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zakázka č. 2015135

Tuhnice, Krymská

Byt 2+1
cena: 1.499.000,-Kč

zakázka č. 2015133

Tuhnice, Myslbekova

Byt 5+1
cena: 4.200.000,-Kč

zakázka č. 2015106

Tuhnice, Charkovská

Byt 2+1
cena: 1.299.000,-Kč

Byt 3+1
cena: do 1.500.000,-Kč

zakázka č. 2015100

Lesov
zakázka č. 2015080

POPTÁVKA - HLEDÁME

Rodinný dům 4+kk
cena k jednání

Byt 3+1

zakázka č. 201210630

Doubí, Spálená

Byt 3+1
cena: 2.760.000,-Kč

zakázka č. 2015144

Doubí, Studentská

Restaurace PRONÁJEM
cena: 10.000,-Kč/měsíc + služby

zakázka č. 2015146

Stará Role, Rolavská

Stavební pozemky
cena: od 1.315.000,-Kč

zakázka č. 2015077

Tuhnice, Šumavská

Nebytový prostor
cena dohodou

zakázka č. 2015114

Karlovy Vary, Petřín
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Regina Dostálová Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Petra MichlíkováMakléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Olga Vrtáčková

8. podlaží panelového domu. Po 
rekonstrukci: jádro SDK, kuchyňská linka 

se spotřebiči, nová okna a dveře. 
Vybavení v ceně. Plocha 58 m². PENB: G  

zakázka č. 2015143

Karlovy Vary, 5. května

Byt 1+1 PRONÁJEM
cena: 5.900,-Kč/měsíc + služby

Makléř: Olga Vrtáčková

Renovovaný byt s kompletním 
vybavením. Druhé patro vily s menší 
zahrádkou. Vytápění a ohřev TUV - 

plynový kotel. Plocha 37 m². PENB: G     

Okouzlující mezonetový byt v dobové 
vile se zahradou. 4. a 5. patro, blízko 
do lesa. Vlastní garáž. Výborný stav 
a výhled. Plocha 211 m². PENB: D

Cihlový dům, 1. patro, ložnice do 
klidného dvora. Původní, avšak pěkný 

a udržovaný stav. Orientace bytu: 
východ a západ. Plocha 55 m². PENB: G

Byt v 1. patře zděné vily, krásný výhled 
na lázně. Udržovaný stav, plastová okna, 

přímotopy, 2 velké sklepy. Za domem 
zahrádka. Plocha: 48 m². PENB: G

Parcely pro výstavbu RD, kompletní 
inž. sítě, komunikace, velmi klidné 

místo, kousek do města i do přírody. 
Velikosti parcel : od 717 do 1.435 m².

Prostor vhodný jako salon, kancelář, dílna 
apod. Okno, nové elektrorozvody, dálkové 
topení, připojení na internet. Měsíční platby 

672 Kč. UP 26 m². PENB: C

První patro udržovaného cihlového 
domu, jižní orientace, výhled do dvora. 

Velmi slušný stav, nové rozvody, 
sklep. Plocha 44 m². PENB: E

Pro starší manžele, naše klienty, hledáme 
byt min. 3+1 po celkové rekonstrukci, 
vyšší patro pouze s výtahem. Platba 

ihned, možný též podíl. Spěchá!

Novostavba nízkoenergetického 
rodinného domu s garáží na hezkém 
klidném místě. UP 143 m², pozemek 
550 m². PENB: B – velmi úsporná!

Krásný moderní byt s balkonem a 
parkovacím místem v novostavbě. Místo 
obklopené přírodou. Kuchyňská linka a 
parking v ceně .Plocha 82 m². PENB: C

Pronájem původního restauračního 
provozu, lze užít i k jiným účelům. Přízemí 
domu, vstup z ulice, vlastní parkoviště. 
Úpravy nutné. Plocha 85 m². PENB: G

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Petra Michlíková

Byt 2+1
cena: 730.000,-Kč

zakázka č. 2015070

Rybáře, Borová
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Byt 2+1
cena: 1.100.000,-Kč
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 1/2016 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY  je Tomáš Popelka, 
autor kresby Karla IV. v podchodu okružní křižo-
vatky mostu 1. máje. Jeho šifra Real143 je v řadě 
podchodů, kde magistrát kresby povolil. Karla IV. 
maloval podle fotografie sochy v Praze. Tomáš stu-
duje Technickou univerzitu ve Zvolenu, obor dřevěné 
konstrukce.  

