parienko před Francouzem Auréliem
Lescurem a rodilým Karlovarákem Martinem
Krňávkem. Další rodilý Karlovarák Vojtěch
Dědek vyhrál závod Mistrovství ČR Age Group.

3.–5. 9. Porcelánové slavnosti ﬁrmy Thun
1794 na korzu před Puppem byly ve znamení
nového dekoru Modré třešně.

23. 9.–3. 10. České basketbalistky na XVI.
mistrovství světa v KV Areně splnily přání fanoušků a ve ﬁnále, kterému přihlíželo
rekordních 6024 diváků, získaly stříbrné
medaile. Za bezchybný průběh šampionátu

Co přinesl rok 2010
sklidili pořadatelé i hostitelské město velkou pochvalu. Byla o to větší, že jen pár hodin před prvním zápasem zlikvidovali hasiči a záchranáři požár, který vypukl 27. 9.
ve 13,50 hod. v garážích KV Areny.
Škody byly vyčísleny na 20 milionů korun.

ŘÍJEN
1. 10. Byla zapuštěna nová Divadelní lávka
mezi Starou loukou a Divadelním náměstím.
Má rozpětí 18 metrů a přišla na 14 milionů
korun.

12. 11. Ustavující zastupitelstvo města zvolilo radu a primátora. Rada má místo dosavadních 11 členů jen devět, počet náměstků
se snížil ze čtyř na dva a byla zrušena místa
dalších dvou uvolněných radních.
24. 11. První sníh ve městě (vyplnila se předpověď meteorologů).
24. 11. Město si připomnělo 120 let od smrti
starosty E. Knolla.
15. a 16. 10. Senátní (účast 39,63 %)a komunální volby.
19. 10. První sníh v Krušných horách začal
padat ve 14,20 hod.
20. 10. Tečkou za koncertem 35násobného
zlatého slavíka Karla Gotta a operní pěvkyně
Evy Urbanová v KV Areně byl nekončící aplaus 3500 diváků vstoje.
23. 10. II. kolo senátních voleb vyhrál na Karlovarsku Jan Horník, který dostal 71,75 % hlasů.
KV měly nejnižší voličskou účast, pouze
15,73 % (průměr ČR 24,6 %).

PROSINEC
2. 12. Mrazivé počasí přineslo po 20 letech
tzv. polární den. Za ten označují meteorologové stav, kdy průměrná teplota nepřekročila
po celý den -10° Celsia. Ve městě bylo někde
ještě odpoledne -10,6° C. V noci z 18. na 19. 12.
(ﬁk)
začala série desetistupňových mrazů.

LISTOPAD
5.–6. 11. Návštěvou roku byla schůzka prezidentů Visegrádské čtyřky Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. V historii města zde
byli poprvé čtyři prezidenti najednou. Prošli
se Mlýnskou kolonádou i opravenou promenádou Stará louka, ochutnali becherovku,
Vřídlo i oplatky, projeli se oběma lanovkami,
kochali se vyhlídkou z Diany, rokovali v Imperialu a v Puppu večeřeli jelení svíčkovou.

inzerce

5. 10. Legendární Alexandrovci roztleskali KV Arenu.
6.–8. 10. Hlavní hvězdou 43. Tourﬁlmu byla
moderátorka BBC Dr. Charlotte Uhlenbroek, autorka seriálu o životě šimpanzů v africké džungli.
inzerce
KARLOVARSKÉ

Radniční listy
25 000 VÝTISKŮ
ZDARMA DO SCHRÁNEK

Pro detailní kalkulaci,
objednávku nebo
rezervaci kontaktujte
naše inzertní oddělení:
Karlovarské
RADNIČNÍ LISTY

inzertní oddělení
Tel.: 776 431 879,
Fax: 224 816 818
e-mail:
karlovy.vary@ceskydomov.cz

spol. s r.o.

Přijmeme zkušeného řidiče
nákladních vozidel
s profesním průkazem jeřábníka
pro svoz iglú kontejnerů v karlovarském
regionu, s oprávněním B, C, E.
Platové podmínky nadstandardní.
Volejte: 353 235 869 – paní Stezková

SC-301775/1

Příští vydání:
31. ledna 2011
Uzávěrka:
14. ledna 2011

SC-301323/4
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Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz
1. 1.
19:30
GALA VERDI – Komorní orchestr Prague Opera Collegium
Nejslavnější árie z oper La Traviata, Nabucco, Rigoletto,
Don Carlos, Maškarní ples, Simone Boccanegra a Otello.
Účinkují: zpěv: Anna Kubištová, Petr Dolejší, Jozef Brinzák.
Dirigent: Martin Peschík.
6. 1.
19:30
Johann Strauss ml.:
NETOPÝR – Severočeské divadlo opery a baletu
Předlohou k operetě Netopýr se Straussovi stal francouzský vaudeville La reveillon (tradiční štědrovečerní veselice)
Henriho Meilhaca a Ludevika Halévyho z roku 1872. Opereta je uváděna v českém překladu. Dirigent a sbormistr:
Milan Kaňák. Režie: Gustav Skála.
9. 1.
19:30
Josef a Karel Čapkové:
LÁSKY HRA OSUDNÁ – Agentura Harlekýn
Věčné téma lásky, žárlivosti a zrady. Inscenace je přitažlivá
zejména pro milovníky poetické podívané i divadelního zákulisí. Hrají: Daniel Bambas, Pavel Batěk, Barbora Munzarová, ad. Režie Jan Novák.
15. 1. 19:30
GALAKONCERT OPERETNÍCH...
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána,
O. Nedbala a dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman
Krebs - tenor, Petr Matuszek – bas.
16. 1. 15:00
Renata Nechutová:
Strašidla v Čechách – Divadlo Minaret Praha
Činoherní inscenace dává mimořádnou příležitost k setkání
s českými lidovými strašidly. Rodinná pohádková komedie
o rodině duchů, v níž hrají, zpívají a straší tajemné bytosti.
Hrají: Zuzana Pokorná a Zdeněk Kovář. Režie: Luděk Jiřík.
22. 1.
19:30
Ray Cooney: PRACHY!!! - Divadlo Palace
V komedii se do mlýnu událostí postavy dostávají kvůli
nečekanému nálezu. Kufřík s obrovskou částkou 735 000
liber rozmetá poklidný život spořádaného manželského
páru. Hrají: Vanda Hybnerová, Josef Polášek, ad.
23. 1.
15:00
Helena Štáchová, Miki Kirschner:
JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL – Divadlo Spejbla a Hurvínka
Nebýt Hurvínkova vynálezu, který usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samotného sultána ve
slovutné Konstantinopoli, nesetkal by se tam s Al-bábou.
Režie: Miki Kirschner.
23. 1.
19:30
Helena Štáchová, Martin Klásek: SPEJBLOVO HUDEBNÍ
ZMATINÉ - Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dospělé diváky zveme ke zhlédnutí hudebního zmatiné
pana Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a Žeryka,
které je okořeněno loutkovými čísly rovněž inspirovanými
hudbou. Režie: Helena Štáchová a Martin Klásek.
25. 1.
19:30
Koncert oblíbené zpěvačky: RADŮZA
Radůza se v Karlových Varech představí s písněmi z posledního alba Miluju vás, ale i s písničkami z alb předchozích.
Vystoupí s doprovodnou kapelou ve složení: Peter Binder
- kytara, Jan Jakubec - baskytara, Miloš Dvořáček - bicí.
28. 1.
19:30
Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST - Divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická hra na téma manželství, ve kterém vzniká nespočet komických situací s překvapivým rozuzlením. I
zdánlivě ukončená kapitola může mít přece jen pokračování. Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Kateřina
Velebová. Režie: Jan Burian
30. 1. 15:00
Karel Zima: ČERVENÁ KARKULKA, ANEB TO JE ALE NÁHODIČKA – Divadlo Z praku
Inscenace jde záměrně jinou cestou než většina klasických
loutkových pohádek. Hrají: Karel Zima, Jarmil Škvrna - Karkulka, Vlk, ad. Režie Karel Zima.
31. 1.
19:30
Eric Assous:
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – Agentura Harlekýn
Na oslavu se sejdou tři bratři a hned zpočátku je zřejmé,
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že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou. Díky hereckému obsazení, brilantním dialogům a situačním zvratům
nabízí komedie nevšední divadelní zážitek. Hrají:
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka,ad. Režie: Jan Novák.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Muzeum bude zavřeno do 18. 1.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio
D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info
11. 1.
19.30
Široko Daleko
Hudební překvapení v podání bývalých i současných karlovarských hudebníků. Alternativní novinku přinesou na
prkna Husovky Jan Prokop, Jindřich Tolar, Michal Fejt, Zdeněk Konopásek, ad.
20. 1.
19.30
Jiří Dědeček
Slavný karlovarský rodák, předseda českého PEN klubu,
umělecký kolega Jana Buriana, básník a především sk vělý
a osobitý písničkář se do klubu Paderewski vrací po dvou a
půl letech. Představí svoje nové album.
22. 1. 19.30
Armáda spásy
Dobročinná akce v rámci pravidelných akcí Armády spásy na
scéně divadla Husovka.
25. 1. 19.30
Kuzmich Orchestra
Skladby oscilující mezi intimní křehkostí s výjimečným zpěvem Doroty Barové, elektroakustickým neofolkem, v n ě m ž
se prolíná akustická kytara Josefa Ostřanského.
29. 1. 19.30 Carlo Goldoni – Treperendy (Premiéra)
Divadelní studio D 3 připravilo premiéru nastudování situační komedie z pera slavného italského dramatika Carla
Goldoniho.
31. 1. 19.30
BRAN
Písně s mystickým nádechem, ovlivněné starými bretaňskými legendami, dobrodružstvím, tancem, melancholií a
průzračností moře.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
1. 1.
15:00
Karlovarský symfonický orchestr
pod taktovkou Františka Drse účinkuje na Novoročním koncertu v Grandhotelu Pupp
3. 1.
20:00
Karlovarský symfonický orchestr
pod taktovkou Petra Vronského doprovází Václava Hudečka
na Novoročním koncertu v Praze.
14. 1. 19:30
Lázně III
Symfonický koncert / A 5, Joseph Haydn: Symfonie č. 88 G
dur, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír d moll,
KV 466, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur, op. 21,
Soohyun Kim – klavír (Jižní Korea)
Dirigent Jiří Stárek
21. 1. 19:30
Lázně III
Závěrečný symfonický koncert dirigentských kurzů / B 5. Ve
spolupráci s Vysokou hudební školou ve Výmaru
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy (Fingalova sluj) - předehra, op. 26, Robert Schumann: Koncert pro violoncello a
moll, Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 F dur, Vedoucí projektu
Prof. Gunter Kahlert a Prof. Nicolás Pasquet