08 ANKETU NÁZORŮ NA VÁNOČNÍ TRHY vyhlásil 
magistrát města. Stačí odpovědět na otázky Jak se 
vám líbily, Co jste na nich postrádali a Co by se mělo 
na příštích vánočních trzích 2016 změnit.  

11 NOVÉ AUTO PRO DĚTI SOS VESNIČKY má mezi 
23 sponzory a patrony také Karlovarské radniční lis-
ty. Představíme agenturu Kompakt, která domovům 
dětí sehnala už 650 užitkových vozů.  

14 NOVÝ KONCERTNÍ SÁL KSO ZVEDL KAPACITU 
z dosavadních 240 míst v Lázních III na 528 míst 
v Grandhotelu Ambassador-Národní dům. Přineseme 
první ohlasy symfoniků na tuto změnu.  

15 SERIÁL OKOLNÍ OBCE DOPLNÍ KOLOVÁ, která 
byla od roku 1939 řadu let městskou částí tzv. Vel-
kých Karlových Varů. Ukážeme historii osady uhlířů 
Kohlau i staršího Funkštejna, dnešních Hájů.  

20 MOBIDIK PO ZIMĚ ZAHÁJÍ 3. SEZONU úspěš-
ného mobilního dětského interaktivního klubu. Loni 
prošlo tímto preventivním projektem městské policie 
1687 dětí, které potvrdily známé tvrzení, že ten kdo 
si hraje, nezlobí.  

28 KV ARENA SKLÍZÍ CHVÁLU ZA POPELKU 
Z došlé pošty ocitujeme poděkování za nádhernou 
lední revui Popelka na ledě, která udělala radost 
nejen nejmenším divákům z SOS dětské vesničky 
v Doubí. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)

Vážení přátelé,
stojíme na prahu roku 2016, který si budou nejen 
Karlovy Vary připomínat jako rok sedmistého výročí 
narození Karla IV., císaře a krále, Otce vlasti. V našem 
případě také otce – zakladatele našeho města. Zcela 
po právu byl v celonárodní anketě vyhlášen největším 
Čechem historie.
Sice nevíme, kdy přesně Karlovy Vary založil, víme ale, 
kdy mu udělil stejná práva, jako mělo blízké královské 
město Loket – to se stalo 14. srpna 1370. V Lokti 
mimochodem strávil budoucí panovník část svého 
dětství. Panovník, jehož význam později daleko přesáhl 
hranice naší země – byl osobností skutečně evropské-
ho významu. V nadcházejícím roce si jej proto chceme 
opakovaně připomínat při významných událostech ve 
městě.
Nový rok přinese městu i další novinky. Po letech 
příprav Karlovy Vary a další města a obce v jejich okolí 
dostanou možnost využívat Integrovaný plán rozvoje 
území. Ten umožní financovat z evropských fondů 
užitečné projekty pro zlepšení dopravy, sociálního pro-
středí, obnovu památkových objektů a další opatření. 
Mezi projekty, které se budou ucházet o podporu, 
budou tři úseky městských cyklostezek, mimo jiné 
poslední chybějící úsek páteřní cyklostezky mezi Dvor-
ským a Doubským mostem nebo revitalizace Goethovy 
vyhlídky. Město ve svém rozpočtu dále počítá například 
se zahájením stavby lávky pro pěší z Růžového vrchu 
na nové Horní nádraží nebo přístavby Domova důchod-
ců ve Staré Roli. Významný rok čeká i poslední a jediný 
lázeňský dům ve vlastnictví města, Alžbětiny lázně. Ty 
zahajují koncesní řízení, v němž chtějí najít vhodného 
investora a provozovatele na dalších pětadvacet let. 
Krásný, ale technicky již nevyhovující lázeňský dům 
zůstane nadále městu, bude však zevrubně opraven 
a případně rozšířen tak, aby se posílila ekonomika jeho 
provozu.
Je samozřejmě těžké předpovědět, co budoucí rok 
přinese ve světě nebo v našem nejbližším okolí. 
Jako nezdolný optimista věřím tomu, že přinese více 
dobrého, věci pozitivní převáží a my se na jeho konci 
budeme moci ohlédnout s dobrým pocitem. Přeji Vám 
v roce 2016 veselou mysl, vše dobré a úsměv nejlépe 
po celý rok.
 Petr Kulhánek
 primátor města
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• STALO SE / STANE SE

FILMOVÝ REŽISÉR ZDENĚK TROŠKA 
obdivoval na vernisáži výstavy karlovarského 
designera Jiřího Kožíška v Galerii umění jeho por-
celánové návrhy. Přirovnal je k pohádce. 

OBYVATELÉ STARÉ ROLE SE DOČKALI 
rekonstrukce chodníků a ulic Fibichova a Janáč-
kova. Přibyla parkovací místa, vysázeny byly keře, 
stromy a nový povrch dostalo také hřiště. Náklady 
činily 12 mil. Kč, většinu (9,7 mil. Kč) pokryje 
dotace z fondů EU. 

KRONIKOU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
vyhlásili tu, kterou vedl až do své smrti loni 19. 
března karlovarský kronikář Tomáš Tišler. Díků za 
nejlépe vedenou a psanou kroniku posledních dvou 
let se nedočkal, jeho odkaz však přečká v archivu 
mnohá století. Tomáši, děkujeme...  

BESÍDKA PRO SLABOZRAKÉ NADCHLA 
posluchače i účinkující v sále Alžbětiných lázní. 
Potlesk sklidili jak mladí zpěváci, tak hudebníci 
z karlovarských základních a uměleckých škol. 

35. VÝROČÍ SMRTI JOHNA LENNONA 
si jako každoročně připomenuli 8. prosince u zdi 
Alžbětiných lázní členové karlovarského Mírového 
klubu Johna Lennona. Nechyběly svíčky ani ukázka 
hudby kapely The Beatles. 

ČOKOLÁDOVÉ FIGURKY ANDĚLŮ 
a čertů nadělil magistrát dětem v největší mateřské 
škole města v Mládežnické ulici. Nadílku předal 
předškolákům náměstek primátora Jiří Klsák

 
NOVÉ VÁNOČNÍ TRHY SE DOBŘE UJALY 
Od 29. listopadu do 23. prosince bylo 25 stánků 
u Thermalu v obležení. Zejména o adventních 
nedělích, kdy na návštěvníky čekal ke svařáku 
v pěkném hrnku také kulturní program a atrakce. 

PRŮVOD SVĚTLONOŠŮ UDĚLAL TEČKU 
za loňskou sezonou karnevalů, festivalů hudby 
a koncertů v ulicích města. Poselství světla prošlo 
městem už počtvrté, doprovázené andělským kočá-
rem a průvodem dětí v kostýmech andělů. 

ZAHRADNICTVÍ NA LIDICKÉ ULICI 
se znovu otevřelo veřejnosti 15. prosince. Nyní ho 
provozuje Správa lázeňských parků. Obnovu oblí-
beného květinářství zvládli zaměstnanci za pouhý 
měsíc svépomocí. Vedle skleníků vznikl největší 
květinářský a zahradnický areál města. 
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• PRVNÍ AKCE ROKU

Tradiční úvod roku obstará 4. ledna již 16. ročník 
Tříkrálové sbírky. V 10 hodin se vydá průvod 
královské družiny s koledníky od magistrátu města 

k hlavní poště. Zde proběhne v 10:30 slavnostní 
zahájení Tříkrálové sbírky, požehnání koledníkům 
a vystoupení pěveckého sboru. Pak už se letošní 
koledníci vydají s kasičkami do ulic. Loni se akce 
zúčastnilo téměř 200 koledníků, kteří do 87 ka-
siček vybrali 176 578 Kč. Byl to nejvyšší výtěžek 
za celou patnáctiletou historii Tříkrálové sbírky. 
O 15 tisíc korun víc než v roce 2014. Loni vybrané 
finanční prostředky byly použity na rozšíření a mo-
dernizaci certifikovaného pracoviště pro nemocné 
s Alzheimerovou nemocí. K loňským nejaktivnějším 
účastníkům patřila ZŠ Truhlářská, ZŠ a MŠ Školní 
z Bečova, Obecní úřad Otročín; karlovarské střední 
školy - SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřej-
noprávní, dále SOŠ pedagogická, SPŠ keramická 
a sklářská a ZŠ Svahová. Výtěžek letošní sbírky 
půjde na financování rozšíření a modernizaci 
Týdenního stacionáře  - certifikovaného pracoviště 

pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových 
Varech. Sbírka bude trvat od 4. do 10. ledna 2016.