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická ﬂóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského
města od 15. století po dnešek.
Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč.
20. 1.–27. 2.
HRY A KLAMY II.
Výstava interaktivních exponátů, vyrobených ve spolupráci
s českými vědci. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu
exponátů. Představuje hlavolamy, kvízy, hádanky, optické
klamy a skládačky, které jsou atraktivní pro všechny věkové
skupiny. DOTÝKATI SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO!
Vernisáž 19. 1. v 15 hodin.

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30
– pokud není uvedeno jinak
7. 1.
JAZZ KVÉ
Pohodová jazzová formace známého karlovarského hudebníka Ivana Pelce.
14. 1. OLGA ŠKRANCOVÁ & FRIENDS
Vynikající jazzová zpěvačka, jejíž hudební cítění a precizní
intonace skýtají ojedinělý posluchačský zážitek. Směs jazzových standardů, latiny a swingových skladeb.
Vstupné 100 Kč.
21. 1. MATEJ BENKO „NO BORDERS TRIO“
Excelentní pianista Matej Benko v čele akustického tria,
bravurní interpretace latinskoamerické hudby, osobitá dynamika projevu.
28. 1. FRANTIŠEK KOP & PETR MALÁSEK QUARTET
Nejlepší jazzoví instrumentalisté v čele pražské formace - F.
Kop – saxofon, P.Malásek – piano, žánrově pestrý repertoár
a mimořádná atmosféra. Vstupné 100 Kč.
Živá hudba:
•
Maracas band
– pondělí
•
Gipsy Hery Band
– středa
•
Diskotékový pořad
– sobota
Úterní vystoupení
•
Magic show nebo indické tance

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:
2. 1.
10–17h, pro Karlovaráky vstup zdarma
Od 4. 1. 10–17h

28. 1. 19:30
Lázně III
Karlovarský symfonický orchestr pod vedením dirigenta
Františka Drse účinkuje na závěrečném operním koncertu
Mezinárodního interpretačního pěveckého semináře.

Do 30. 1. Petr Pavlík – Poutnice
Výstava představí aktuální malířskou a kresebnou tvorbu
zajímavé a vyzrálé osobnosti střední generace, člena sdružení 12/15, pedagoga a teoretika.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO – Vestibul Lázně III
v den koncertu 15:00-19:30, tel: 353 232 026

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

Infocentrum K. Vary – Lázně III, Mlýnské nábř. 5
denně 10:00–16:00, tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží
Po-Pá 8:00–17:00, So-Ne 10:00–16:00
tel: 353 232 838
Předprodejní místa Městského rezervačního systému
více na vstupenky.karlovy-vary.cz
KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

DALŠÍ AKCE:
29. 1. 19.30
Ondřej Smeykal – didjeridoo,
Miloš Dvořáček – percuse
Akustický koncert dvou výtečných instrumentalistů představí australský domorodý nástroj
ve spojení s rytmikou bubínků
vytvářejících působivou meditační atmosféru.

Kulturní servis
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
Děti, přijďte k nám!
Máme pro vás otevřeno po, út, čt, pá: 13–18; st 12–15.
Můžete si u nás v klidu číst knížky či časopisy, každý registrovaný čtenář má nárok na půl hodiny internetu zdarma,
nabízíme i stolní hry, kvízy, doučování češtiny.
12. 1. 2011 17,00 hod.
Cestopisná přednáška Jirky Lehejčka Bajkal a okolí
Student Fyzické geograﬁe na PřF UK se vypravil se svými
spolužáky na více než měsíční cesty po Sibiři. Hlavním cílem
bylo nejhlubší jezero světa Bajkal. Pozorovali tuleně něrpu,
prošli rozkvetlé pohoří Chamar – Daban, při přechodu Východních Sajan týden nepotkali člověka. Neopomenuli ani
metropoli východní Sibiře Irkutsk, poznali sibiřskou kuchyni
a v Burjatsku navštívili jediný buddhistický klášter Ruska.

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz; on-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz
1.–2. 1.
14:00 a 16:00
3.–6. 1.
16:00
Já padouch
USA, 95 min., 3D animovaný, dabing. Vstupné 140 Kč.
1.–6. 1.
18:00
Tron Legacy
USA, 118 min., 3D ﬁlm, sci-ﬁ, české titulky.
Vstupné 140 Kč.
1.–2. 1.
20:00
Román pro muže
ČR, 100 min., komedie.
Vstupné 100 Kč.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Výstavy
Kavárna Dvory:
5.–28. 1.
TVÁŘ AFRIKY
Výstava fotograﬁí Andrey Kaucké. Lidé - zvěř - krajina Afriky
jak je na svých cestách zaznamenali Andrea Kaucká a René
Bauer.

6.–9. 1.
20:00
Nesvatbov
ČR, 72 min., dokumentární,
komedie. Vstupné 100 Kč.
10.–12. 1. 20:00
Na doraz
USA, 100 min., komedie, české titulky. Vstupné 100 Kč.
Představení
nejen pro seniory

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po–čt 10.00–12.00, 12.30–18.00;
pá 12.00–16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská
U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice
Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4, tel.: 353 564 844
Tuhnice
Wolkerova 1, tel.: 353 227 747
Vyhlídka
Raisova 4, tel.: 353 224 203
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

7.–12. 1. 18:00
Letopisy Narnie: Plavba
Jitřního poutníka
VB, 114 min., 3D ﬁlm, dobrodružný, dabing.
Vstupné 140 Kč.

3.–5. 1.
20:00
Záměna
USA, 101 min., komedie,
české titulky.Vstupné 100 Kč.
7. 1.
16:00
8.–9. 1.
14:00 a 16:00
10.–12. 1. 16:00
Megamysl
USA, 96 min., 3D ﬁlm, animovaná komedie, dabing.
Vstupné 140 Kč.

13.–16. 1. 20:00
Hon na čarodějnice
USA, 113 min., premiéra,
dobrodružný, fantasy, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.
17.–19. 1. 20:00
Američan
USA, 105 min., akční, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.
20.–21. 1. 16:00
22.–23. 1. 14:00 a 16:00
24.–26. 1. 16:00
Gulliverovy cesty
USA, 84 min., 3D ﬁlm – premiéra, dobrodružná komedie, dabing. Vstupné 140 Kč.

11. 1.
10:00
Legenda o Létajícím Cypriánovi
Slovensko, Polsko, 108 min.,
historický, dobrodružný.
Vstupné 40 Kč.
13.–19. 1. 16:00 a 18:00
Zelený sršeň
USA, 3D ﬁlm – premiéra, akční, komedie, české titulky.
Vstupné 165 Kč.
15.–16. 1. 14:00
Legenda o Sovích strážcích
USA, 92 min., 3D animovaný,
dabing.
Vstupné 140 Kč.

27.–30. 1. 20:00
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Švédsko, Dánsko, Německo, 147 min., krimi, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.

24.–26. 1. 18:00
Paranormal activity 2
USA, 100 min., horor, české
titulky.
Vstupné 100 Kč.

31. 1.
20:00
Tacho
ČR, 102 min., komedie.
Vstupné 100 Kč.

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

Hala Dvory:
3.–31. 1.
1. české gymnázium Karlovy Vary
Výstava prací studentů

2. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 1 - ČR 63 min.
Vstupné 20 Kč.

Studijní odd. Lidická
Do 28. 1.
Fotograﬁe a práce z kurzu arteterapie pro seniory

2. 1.
19.30
Milénium 1. díl
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko, Norsko 2009/180` thriller, titulky.
Vstupné 90 Kč.

14.–16. 1. 17.00
MEGAMYSL
USA 2010/96` 2D, rodinný, animovaný,
dabing.
Vstupné 90 Kč.

Herní klub
A-klub Dvory:
6., 13., 20., 27. 1. 15:00
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
není omezena.

3.–5. 1. 19.30
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
USA 2010/140` romantický, titulky.
Vstupné 90 Kč.

1. 1. 2011
15.00 SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
Slavnostní sál Grandhotelu Pupp
Karlovarský symfonický orchestr zahraje skladby Wolfganga Amadea Mozarta, G. Rossiniho, G. Bizeta, A. Dvořáka,
J. Brahmse, J. Strausse, J. Montiho, J. Fučíka, N. Rotty a
E. Morriconeho.
Vladislav Liněcký – koncertní mistr KSO – housle, Jaroslav
Kubricht – sopránsaxofon, Dirigent František Drs

27.–28. 1. 16:00
29.–30. 1. 14:00 a 16:00
31. 1.
16:00
Na vlásku
USA, 92 min. 3D ﬁlm – premiéra, animovaná komedie,
Dabing.
Vstupné 165 Kč.

20.–23. 1. 18:00 a 20:00
24. – 26. 1. 20:00
Nevinnost
ČR, min., premiéra, drama.
Vstupné 100 Kč.

11.–12. 1. 19.30
Bio art
HLAVA – RUCE – SRDCE
ČR 2010/110`, historický.
Vstupné 90/70 Kč.

MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ CENTRUM
ANTONÍNA DVOŘÁKA, o.p.s.
Šmeralova 40, Karlovy Vary
Tel.: 353 447 045; http://joomla.mpcad.cz/

25. 1.
10:00
Hlava–ruce–srdce
ČR, 110 min., drama.
Vstupné 40 Kč.

27.–31. 1. 18:00
Temná krajina
USA, 92 min. 3D ﬁlm – premiéra, thriller, české titulky
Vstupné 140 Kč.

1.–2. 1. 16.30
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1
VB, USA 2010/150‘, dobrodružný, dabing.
Vstupné 100 Kč.
1. 1.
19.30
KVÍLENÍ
USA 2010/90‘ drama, titulky.
Vstupné 90 Kč/70 Kč.

A-klub Dvory:
3. 1.–28. 2.
NADPŘIROZENÉ BYTOSTI
Výstava prací žáků ZŠ Truhlářská St. Role

Představení
nejen pro seniory

7. a 9. 1. 19.30
Milénium 2. díl
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Švédsko, Dánsko 2009/129`, thriller,
titulky.
Vstupné 90 Kč.
8. 1.
18.45
Met in HD live
DÍVKA ZE ZLATÉHO ZÁPADU
Giacomo Puccini – USA 2010/210 min.,
italsky/anglické titulky.
Vstupné 380/v předprodeji 320 Kč.

12. 1.
17.00 Předst. pro seniory
KUPEC BENÁTSKÝ
USA, Itálie, VB 2004/138`, český dabing.
Vstupné 25 Kč.

14.–15. 1. 19.30
Bio art
DRUHÝ SVĚT
Francie, Belgie 2010/105`, titulky.
Vstupné 90/70 Kč.
16. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
KAMARÁD KRTEČEK
ČR 66 min
Vstupné 20 Kč.

9. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
BROUČKOVA RODINA 1 – ČR 64 min
Vstupné 20 Kč.
9.–10. 1. 17.30
BASTARDI
ČR 2010/80`, drama. Vstupné 90 Kč.

16. 1.
19.30 Bio art – dokument
NESVATBOV
ČR 2010/72`
Vstupné 90/70 Kč.

10. 1.
20.00
Bio art
VŠE, CO MILUJI
Polsko 2009/95`, titulky.
Vstupné 90/70 Kč.

18.–19. 1. 19.30
Bio art
DĚCKA JSOU V POHODĚ
USA 2010/104` tragikomedie, titulky.
Vstupné 90/80 Kč.

17. 1.
19.30 / 18. 1. 17.30
TACHO
ČR 2010/100`,akční.
Vstupné 90 Kč.

21.–23. 1. 17.00
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA - VB 2010/114` 2D,
rodinný, dobrodružný, dabing.
Vstupné 90 Kč.
23. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
ČR 64 min.
Vstupné 20 Kč.
20. 1.
17.00; 21.–23. 1.
RODINKA
ČR 2010/80` rodinná komedie

19.30

24.–25. 1. 19.30
KRÁSNÁ JUNIE
Francie 2008/90´, titulky.

Bio art

26. 1.
19.30
IMAGINÁRNÍ LÁSKY
Kanada 2010/95`, titulky.

Bio art

26. 1.
15.00, 17.00
Představení pro seniory
HABERMANNŮV MLÝN
ČR, Německo 2010/104`, drama.
Vstupné 25 Kč.
27.–28. 1. 17.00
29. 1.
16.00
NA VLÁSKU
USA 2010/92` 2D, rodinný, český dabing, premiéra.
28.–30. 1. 19.30
AMERIČAN
USA 2010/105`, krimi, titulky.
30. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
KAMARÁDI Z TELEVIZE 2
ČR 65 min.
Vstupné 20 Kč.
31. 1.–1. 2. 19.30
Bio art
NA MAMUTA!
Francie 2010/92` tragikomedie, titulky.
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Kulturní servis

Do 15. 1.
Mezinárodní výstava dětské malby (obrázky dětí z Rumunska, Polska, Ruska aj.)
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Do 6. 1.
Průřez tvorbou ilustrace a malba Monika Tobischová a
František Fuksa

Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
WC jede! – průběžně
Fotograﬁcká soutěž
Pošlete na pro@tebe.cz. fotograﬁi, graﬁku, kresbu, malbu jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme.
Záchody mají neuvěřitelně mnoho podob, a proto ukažte
svá wc a staňte se jedním z autorů stálé výstavy a sbírky.
GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy (mlhoviny, galaxie, hvězdokupy) nastávají začátkem měsíce, naopak nejhorší můžeme
očekávat kolem měsíčního úplňku, kdy Měsíc svým svitem tyto slabé
objekty přesvítí. Ve dnech z 3. na 4. ledna vrcholí maximum meteorického roje Quadrantid. Pozoruhodné částečné zatmění Slunce proběhne
4. ledna v dopoledních hodinách v čase mezi 8:00–10:45 h. Maximum
nastane v 9:22 h, kdy Měsíc zakryje 78,8 procenta slunečního průměru.
Každý, pátek a sobotu v 18:30 hodin SLUNCE Z PRACHU
Večerní pozorování pro děti 5-9 let s úvodním audiovizuálním pořadem. Jak došlo ke vzniku našeho Sluníčka a planet
sluneční soustavy? Co bylo před tím a jaká budoucnost čeká
naše Sluníčko za miliardy let? Odpovědi na tyto otázky přináší
dětem náš zbrusu nový pořad „Slunce z prachu.“
Každý, pátek a sobotu ve 20:00 hodin
KOMETY
Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem
o historii a současnosti meziplanetárních poutníků. Doporučený minimální věk 10 let.
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li silný
vítr. Jen tehdy probíhá pozorování oblohy. Vstup do objektu
hvězdárny provozovatelem umožněn vždy 30 minut před uvedeným začátkem programu. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout stálou expozici hvězdárny. Informace o aktuálním stavu
oblohy lze získat také na tel. čísle: 777 95 34 21-3.

18. 1. 17.00
ŠPERKY Z FORMY
Dohotovení šperků-práce s perleťovými pudry a tekutým
polymerem.
1. 2.
17.00
VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA
Výroba dekorativních papírů a technika embosingu

19. 1. 13.00
Zápis do kurzů plavání pro pokračující plaváčky,
14:00 Zápisy pro nové plaváčky
MCKV nabízí:
Kurzy plavání budou probíhat opět od února každé pondělí
dopoledne nebo čtvrtek odpoledne.
Kurzy akvaaerobiku a plavání pro těhotné se budou konat od
února každý čtvrtek odpoledne.
Hlídání dětí od 8:00 do 14:00 – v případě domluvy i jinak.
Kurz Poprvé bez mámy (3 hodinky bez maminky – příprava na MŠ).

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu/
Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlovarských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.
Otevřeno zpravidla na objednávku.

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

PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání KV, o.p.s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
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. 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
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22. 1. 17:30 Svět malé astronomie – „Uf, viděl jsem UFO!“
Hvězdárna uvádí 4. díl z cyklu živě přednášených pořadů pro
děti: Nakolik jsou svědectví o pozorování UFO pravdivá? Odpověď na tuto otázku nám podá animovaný ufonek neidentiﬁkovatelného jména.
21.–23. 1. Astronomický víkend pro děti
Hvězdárna K. Vary pořádá rekreační, pobytovou akci pro děti
ve věku 8–14 let se zájmem o pozorování hvězdné oblohy. Spolu s odbornými instruktory nabízíme dětem během pobytu přímo v prostředí hvězdárny kompletní program, jehož náplní jsou
především společné hry, výlety do blízkého okolí a noční pozorování hvězd. Ubytování a strava je zajištěna. Smyslem celé
akce je děti seznámit se základními poznatky o vesmíru, a nabídnout jim prostor k poznání nových kamarádů s podobnými
zájmy. Bližší informace obdržíte na tel. čísle 777 95 34 23.
NON-STOP internetová pozorování ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů
a on-line astronomických kamer na našem ojedinělém webu.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 20 K. Vary,
Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz
Do 2. 1. je MCKV zavřené.