 
 

„ Tříkrálová sbírka 2016 “ 
 

v Karlových Varech, okolních městech a obcích organizuje 
 Farní charita Karlovy Vary 

 
Výtěžek sbírky bude použit 

 na rozšíření a modernizaci Týdenního stacionáře - 
certifikovaného pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou                      

v Karlových Varech. 

 

Slavnostní zahájení sbírky proběhne 
v pondělí 4. ledna 2016  

 
10,00 hodin – průvod královské družiny s koledníky od Magistrátu  
                        města Karlovy Vary k hlavní poště  
 
10,30 hodin – slavnostní zahájení, vystoupení pěveckého sboru,   
                        požehnání koledníkům (před hlavní poštou) 

 
Všem dárcům děkujeme za otevřená srdce a pomoc!  

 
Do sbírky můžete přispět dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA  
na číslo 87 777, nebo koledníkům do kasiček v průběhu celého týdne. 

 
www.kv.charita.cz 

Rok zahájí Tříkrálová sbírka

Karlovarští koledníci

Dvojice nebo trojice s kasičkami vyrážejí 
do ulic

Oslavy 700 let od narození Karla IV. uvede v našem 
městě série oprav historických a kulturních pa-
mátek. O jejich financování požádá město z Fondu 
regenerace městské památkové zóny. Hned první 
akce bude z těch složitějších a náročnějších. Půjde 
o 3. etapu obnovy nátěrů a drobné údržbové práce 
na Tržní kolonádě za půl milionu korun. Oprava 
nátěrů následuje až po odstranění a obroušení 
starých podkladů. Opravy Tržní kolonády přijdou 
na 827 tisíc korun. Část z toho pokryje dotace 
z Programu regenerace městské památkové 
zóny. První etapa oprav kolonády byla provedena 
v roce 2013, stála 514 000 korun, z toho dotace 
činila 200 tisíc Kč. Letos proběhla 2. etapa rovněž 
s využitím dotace od ministerstva kultury. “Opravy 
jsou samozřejmě řádně projednané a schválené 
památkáři,“ potvrdil náměstek primátora Michal 
Riško.  Dřevěná kolonáda ve švýcarském stylu, 
bohatě zdobená řezbami, byla postavena na místě 
staré karlovarské radnice v letech 1882 až 1883 
podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda 
Fellnera a Hermanna Helmera. V letech 1904 až 
1905 byla kolonáda prodloužena nad vývěr Tržního 
pramene. Kolonáda chrání tři minerální prameny: 
Pramen Karla IV., Dolní zámecký pramen a Tržní 

pramen. Další akcí je oprava střechy Karlovarské-
ho městského divadla. Její rozpočet je 10 a čtvrt 
milionu korun. Třetí plánovanou akcí je obnova 
přístupu do historických sklepů Zámecké věže, 

kde jsou  předpokládané náklady přes půl milionu 
korun. Plánovaná je rovněž obnova památníku  
Friedricha Schillera za 450 tisíc korun. Do plánu 
byly zařazeny rovněž dvě památky v soukro-
mém vlastnictví. Na kostele sv. Lukáše se mají  
opravit kamenné prvky a kovový kříž. Zde jsou 
předpokládané náklady ve výši 945 130 korun. 
V souhrnu plánovaných akcí je ještě obnova fasády 
činžovního domu Liberty na třídě Krále Jiřího č. p. 
1106 s předpokládanými náklady 4,068 milionu 
korun. Nejsledovanější historická památka na 
území města, Císařské lázně, přijde na řadu v září. 
Původní projekt obnovy za 900 milionů korun byl 
seškrtán, zcela vypuštěn byl prosklený vestibul. 
Nový rozpočet 600 milionů korun se zdá reálnější. 
Stát podle příslibu ministra financí by měl přispět 
částkou sto milionů korun, po sto milionech by 
mohlo přispět ministerstvo kultury a EU, takže na 
město vyšla částka 200 milionů korun. Vlastníkem 
Císařských lázní je Karlovarský kraj, na něm nyní 
je, kdy vypíše výběrové řízení na dodavatele prací. 
Velké jubileum 700. výročí narození zakladatele 
našeho města si Karlovy Vary připomenou lesem 
lešení a finišem na obnově historických památek, 
které to nejvíce potřebují.  (krl°) 