11. 1.
17.00
ŠPERKY Z FORMY
Výroba formy a zhotovení otisků.

4. 1. 8:00–10:45
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE
Pozorování se koná ve Staré Roli (Nejdlova ul., poblíž Penny
marketu) prostřednictvím přenosných dalekohledů.

Kurz Výtvarná dílnička pro děti od 3 nebo 5 let kurz Hudební
hrátky pro děti od 3 let.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO,
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
Nabídka masérských kurzů a rekvaliﬁkací.
10.–11. 1. ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. Čas
nutno objednat.
11., 18., 25. 1. 14,00 PORADNY V KE
Poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů – M. Hrnková
SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
12. 1. 14.00 Mozkový joging, mezigenerační komunikace
Mgr. Michaela Al Haboubi. Místo konání: Bílý Kříž, Krále
Jiřího 2, MHD bus č. 4.

Kurz Němčina hrou - pro děti od 3 let kurz Mamka šikulka tvoření nejen pro maminky (různé techniky, různý materiál).

Křesťanská akademie Karlovy Vary
Kostelní 1, Karlovy Vary
kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz
21. 1. 19:00
Křesťanská mystika v dějinných proměnách
Přednáška na faře v Rybářích. Přednáší Tomáš Matouš
Živný (student Evangelické teologické fakulty UK a diakon
evangelické církve augsburského vyznání v ČR [ECAV]).

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary
Gudrun Jiravová, Tel.: 723 355 673
29. 1. 14.00 Taneční zábava
Kongresový sál LH Thermal, vstupné 50 Kč. Vstupenky v
klubovně každé úterý 9–11 h nebo přímo v sále v den konání.

VELKOLEPÁ LEDNÍ SHOW

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence, volnočasové
aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, www.dveredokoran.cz
Pondělí 10.00–12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie v DDM
15.00–16.30
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
14.00–16.00
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek 10.00–12.30
Společenské akce, pracovně výtvarná terapie, DDM

KV aréna Karlovy Vary
18. 2. 2011 od 19 hodin
pořadatel

partner

mediální partneři

předprodej v sítích

SC-301777/1

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

Kulturní servis

Dům dětí a mládeže
nabízí v lednu
bohatý program
DORTOHRANÍ
20. 1. 2011 od 15.00 hodin v DDM Karlovy Vary středisko Stará Role (ul. Rolavská
295, tel.č.: 353 562 961) vás zveme na tvoření z marcipánu. Naučíme se jak dorty zdobit pod vedením paní Dagmar Veselé. Svou
účast je nutné nahlásit předem. S sebou je
nutné si vzít podložku, váleček a nádobku
na hotové výrobky.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Od 17. do 24. 1. 2011 v DDM Karlovy Vary
středisko Stará Role (ul. Rolavská 295, tel.č.:
353 562 961) je možné přinést dětské oblečení
k prodeji (darovat) nebo si jej zakoupit.

ŽIJ POHYBEM
15. 1. 2011 Praha účast zájmového kroužku
aerobiku Fitness team ligových závodů pódiových skladeb. V pořadí první závody nové
sezony, která končí ﬁnálovými závody v červnu 2011. Již třetím rokem se tento zájmový
kroužek připravil na velkou celorepublikovou konkurenci a doufáme, že opět budou
úspěšní, jako tomu bylo v předešlých letech.

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU LEGENDÁRNÍHO KONCERTU VE WEMBLEY V ROCE 1979!
POPRVÉ
V ČR!

T O U R 2011

12. 2. Karlovy Vary

VSTUPENKY: TEL. 222 897 333, WWW.TICKET-ART.CZ

www.ceskydomov.cz

SVĚTOVÝ POHÁR JUNIORŮ
V ŠERMU

Zájmový kroužek šermu je naplněn velmi
výraznými talenty, kteří slaví veliké úspěchy
nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí na závodech evropské a světové úrovně.
V tom měsíci se například někteří zúčastní
od 8. do 9. 1. Světového poháru juniorů v italském Lignanu a od 22. do 23. 1. Světového
poháru juniorů ve švýcarské Basileji.

SEMINÁŘ MALOVÁNÍ NA SKLO
V 2. polovině měsíce ledna 2011 – pátek nebo
sobota v DDM Karlovy Vary, Čankovská 9,
tel. č.: 353 564 222
Podrobnější informace na www.ddmkv.cz
a tel.č.: 353 564 222

SC-301636/2

SC-301635/2
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Kalendárium 2011

Očekávané události roku 2011 v Karlových Varech
Termín
3.–9. 1.
4.1.
17.–21. 1.
17.–21. 1.
20. 1.
29. 1.
únor
4. 2.
7.–13. 2.
12. 2.
14.–27. 2.
16. 2.
18. 2.
24. 2.
25. 2.
5. 3.
21. 3.
21.–22.3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
8. 4.
14. 4.
21.–24. 4.
23. 4.
24.–25. 4.
26.–29. 4.
23.–25. 4.
duben
5. 5.
Termín
6.–7. 5.
8. 5.
12.–22. 5.
26. 5.
27. 5.
3. 6.
15. 6.
17. 6.
21. 6.
1.–9. 7.
2.–8. 7.
2.–8. 7.
20. 8.
21. 8.
září
září
1.–4. 9.
2.–4. 9.
7.–16. 9.
23. 9.
23.–24.9.
říjen
4.–6. 10.
6.–9 .10.
30. 10.
listopad
18.–19.12.
22. 12.

Akce
Zahájení lázeňské sezony
Den matek
FLORES KV 2011 – prodejní výstava květin a zahr. techniky
KSO – symfonický koncert
KSO – symfonický koncert
KSO – symfonický koncert
Akce hvězdárny – úplné zatmění měsíce (20.30-23.00hod.)
KSO – symfonický koncert
V 19,16 hod. začíná astronomické léto
46. Mezinárodní ﬁlmový festival
akce hvězdárny – Hvězdy nejen ﬁlmové… (14.00–17.00 hod.)
akce hvězdárny – Hvězdy nejen ﬁlmové… (22.00–24.00 hod.)
City Triathlon KV – triatlonový minifestival (děti a amatéři)
City Triathlon KV – Evrop. pohár ženy (dopol.), muži (odpol.)
III. ročník dětského festivalu Pohádkové září
autorská výstava obrazů, plastik a keramiky
Mezinárodní folklorní festival
Porcelánové slavnosti
Mistrovství Evropy volejbal muži
V 11,04 hod. začíná astronomický podzim
akce Hvězdárny – Noc vědců 2011 (19.00–02.00 hod.)
II.ročník Karlovarského divadelního festival BESTFEST
akce Hvězdárny – Světový kosmický týden 2011
(k 50. výročí prvního letu člověka do vesmíru
Karlovarský týden:Tourﬁlm – 44. ročník Mezinárodního
ﬁlm. festival turist. ﬁlmů Lázeňský festival – 8. ročník
Končí letní čas
46. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka
akce Hvězdárny – Vánoční hvězdy nad KV (17.00–20.00hod.)
V 6.30 hod. začíná astronomická zima
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Akce
Tříkrálová sbírka 2011
Akce Hvězdárny – pozorov. část. zatmění slunce (7.45–11.00hod.)
Zimní odstávka Vřídelní kolonády
Zápisy do prvních tříd ZŠ
Jiří Dědeček (19.30hod.)
16. Bál festival
Reciproční výstava umělců z Baden-Badenu
Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny školáků
Abba The Concert
Uzavření Sadového pramene
Vřešťál – Neřež (19.30 hod.)
Cirkus na ledě – lední show
R. Hladík Blue Effect (19.30 hod.)
Vyhlášení výsledků Sportovec města a kraje
Lord of the Dance 2011
V 0.21 hod. začíná astronomické jaro
16. Karlovarský skřivánek
Mňága a Žďorp (19.30 hod.)
Začíná platit letní čas
Goodfellas (19.30 hod.)
KSO – symfonický koncert
Xindl X (19.30 hod.)
Mistrovství Evropy mažoretek v twirlingu
KSO – velikonoční koncert
akce Hvězdárny – velikonoční hvězdy nad KV (17.00–20.00 hod.)
Mezinárodní astronomický workshop (17.00–20.00 hod.)
Velikonoční trhy
Karlovarský víkend (setkání evropské šlechty)
Kouzelná ﬂétna – divadlo J.K.Tyla Plzeň