Nejlepší oslavou bude oprava památek         



6   krl° LEDEN 2016

Občané Karlových Varů mohou předkládat 
nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary 
a Čestného občanství města Karlovy Vary. Ocenění 
jsou udělována v souladu s Obecně závaznou vy-
hláškou o čestném občanství, o čestných poctách 
města, primátora a náměstků primátora a o Ceně 
města Karlovy Vary na základě písemného návrhu 
s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře 
zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Ná-
vrhy na udělení ceny města a čestného občanství 
mohou občané předkládat písemně magistrátu 
města, odboru kancelář primátora, nejpozději do 
15. ledna letošního roku.  (mm)

Korespondenční adresa:
Magistrát města Karlovy Vary
odbor kancelář primátora 
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
Email: a.pokorna@mmkv.cz

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Navrhněte kandidáty na Ceny města

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu 
prostor sloužících k podnikání umístěných v objektu 
Lidový dům Stará Role č.p. 358, Školní 7 na dobu 
5 let. Předmětem nájmu budou prostory sloužící 
k podnikání:  restaurace s venkovní terasou, sklady, 
prostory baru v sále a dále prostory baru a salonku 
ve 2. podlaží. Jedná se o prostory o celkové výměře 
cca 695 metrů čtverečních. Forma Výběrového 

řízení je obálková  metoda s minimálním nájemným 
určeným pro zveřejnění nabídky pronájmu ve výši  
84.000 Kč za celý předmět  nájmu a rok bez DPH  
(v případě, že nájemce bude plátcem DPH bude k ná-
jemnému připočteno DPH v platné výši), bez nákladů 
spojených s užíváním (tyto budou hrazeny nájem-
cem samostatně), s níže uvedenými podmínkami 
určenými pro budoucího nájemce a s níže uvedenými 

kritérii určenými pro výběr budoucího nájemce.
 
PODMÍNKY PRO BUDOUCÍHO NÁJEMCE:
 nájemce zajistí vlastním nákladem dovybavení 

prostor, a to bez nároku na vydání bezdůvodného 
obohacení (vzniklého z investic vložených ná-
jemcem do předmětu nájmu v rámci dovybavení 
prostor zařízením pro své podnikání), v případě 
skončení nájmu. Investice do předmětu nájmu 
rovněž nebude předmětem zápočtu proti nájmu;

 nájemce zajistí provoz restaurace, salonku a dvou 
barů, a to v závislosti na velikosti a typu  akce, 
vždy po předchozí dohodě, a za podmínek sta-
novených pořadatelem akce. V případě, že pořada-
telem akce bude Statutární město Karlovy Vary 
nebo  jeho příspěvková organizace,  po předchozí 
dohodě s těmito subjekty;

 
KRITÉRIA PRO VÝBĚR BUDOUCÍHO NÁJEMCE:
 nabídnuté nájemné za celý předmět nájmu a rok 

bez DPH, bez nákladů spojených s užíváním 
(v případě, že budoucí nájemce bude plátce DPH, 
bude k nabídnutému nájemnému účtováno DPH 
v příslušné výši)  100%. Povinné přílohy k žádosti 
podané ve VŘ: oprávnění k podnikání; doložení 
předchozí praxe s referencemi k ní; záměr využití 
prostoru;

 nabídnuté nájemné za celý předmět nájmu a rok 
bez DPH, bez nákladů spojených s užíváním 
(v případě, že budoucí nájemce bude plátce DPH, 
bude k nabídnutému nájemnému účtováno DPH 
v příslušné výši); nabídka jiných služeb, jenž na-
vazují na uvažované prostory k pronájmu, s cílem 
zvýšení návštěvnosti celého objektu (kulturní, 
společenské a jiné akce s referencemi o jejich 
zajištění). (mm)

(Podrobné informace na www.mmkv.cz).