Místo
Mlýnská kolonáda
KV Arena
Lázně III.
Lázně III.
Lázně III.
Hvězdárna
Lázně III.
Thermal, Pupp
Thermal
Hvězdárna
Rolava
Karlovy Vary
Městské divadlo
Městská galerie
Thermal, Pupp
Pupp
KV Arena
Hvězdárna
Městské divadlo
Hvězdárna
Thermal

Karlovy Vary
U Kočky

Místo
Karlovy Vary
Stará Role
Vřídelní kolonáda
ZŠ Karlovy Vary
divadlo Husovka
Pupp
Městská galerie
Karlovy Vary
Karlovy Vary
KV Arena
Sadový pavilon
divadlo Husovka
KV Arena
divadlo Husovka
GH Pupp
KV Arena
ZŠ a ZUŠ Rybáře
divadlo Husovka
divadlo Husovka
Lázně III.
divadlo Husovka
KV Arena
Lázně III.
U Kočky
Krajská knihovna
Třída TGM
14. ročník
Městské divadlo

Školy

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků Den otevřených dveří

M

ěsto Karlovy Vary je zřizovatelem celkem 10 základních škol, ve kterých
mohou děti plnit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná
školní docházka pro děti začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad.

na ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25
příspěvková organizace

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

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 21. LEDNA 2011
Webové stránky školy: zskonecna.webnode.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:
Zápis
Datum
Hodina

Den otevřených dveří
Datum
Hodina

ZŠ Konečná

21.1.2011 14:00 až 18:00

2.12.2010

15:30–17:30 353 564 119

ZŠ Truhlářská

18.1.2011 14:00 až 17:00
19.1.2011 14:00 až 17:00

18.1.2011

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

ZŠ a ZUŠ Šmeralova

17.1.2011 15:00 až 18:00
18.1.2011 15:00 až 18:00

ne

ZŠ J.A.Komenského,
Kollárova

18.1.2011 14:00 až 17:00
19.1.2011 14:00 až 17:00

12.1.2011

ZŠ jazyků,
Libušina

17.1.2011 14:00 až 17:00
20.1.2011 14:00 až 17:00

ne

ne

353 223 408 www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů,
Moskevská

18.1.2011 14:00 až 18:00

12.1.2011

9:00–17:00

353 226 984 www.zsdukla.cz

ZŠ 1. máje

17.1.2011 14:00 až 17:00
18.1.2011 14:00 až 17:00

23.12.2010

16:00–18:00 353 563 426 www.skoladvory.cz

ZŠ Poštovní

18.1.2011 14:00 až 17:00
19.1.2011 14:00 až 17:00

11.1.2011

13:00–17:00 353 226 408 www.zskvary.cz

ZŠ Krušnohorská

17.1.2011 14:00 až 18:00
18.1.2011 14:00 až 18:00

13.1.2011

15:00–17:00 353 437 114 www.zsruzovyvrch.cz

3.2.2011 14:00 až 16:00

7.12.2010
11.1.2011

10:00–16:00
353 224 241 www.zsdys.cz
10:00–16:00

inzerce

353 447 020 www.zsazus.cz

od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Vančurova 83, Karlovy Vary –
Stará Role, telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351
• do 1. ročníku základní školy,
• do speciální mateřské školy,
• do přípravné třídy základní školy.
od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Svahová 26, Karlovy Vary,
telefon: 359 601 038, 731 612 423
• do přípravné třídy základní školy.

Speciﬁka vzdělávání a výchovy:
13:00–16:00 353 300 321 www.zskomenskeho-kv.cz

•
•
•

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.ic.cz

Základní škola 1.–5. ročník
- vhodná pro žáky se speciﬁckými poruchami učení a chování či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě velmi sníží riziko neúspěšnosti při
zvládání učiva v dalších ročnících ZŠ.

Speciální mateřská škola a přípravné třídy ZŠ
- 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-301774/1

ZŠ Mozartova, pro žáky
s poruchami učení

ne

www.zskonecna.
webnode.cz

Zápis ve dnech 17. a 18. ledna 2011

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Husova 600, 362 21 Nejdek

děkuje všem, kteří naší školu podpořili svým podpisem na petičních listech a tím pomohli zachovat školu.
Zároveň Vám oznamujeme, že škola nadále zajišťuje výuku, nabízí a přijímá žáky do:
- tříletých učebních oborů zakončených výučním listem:
- čtyřletých studijních oborů
Nástrojař 23-52-H/01
ukončených maturitní zkouškou:
Krejčí 31-58-H/01
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Stravovací
a
ubytovací
služby –kuchařské práce 65-51-E/01
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Zámečnické práce a údržba 23-51-E/001
Zároveň Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 12. 1. 2011 v obou budovách školy: Husova 600,
362 21 Nejdek/čtyřleté obory a Závodu míru 144, 360 17 Karlovy Vary / tříleté obory. Kontakt : tel. 353 825 353, www.sosnejdek.cz
19

SC-301763/1

Škola

Více informací
Telefon
www stránky

Lázně

Zimní slevy v Alžbětiných lázních

OD 10. LEDNA DO 14. BŘEZNA
NOVÉHO ROKU 2011
Nabízíme:
Výrazné slevy procedur (masáže, koupele,
rašelinové zábaly, kosmetika GERnétic a
dalších 20 druhů procedur)
Novinka: Hawajská masáž , Vacushape

Akční cena procedur od 90 Kč!!
Otevřeno každý den od 8.00 do 20 hod.

Udělejte radost sami sobě,
svým blízkým či zaměstnancům!
Darujte v Novém roce
poukaz na procedury !
Těšíme se na vás!
Alžbětiny lázně – Lázně V,
Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
Tel.: 353 304 111
E-mail: info@ spa5.cz
www.spa5.cz

Snadná cesta do lázní již pošesté
inzerce

SC-301770/1
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Inzerce

PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
A ZAHRADNÍ TECHNIKY
12. - 22. KVĚTNA 2011 V KV ARENĚ
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Naše tradice

Její Veličenstvo
V hitparádě nejprodávanějších karlovarských suvenýrů rozhodně
vedou lázeňské oplatky. Předběhly zkamenělé růžičky, becherovku i vřídelní sůl. O tradici výroby a uznání originality receptury se
přetahuje naše město s Mariánskými Lázněmi více než dvě století.

O originalitu oplatek se přetahují Karlovy Vary a Mariánské Lázně od roku 1856.

J

e doloženo, že první oplatkárnou v Karlových Varech byla výrobna hotelu U Zlatého štítu, provozovaná roku 1810 Annou Grasmuckovou, manželkou hraběte Josefa von
Bolzy. Od roku 1850 až do roku 1945 se říkalo
pouze karlovarské oplatky. V obou městech,
jak uvádějí kroniky, je ale pekly cukrářky už
v 17. století, neboť vynález spékacích kleští
přišel do Karlových Varů roku 1630. V korespondenci z roku 1788 líčili hosté lázní, jak
některé měšťanky nabízely oplatky jako lehkou pochoutku k čaji. O 80 let později byla
mezi 15 výrobci nejznámější Barbora Bayerová, která do obchodu zapojila své tři syny.
Nejpodnikavější Karel pekl od roku 1867
oplatky ve velkém na Jakubském vrchu. Jako
první zavedl kulaté papírové krabice. Bay22

erovy oplatky (na snímku) dodávali na dvůr
německého císaře Viléma I., pruského krále,
do Vídně i Berlína. Na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 byla karlovarským oplatkám
udělena Zlatá medaile. V roce 1904 bylo
v Karlových Varech už dvaadvacet výroben
oplatek. Všechny dohromady dělaly čtyři miliony oplatek ročně. Produkce se zvyšovala až
do roku 1939, kdy existovalo 26 výrobců. Každý z nich ale měl vlastní recepturu a tvrdil,
že jedině jeho oplatky jsou pravé karlovarské.
Po roce 1945 byla většina pekařů odsunuta
do Německa a hlavní výroba přešla do Mariánských Lázní, kde byl založen národní podnik Karlovarské oplatkárny, pozdější Kolonáda. Jeho karlovarská pobočka Orion vyráběla
oplatky až do roku 1989.

Na křupavé oplatce si pochutnávají návštěvníci
lázní všech generací

Lázeňské oplatky

lázeňská oplatka
robu a. s. Opavia, která je součástí Danone.
K dalším výrobcům patří s. r. o. Karlovarské
oplatky. Od roku 2008 se u nás ročně vyrobí
2,5 tuny oplatek.

SPORY O OCHRANNOU ZNÁMKU EU

PRAOTCEM OPLATKY
BYL PRÝ MOUČNÍK MNICHŮ
Podle historiků se o rozšíření tradice výroby oplatek v Mariánských Lázních zasloužil
opat tepelského kláštera Karel Kašpar Reitenberger. Jeho synovec měl roku 1856 pekárnu v domě U Tří bažantů na Hlavní třídě
a díky podpoře podnikavého strýčka opata
vyráběl ročně až půl milionu kusů. Jeho
oplatky byly díky skořici světlehnědé barvy,
plněné oříšky, mandlemi a cukrem. Tamní
recepturu vymyslel kuchař kláštera premonstrátů v Teplé původně jako oplatku tělo Páně
na mešní hostie a později jako dezert pro mnichy. Ve Vídni recept vylepšili, a tak vznikly
čokoládové oplatky. U jejich zrodu nebyl žádný Vídeňák, ale cukrář českého původu Josef
Homolka. Svůj patent si dal zapsat v šesti
zemích Evropy. Když se po druhé světové
válce vrátil domů, začal v Mariánských Lázních péci své vylepšené oplatky. Byznys mu
překazilo znárodnění a spojením Homolkovy
ﬁrmy s osmnácti dalšími výrobnami (včetně
těch v našem městě) vznikl národní podnik
Karlovarské oplatkárny. Ty měnily několikrát název, roku 1974 vznikla Kolonáda, pak
Čokoládovny, až 1. ledna 1999 převzala vý-

O název Originální Karlovarské oplatky vede
Sdružení výrobců Karlovarských oplatek spor
u Evropského soudu ve Štrasburku už od roku
2005. Hájí se tím, že originální lázeňská oplatka je pouze ta naše. Má hmotnost 175 gramů,
průměr 19 centimetrů a uprostřed pod nápisem Karlovarské oplatky je symbol města
– vřídlo nebo kamzík. Oplatka je vyrobena
z domácích surovin, kde významnou roli pro
chuť i vlhčení plátů sehrává vřídelní voda. Jako
důkaz předložili i nejstarší dochované klešťové oplatnice ze sbírek karlovarského muzea
a recepturu z roku 1788, zveřejněnou v knize
Karlsbad, Beschrieben zur Bequemlichkeit
der hohen Gäste. Tu si však přivlastňují i odsunutí sudetští pekaři. Až 22.května 2009 to
němečtí odpůrci vzdali a alespoň mariánskolázeňské oplatky získaly ochranné označení
EU. U karlovarských oplatek však spory pokračují. ČR má zatím schválených dvaadvacet potravinářských výrobků jako hořické
trubičky, štramberské uši, pardubický perník
a také karlovarský dietní suchar, které už byly
zařazeny mezi unikáty, uznávané a chráněné
(ﬁk)
normou EU.

Věhlas karlovarského pekaře Karla Bayera
a jeho oplatek potvrzuje reklama z roku 1924.
Zakladatele spékárny přežila o 150 let.

Základem výroby oplatek jsou spékací kleště a spékací kruh.
23

Skvosty muzea

Ze sbírek Karlovarského muzea: Obrazy Wenzela Petera
Není příliš známé, že Wenzel Peter,
v goethovské době nesporně nejslavnější evropský malíř zvířat, pocházel
z Karlových Varů.

N

arodil se 8. září 1745 jako syn puškaře
v Ondřejské ulici. Peterův otec pocházel z Berlína a v Karlových Varech se usadil
po sňatku s dcerou místního obuvníka. Mladý
Wenzel Peter jevil již od dětství mimořádný
malířský a sochařský talent. Ačkoliv se vyučil
puškařem, vydal se roku 1767 do Evropy a zakotvil ve Vídni v císařských službách jako rytec medailí a mincí. Výtvarný talent mladého
umělce rozpoznal hrabě Josef Kounic a vyslal
jej roku 1774 na své náklady do Říma, aby se
vyškolil sochařem. Petera ale lákalo malířství,
zvláště ztvárnění zvířat, v němž po několika
letech dosáhl skutečného mistrovství. Jeho
umělecký věhlas přesáhl hranice Říma a Itálie. Peterovy obrazy zvířat kupovala šlechta
z Neapole, Milána, Florencie, Prahy, Německa, Ruska, Španělska, Francie, Ameriky a Anglie. V Anglii byly zvláště oblíbené jeho obrazy
vlků. V letech 1783–1784 vyzdobil malbami
162 zvířat halu Villy Borghese (později Villa
Umberto). Při aukci těchto obrazů v roce 1891
získaly Karlovy Vary dva velké Peterovy obrazy
zvířat (Útok výra na zajíce a Kohout a kočka)
pro městské muzeum, v němž jsou uloženy
dodnes. V roce 1812 se Peter stal profesorem
římské malířské akademie S. Luca. Jeho ateliér
navštěvovali významní hosté jako básník Goethe, císař František I. i kníže Metternich. Karlovarský rodák Wenzel Peter se jako uznávaný
umělec dožil 84 let. Zemřel v Římě 27. prosin(sb)
ce 1829.

Wenzel Peter: Kohout a kočka, olej na plátně z roku 1782.

inzerce
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Co vás zajímá

Starosta zlatého věku Dr. Eduard Knoll
Dopis čtenáře: Můžete nám představit, kdo byl karlovarský starosta Eduard Knoll?
Podobně, jako jste to v květnových KRL udělali při 100. výročí úmrtí podnikatele Heinricha Mattoniho? Děkuji. Váš čtenář Jiří Kopeček, Majakovského 4, Karlovy Vary 5.

D

r. Eduard Knoll byl karlovarský
rodák (11. 12. 1839),, schoprosta,
ný právník a oblíbený starosta,
zvolený pětkrát po sobě. Při
ed
poslední volbě (rok před
osudnou povodní) do-stal od 35 zastupitelů 34
hlasů! Je obdivuhodné,
co stihl za sedm let starostování. Odstartoval
zlatý věk rozvoje města.
K lázním byly připojeny
Tuhnice, dokončena nemocnice, litinová Vřídel-ně
ní kolonáda, Nové lázně
olo(Lázně IV), Mlýnská kolonáda, městské divadlo a vydlážděny centrální ulice (dnešní Sadová, Varšavská, Zahradní,
k 1877 začala
č l
TGM a Dr. Bechera). Rokem
éra největšího stavebního rozkvětu. Starosta Knoll bydlel ve svém domě na Staré louce
č. 35 (dnešní hotel Corso). Z něho vyběhl 24.
listopadu 1890 ráno, když město po třídenních
lijácích zasáhla přívalová vlna. Řekou Teplá se
valilo s hukotem 300 m3 vody za vteřinu, která
zatopila domy až do výšky prvních pater. Byla
to nejničivější povodeň dosavadní historie.
Starosta jako čestný náčelník hasičů řídil osobně z Tržiště záchranné práce. Když se před jeho
očima utrhl ze záchranného lana topící se muž
a zmizel ve vodě, Knoll byl z toho tak rozrušený, že dostal srdeční mrtvici. Topícího muže
zachránili, ale starosta byl ironií osudu jedinou
obětí povodně. Dalších 69 lidí hasiči vyprostili z trosek a vytáhli z vody. Povodeň zničila
240 domů, vyplavila 400 obchodů a strhla 14
mostů. Škody odhadli na 1,5 milionu zlatých
guldenů. Na pohřeb obětavého starosty přišly

stovky lidí. Posledním Knollovým
přáním bylo
b postavit nad městem
hráz. To
T splnili radní až v roce
1936
1936, kdy dokončili přehradu v Březové. Chrání naše
m
město dodnes.
((Vedení města si památku starosty zlatého věku
Eduarda Knolla připomenulo u jeho hrobky
v Drahovicích loni 24.
11., v den, kdy uplynulo
1
120 let od jeho smrti.)
(ﬁk)

Dnešní Gogolova lávka od Pramene svobody
k hotelu Kolonáda.

Foto z povodně 24. 11. 1890. Mlýnský most a korzo před Mlýnskou kolonádou. Voda zatopila i Vřídelní ulici.

inzerce
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Hodn štstí, pohodu a radost peje personál restaurace Novissimo

TŠÍME SE
NA VAŠI NÁVŠTVU
Železniční 1006/5, 360 05 Karlovy Vary
SC-301281/4

SC-301020/3
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Městská policie

V našem městě začala Senior akademie
O
jedinělý projekt pro seniory, díky kterému získají důležité informace pro svoji
bezpečnost a také hlubší znalosti o prevenci
kriminality, odstartoval prvního prosince
na karlovarském magistrátu. Do pomyslných
lavic prvního ročníku Senior akademie zasedlo dvacet studentů v seniorském věku.
„Také v našem městě jsou starší lidé společně
s dětmi jednou z nejohroženějších skupin obyvatel,“ vysvětlil důvod vzniku akademie velitel
Městské policie Marcel Vlasák. Pilotní projekt
Senior akademie zahájil primátor města Petr
Kulhánek, který účastníkům akademie popřál,
aby je bavila a aby všem přinesla co nejvíce
prakticky využitelných poznatků. Zájem z řad
seniorů je velký. Přednášky budou zaměřené
například na problematiku domácího násilí,
ochranu zdraví a majetku a další preventivní
témata. Senioři v rámci akademie absolvují osmnáct vyučovacích hodin během šesti
přednášek. Součástí akademie budou rovněž
kurzy sebeobrany a první pomoci. Po absolvo-

Představujeme
strážníky města

vání všech seminářů s minimálně 90% účastí
získají senioři certiﬁkát, díky kterému se stanou asistenty prevence kriminality, a mohou

Strážníci s radary? Ano, Strážníci se ani v neděli
ale bez nesmyslné značky nenudili

V

Jméno:

Pavel Palouš

Okrsek:

Tržiště po morový sloup, Mlýnské
nábřeží, Dvořákovy sady, Karla
IV., I. P. Pavlova.