Výběrové řízení na Lidový dům

Statutární město v rámci dílčích rekonstrukcí budovy Lidového domu rekonstruovalo pro-
story restaurace, prostory sálu a přilehlé prostory. Od roku 2008 do současnosti bylo zde 
investováno zhruba 64 milionů korun. Nyní se dokončují vnitřní prostory a město plánuje 
rekonstrukci sklepů pod restaurací za 4,5 milionu korun, opravu fasády za osm milionů 
a opravy interiérů, kde je odhad pět milionů korun.  
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Obyvatelé Karlových Varů začali ve větší míře 
třídit komunální odpad. Potvrzuje to statis-
tika firem, provádějících svoz kontejnerů 

na separovaný sběr. Svým dílem k tomu přispěla 
i nová vyhláška,  kterou zastupitelé schválili loni 
začátkem září. Počet tříděných komodit v našem 
městě už vzrostl na sedm. Papír, sklo, plasty, 
textil, kovové obaly a bioodpad mohou občané 
odkládat do speciálních nádob. Použité potravinář-
ské oleje z domácností pak lze vzit do sběrných 
dvorů. Nyní mohou obyvatelé nově třídit kovové 
obaly od potravin. Loni v listopadu byly na území 
města rozmístěny první speciální kontejnery. 

Mají stříbrně šedou barvu a jsou určeny ke sběru 
plechovek od nápojů, konzerv od potravin, obalů 
od kosmetiky apod. Do kontejnerů nepatří obaly 
od barev a montážní pěny a obaly znečištěné 
zbytky potravin a chemickými látkami. „Prozatím 
jsme pro speciální kontejnery vybrali 17 stanovišť. 
Pokud se osvědčí a obyvatelé města budou ná-
doby k odkládání kovových obalů využívat, počet 
kontejnerů ještě navýšíme,“ uvedl I. náměstek 
primátora města Čestmír Bruštík. V současné době 
jsou nové nádoby umístěny na následujících sta-
novištích: Doubí – Modenská, Tašovice – Sopečná 
a Česká, Rybáře – Konečná II. a U Koupaliště, 
Sedlec – Merklínská, Tuhnice – Poštovní, Stará 
Role – Dvořákova a Holečkova, Bohatice – U Trati, 
Čankov – u zastávky MHD, Olšová Vrata – J. Lady, 
Drahovice – Lidická (pod SPGŠ) a Úvalská, 
Růžový vrch – Plešivecká a Krušnohorská, 
Počerny. Značné zlepšení vykazuje město rovněž 
u třídění bioodpadu. Počet rozmístěných nádob 
poprvé překročil hranici tisíc kusů. Kontejnery 
na biologicky rozložitelný odpad byly na území 
města přistavovány na předem vytipovaná místa 
a také na základě požadavků obyvatel. V období 
od dubna do října letošního roku bylo rozmístě-
no celkem 1 073 nádob (937 nádob o objemu 
120 litrů, 136 kontejnerů o objemu 1 100 litrů). 
V roce 2014 si obyvatelé města vyžádali 907 
nádob, v roce 2012, kdy bylo třídění bioodpadu 
v Karlových Varech zahájeno, bylo rozmístěno 
366 biokontejnerů. V roce 2015 vytřídili obyvatelé 
města celkem 644,5 tun bioodpadu (o zhruba 78 

tun méně než v roce 2014). Náklady na likvidaci 
činily cca 1,5 milionu korun (o cca 30 tisíc korun 
více než v roce 2014). Svoz bioodpadu je pro oby-
vatele města bezplatný, probíhá od dubna do října 
a nádoby jsou po městě rozmisťovány na předem 
vytipovaná stanoviště a také dle požadavků obča-
nů. K dispozici jsou nádoby dvou velikostí (o ob-
jemu 1 100 litrů a 120 litrů). Svoz probíhá jednou 
týdně. Biologicky rozložitelný odpad budou moci 
obyvatelé Karlových Varů třídit i letos. Požadavky 
na přistavení bionádob budou moci vznášet od 
konce února prostřednictvím Odboru technického 
Magistrátu města Karlovy Vary. Do konce zimy je 
možné bioodpad odložit na kompostárně ve Staré 
Roli v Žižkově ulici, kterou spravuje Správa lázeň-
ských parků. Na kompostárnu je možno celoročně 
bezplatně odvézt: trávu, listí, dřevní štěpku z větví 
stromů a keřů, piliny, seno, hnůj, neznečištěnou 
zeminu. Při větším množství je nutné se předem 
dohodnout s obsluhou.  (krl°) 