Zařazení:

pořádková služba

Charakteristika: rodina, silové sporty, pes a příroda
Kontakt:

p.palous@mpkv.cz

SC-300691/8
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získané znalosti předávat dalším. V příštích
letech se budou absolventi setkávat alespoň
jednou ročně, aby zhodnotili vývoj projektu.

elitelé městských policií
statutárních měst
usilují o změnu
nesmyslného nařízení, že úseky
silnic, kde měří
rychlost strážníci,
musí být označeny přenosnou dopravní značkou.
Podle nich by městské policie měly informovat o měření státní policisty, ale přenosná značka je zbytečná. V Karlovarském
kraji disponují přenosným laserovým radarem strážníci v Karlových Varech, Nejdku
a Sokolově. Řidiči v jejich nasazení často
vidí pouze snahu o snadné získání peněz
do rozpočtu měst. „Není tomu tak. Svědčí
o tom fakt, že když jsme měřili, měli jsme
300 případů překročení rychlosti za rok.
Z celkového počtu 15 tisíc přestupků v dopravě to není mnoho,“ namítá velitel karlovarské městské policie Vlasák.
Radary částečně nahrazují informační měřicí desky v ulicích měst a obcí. Je to ovšem
pouze prevence. Z dat těchto tabulí bylo
zjištěno, že řada motoristů jim nevěnuje
pozornost. A v takovém případě je represe
na místě.

N

edělní večer byl pro strážníky karlovarské městské policie doslova akční. Krátce před koncem denní služby vyslal operační
důstojník městské policie hlídku do nemocnice, kde se po střeše procházel muž. Byl to
pravděpodobně zloděj plechů. Po příjezdu
na místo, sotva je pracovníci nemocnice informovali o pohybu zloděje, rozhodl se pachatel, že se utká se strážníky v přespolním
běhu. Trénovaní členové hlídky však muže
záhy doběhli. Třicetiletého Karlovaráka předali v poutech do rukou přivolaných policistů. Krátce po dvacáté hodině se na městskou
policii obrátila žena, která se ve Sládkově ulici
nemohla dozvonit na svého tchána. Vzhledem k tomu, že ten den muži ošetřili zlomenou ruku, měla snacha strach o jeho zdravotní stav. Po domluvě s jedním z obyvatel
domu slanili strážníci z balkonu do jeho bytu.
Muž nehybně ležel
na podlaze, a tak
zasahující strážníci museli rozbít
okno, aby se dostali do bytu a přivolali záchranku. Muž
zkolaboval a kvůli
zlomené ruce se
nemohl sám zvednout.

Památky

t

RUBRIKA KRL

Seriál sochy: Obelisk s kašnou na třídě TGM
Na pomyslnou hranici, dělící obchodně-správní a lázeňskou část Karlových Varů,
se vydáme v našem lednovém putování za kamennými skvosty.

N

a konci karlovarské třídy T. G. Masaryka se do výšky sto třiceti metrů tyčí
skleněný obelisk. Štíhlý kolmý jehlan je vyroben z lepeného pískovaného skla s nerezovou příhradovou konstrukcí, dioritu a žuly
a jeho výstavba probíhala v letech 2003 až
2005. Přísnou siluetu obelisku prostupuje
a vizuálně změkčuje modravá světelná energie z poloprůsvitných skleněných polí s pískovanou kresbou i oblé linie vodních střiků.
Už egyptské stavební umění obelisku přisoudilo roli „zhmotnělého paprsku slunce“. Tento ikonograﬁcký význam smysluplně využil
autor Břetislav Kubíček i jeho spolupracovníci. Forma špičatého jehlanu záměrně směřuje
vzhůru tak, aby alegoricky upřednostňovala
zejména duchovní poslání jakékoliv lidské
činnosti a konání, které přináší blahobyt,
bohatství a prosperitu. Především by je měla
vytvářet symbolika tří dioritových koulí u zá-

kladny jehlanu. Zapojena byla rovněž existence lidské bytosti do univerzálních dimenzí,
ve kterých se propojily živly, a to vzduch zduchovnělý světlem slunce a voda vyvěrající ze
země v pramenech jako léčivé médium.
Obelisk se stal pomyslným hraničním kamenem mezi poklidným lázeňským územím
a vzrušeným rytmem obchodní zóny. Obehnán je kruhovou žulovou kašnou se střiky do vody ve třech výškových skladbách.
Do jejích stěn byl zakomponován citát Tomáše Garrigua Masaryka: „Mravnost – lidskost musejí býti cílem každého jednotlivce
a národa. Zvláštní národní etiky není.“ Nápis má připomínat, nejen jaké zásadní morální postoje vtělil T. G. M. do nově se utvářející státnosti první republiky, ale i jejich
nadčasovou platnost. Slova prvního prezidenta příznačně otevírají „bránu“ zrekonstruované pěší zóny, která byla v roce 2004
oceněna titulem Stavba roku.
(S využitím materiálů Boženy Vachudové
zpracovala Michaela Kousalová)

inzerce

Ristorante Pizzeria Venezia
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Sport
/ Inzerce
Sport
Sport / Inzerce
TURISTIKA

JÓGA

VODNÍ TURISTIKA

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

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

Alnitak ORION – Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134, Tel.: 777 909 885
– Michal Rendl; E-mail: bobr@pristavorion.cz

Sport / Inzerce
1. 1.
8. 1.

Novoroční výstup na Nebesa u Stráže nad Ohří
Zimní výstup na Hradiště u Černovic nedaleko
Chomutova
22. 1 Zimní výstup na Hradiště na Zámeckém vrchu
u Kraslic
29. 1. Z Vojkovic do Ostrova po nové cyklostezce
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

SNOOKER

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku
od 6 let, kteří by měli zájem o činnost ve skautském
vodáckém oddíle.

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

Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý.
Scházíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech
jezdíme do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní
a letní tábory a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.
Scházíme se:
Středa 16.00–18.00
Čtvrtek 16.00–18.00

v klubovně – mladší děti
v klubovně děti starší 11 let

inzerce

Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

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

SC-300641/8

Nechte se unést kouzlem a exotikou Dálného
východu a poetickou vůní moře slunné Francie.
Nabízíme přírodní kosmetiku od ﬁrem Charmzone,
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Najdete nás na adrese: STARÁ KYSIBELSKÁ 585/23,
(objekt bývalé autoškoly)
Naproti zastávce autobusu MHD č. 6 – Blahoslavova.

SC-300787/7

KOSMETICKÉ
STUDIO Věra Sedláčková

Hotel pro psy – výcvik psů

Pravidelný trénink se koná každou sobotu od 13 do
15 h. Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry
snookeru včetně zábavné ukázky tréninkových postupů
aplikované na každém fyzicky, a to vše zdarma. První hra
nebo lekce zdarma pro každého nově příchozího hráče.

• ubytování psů • výcvikové a výchovné kurzy psů
• výchova štěněte
Milan Luňáček, mobil: +420 602 627 113, K. Vary

inzerce

Salón pro psy – Fauben

Iva Kulatá - Softwarová škola

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

kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

DÁRKOVÉ POUKÁZKY!! Darujte svým blízkým počítačový kurz!

777 940 555

SC-301757/1

www.softwarovaskola.cz

SC-301032/3

Pavel Štaffl
Mánesova 5
Karlovy Vary

POČÍTAČOVÉ KURZY

SC-300774/8

SC-300546/

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory,
tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919

www.fauben.com

SC-301756/1

Soukromá výuka angličtiny

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

• stříhání • trimování • úprava srsti
Šárka Pružinová, mobil : +420 607 538 828, K. Vary

SC-300573/

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC-300763/

SC-300977/6

11/25/10 11:11:48 AM
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SC-301025/4

KV Arena

KV Arena nabídla pestrý program

L

oňský rok byl pro KV Arenu vskutku rekordní, a to nejen návštěvností, ale také
skladbou konaných akcí. V roce 2010 prošlo turnikety více než čtvrt milionu návštěvníků, kteří
si vybrali z nabídky kulturních, sportovních, výstavních akcí a extraligových zápasů. V KV Areně se tančilo, zpívalo, skákalo na motorkách,
bojovalo v ringu, zápasilo o světový mistrovský
titul v basketbalu žen, tančilo při Lord of the
Dance a krasobruslilo v rámci Pljuščenko ICE
TOUR 2010, zahajovala se lázeňská sezona,
předvedly se hokejové legendy, při FMX FREE
Style Motocross létaly vzduchem motocykly, až
přecházel zrak, vystavovala se auta a vůbec vše,
co má kola a JEDETO (jak zněl oﬁciální název
akce), proběhla výstava sociálních služeb, stavebnictví FOR ARCH, expozice zmizelých Sudet. Uskutečnila se vůbec první taneční party
JAMP Festival Dance Session a festivalová noc
města Karlovy Vary. Na své si přišli i senioři
z celého kraje při zářijovém Dni seniorů, stejně
jako sportovní fanoušci při MS v basketbalu

žen, kteří vytvořili absolutně úžasnou atmosféru. V areně se střídavě rozpoutávaly bílé vichřice
a rudá pekla, to podle barev naší reprezentace,
která na konec vybojovala skvělé druhé místo.
V říjnu jsme přivítali Alexandrovův soubor písní a tanců a s nostalgií zapěli budovatelské písně
a pár dní nato rozezpívala KV Arenu populární
česká kapela Chinaski. Zlatým hřebem v nabídce multifunkčního centra byl koncert nepřekonatelného zlatého a českého slavíka Karla Gotta
spolu s operní pěvkyní Evou Urbanovou. Listopadový mrazivý víkend zpestřila dvě po sobě
jdoucí show legendárního Mrazíka, pro změnu
na ledě. Celkem se uskutečnilo 11 kulturních
akcí, 35 extraligových zápasů, 26 basketbalových zápasů, dva mezinárodní hokejové turnaje
čtyř zemí a 4 výstavy. Veřejnost měla celkem 70
příležitostí veřejného bruslení, které navštívilo
více než 8500 bruslařů. Děkujeme vám všem,
kteří nám fandíte. Jsme tu pro vás a budeme
i v roce 2011!
(Lukáš Pokorný)

K nejúspěšnějším akcím v KV Areně patřily:

1

2

3

4

5

6

Novoroční slovo vedení
KV Areny

K

alendářní rok 2010 máme za sebou a nyní
můžeme již s jistotou bilancovat, nakolik
byl úspěšný a čeho se nám podařilo dosáhnout. Za důležitější než se ohlížet za rokem
minulým samozřejmě považujeme to, co nás
čeká a co bychom chtěli realizovat. Naším společným úkolem bude vytvořit takové podmínky, abychom zajistili nejen návštěvnost, ale
především efektivitu provozu multifunkčního
centra. V roce 2010 navštívilo KV Arenu téměř
čtvrt milionu a pevně věříme, že spokojených
návštěvníků. Nárůst v řádu desetitisíců samozřejmě přisuzujeme veleúspěšnému mistrovství světa v basketbalu a doufáme, že akce mezinárodní úrovně najdou své nezaměnitelné
místo v harmonogramu akcí našeho (vašeho)
multifunkčního centra. V novém roce bychom
byli velmi rádi, kdyby nám veřejnost zachovala minimálně stejnou přízeň. Ať každý váš
krok v roce s pořadovým číslem 2011 vede tím
správným směrem, naše radost bude o to větší, když bude směřovat i do KV Areny. Děkujeme vám jménem kolektivu multifunkčního
centra za zachovanou důvěru, přejeme mnoho
štěstí a úspěchu, skálopevné zdraví, o zábavu
už se postaráme my.
Roman Maleček, jednatel společnosti
ing. Jan Řezáč, ředitel společnosti

8

9

7
1. Výstava automobilů JEDETO
2. MS v basketbalu žen
3. FMX Freestyle Motocross
4. Koncert skupiny Chinaski
5. Galakoncert Karla Gotta a Evy Urbanové
6. Lord of the Dance
7. Lední muzikál Mrazík
8. Vystoupení Alexandrovců
9. Turnaj hokejových hvězd
29

Listárna/Soutěž

"

Napsali jste nám

V

ážená redakce. V době, kdy chtěl náš velitel JSDH Stará Role Václav Trosman poděkovat
vaším prostřednictvím biofarmě Kozodoj za vstřícný přístup k dobrovolným hasičům, nám
bohužel tento vynikající velitel náhle a bez rozloučení odešel do hasičského nebe. Rozloučili jsme
se s ním 3. prosince 2010.
Byl to velký člověk, vynikající hasič, zábavný společník a skvělý kamarád. Měl spoustu vlastností,
které mu mnozí z nás mohli jen závidět, žil pro všechny lidi a byl neuvěřitelný pohodář. Člověk, který se dokázal v neskutečně krátké době vyrovnat se starostmi, byl klidný a vždy nad věcí, dokázal
rozvážným hlasem promluvit s každým, kdo měl nějakou bolest nebo starost, nestresoval se ani nehonil nesmyslně za něčím, na rozdíl od ostatních. Uměl s každým vyjít a za špatnými věcmi udělat
tlustou čáru. Vzpomínáme na jeho velitelské schopnosti, skvělý přístup k celému JSDH i jeho trefné
poznámky, kterými uměl rozesmát.
Václave, pro nás jsi neodešel a zůstaneš v našich srdcích jako věčně pohodový, usměvavý a skvělý
Hasiči JSDH Stará Role
člověk velkého formátu, nikdy na Tebe nezapomeneme.

Velitel Václav Trosman (na snímku zcela vpravo) ještě den před smrtí velel své jednotce při
likvidaci požáru domu v Drahovicích.

"

ˇ
ˇ KRL
Dopis od ctenáre

Lednová fotohádanka

Magistrát nám pomohl

S
Uvnitř které karlovarské lázeňské budovy najdeme tyto fresky z roku 1855?
Odpověď zašlete do 14. ledna 2011 mailem
na soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou
na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
36001, Moskevská 21, tiskové odd. SOUTĚŽ
KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného
čekají vstupenky nebo malý dárek.

polupráce karlovarské ZŠ a ZUŠ se švédskou školou v Katrinenholmu trvá již pátým rokem a vždy
je plná nových dojmů a inspirací. Loni uspořádaly obě školy společný koncert v Puppu. Zazpíval
soubor VOSK, který při návštěvě ve Švédsku nadchl tamní publikum. Stejného uznání dosáhl i sbor
Zvonek s dirigentkou Miroslavou Kalouskovou, který předvedl v Puppu repertoár z díla Antonína
Dvořáka a ﬁlmových melodií třicátých let. Početný, téměř stočlenný sbor z Katrinenholmu zazpíval
několik písní ze svého repertoáru, zahrnujícího švédské lidové i umělé písně i magicky znějící songy
z Afriky. Ve druhé části večera nastoupil Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ s dirigentem a skladatelem
Milošem Bokem. Zahrál Vivaldiho koncert pro dvoje housle a smyčce se sólisty Tomášem Štěpánkem
a Ivanem Milevem, žáky paní učitelky Jany Truhlářové a Milady Novákové, a doprovodil švédský sbor
v populárních písních autorů – například Eltona Johna a Johna Lennona. Na závěr koncertu zaznělo
ve společném provedení karlovarských a katrinenholmských hudebníků a za podpory Karlovarského
smíšeného sboru mohutné Credo z Bokovy Missy solemnis. Koncert byl náročný umělecky i ﬁnančně a
těžko by ho mohla naše ZŠ a ZUŠ ﬁnancovat ze svých zdrojů. Proto si velmi vážíme ﬁnanční podpory,
Mgr. Karel Šimandl
kterou nám poskytl Magistrát Karlovy Vary. Děkujeme.

ˇ
Vylosování souteží

T

ajenka prosincové křížovky (Kdo byl autorem projektu rekonstrukce Ristorante
Pizzeria Venezia v K. Varech) zněla: Italský
architekt Giorgio Baldatoni. V tajence nám
vypadlo písmenko N, neboť příjmení správně mělo být Baldantoni. Pozorným luštitelům, kteří nás upozornili na chybu, děkujeme

a čtenářům se omlouváme. V zájmu objektivity jsme jako správné uznali i ty odpovědi,
kde čtenáři chybu neodhalili. Jako výherkyni
jsme vylosovali Elišku Klučkovou, Konečná
904/4 K. Vary 5.
Získává knížku od magistrátu města.
Blahopřejeme.

Vylosovanou vítězkou fotohádanky je Květoslava Bernardová, Vodárenská 10, K. Vary
10. Stejně jako dalších 28 čtenářů poznala,
že maska zpívající ženy s korálky na krku se
nachází nad vchodem do Národního domu
na třídě TGM. Vítězka získává dárek od magistrátu.

Do nového roku
radost, pohodu
a šťastněné kilometry

www.ashejhal.cz

PF 2011
Přejí lektoři
autoškoly Hejhal

CHCETE MLUVIT ANGLICKY ?
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SC-301771/1

a jinými jazyky?

Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka v K.Varech a v Chodov
Zábavná výuka pro dti a dosplé s eskými lektory i rodilým mluvím
Letní anglický tábor u moe, studium v zahranií, eshop s uebnicemi
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Tel.: +420 602 211 889, +420 605 451 879
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www.enigmaskola.cz

SC-301759/1

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

/07*/,"05&7¶3«.&,63;:
SC-300704/8

Autoškola Hejhal s.r.o.

SC-300629/8

inzerce

SC-300571/

Křížovka
Křížovka//Kontakty
Kontakty
Křižovka/Kontakty

ristorante - pizzeria

V enezia

Odpovědi zašlete do 14. ledna 2011 e-mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01
Moskevská 21, tiskové odd. a označte: SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čekají vstupenky nebo dárek.

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

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

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

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

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

Odbor lázeňství,
cestovního ruchu
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

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

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

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

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

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