Krátké zprávy
 První letošní zasedání Zastupitelstva města se koná 

26. ledna od 8:30 v sále Alžbětiných lázní.
 Ve dnech 3. a 10. ledna nebude pravidelná nedělní 

burza v Tuhnicích.
 Úklid vánočních stromků bude probíhat od 4.1. do 

29.2. V tomto termínu budou odváženy vánoční 
stromky, shromážděné u sběrných míst na sepa-
rovaný odpad a u stanovišť kontejnerů. Stromky 
umístěné mimo tato stanoviště budou odvezeny až 
v rámci úklidu podle rozpisu úklidové firmy. Více 
informací na technickém odboru magistrátu tel. 
353 118 165 nebo mailem p.soprova@mmkv.cz.
 Město změnilo způsob stanovení vyvolávací 

ceny k licitaci prodávaného městského majetku. 
Vyvolávací ceny jsou nyní stanovovány na základě 
znaleckého posudku. Změna byla již uplatněna 
během licitací 30.11. a městu přinesla významné 
finanční prostředky. Bytová jednotka 2+1, 44,9 m2, 
Raisova 4: minimální cena 350 tis. Kč, nejvyšší na-
bídka 480 tis. Kč (+ 130 tis. Kč, navýšení o +37%). 
Bytová jednotka 3+1, 80,5 m2, Raisova 4: minimální 
cena 550 tis. Kč, nejvyšší nabídka 820 tis. Kč 
(+ 270 tis. Kč, navýšení o + 49%). Pozemky (o cel-
kové výměře 676 m2) v Olšových Vratech:minimální 
cena 104.780,- Kč, nejvyšší nabídka 210.780 Kč 
(+ 106 tis. Kč, navýšení o + 101%).
 Od 1.1. 2016 nabyly účinnosti změny zákonů 

o občanských průkazech, cestovních pasech a evi-
denci obyvatel. Občanské průkazy vydané osobám 
starším 70 let budou mít platnost 35 let. Dřívější 
výměna bude nutná jen kvůli změně zapisovaných 
údajů jako je změna trvalého pobytu. O občanský 

průkaz lze požádat na kterémkoliv úřadu obce 
s rozšířenou působností. Občanský průkaz může 
občan převzít i v jiné obci s rozšířenou působností, 
kterou uvede v žádosti, za poplatek 100 Kč při 
převzetí. Občan s trvalým pobytem v ČR má po do-
vršení 15 let povinnost požádat do 30 dnů o vydání 
občanského průkazu, pokud jej už nemá. Rovněž 
požádat o cestovní pas lze na kterémkoliv úřadu 
obce s rozšířenou působností. Cestovní pas může 
občan převzít i v jiné obci s rozšířenou působností, 
kterou uvede v žádosti, za poplatek 100 Kč při pře-
vzetí. Nebudou však už vydávány pasy na počkání 
bez biometrických údajů s platností 6 měsíců. 
Pokud bude občan potřebovat vycestovat urychleně, 
do 6 pracovních dní mu bude vydán cestovní pas 
s biometrickými údaji a platností 10 let, u osob do 
15 let věku s platností 5 let. Takový pas lze vydat 
jen na tom úřadu obce s rozšířenou působností, kde 
byla podána žádost, a to za poplatek 4000 Kč, pro 
osoby do 15 let za 2000 Kč. U evidence obyvatel 
může občan ČR požádat Ministerstvo vnitra o zpro-
středkování kontaktu na jiného občana ČR. Nově 
lze u žádosti uvést i důvod, který poté ministerstvo 
předá spolu s údaji o žadateli kontaktovanému. 
Nově také ministerstvo vždy informuje žadatele, 
že předalo informace kontaktovanému a informuje 
žadatele také, pokud zjistí, že kontaktovaná osoba 
zemřela. Údaje o datu a místě úmrtí ale sdělí pouze 
osobě blízké. Lidem, kteří mají místo trvalého 
pobytu uvedenu adresu ohlašovny (obecního úřadu), 
budou na ohlašovnu doručována oznámení o ulože-
ní zásilky a výzvy s poučením. Po deseti dnech bude 
i nepřevzatá písemnost považována za doručenou, 
nabude právní moci a stane se vykonatelnou. 

Adresát díky tomu může například promeškat lhůtu 
na odvolání a způsobit tak škodu sám sobě.

 (podrobné informace k uvedeným změnám jsou 
zveřejněny na www.mmkv.cz)
 Město ušetřilo na nákupu zemního plynu na ko-

moditní burze PXE 870 tisíc korun. Aukce se týkala 
nákupu zemního plynu pro všechna odběrná místa 
Statutárního města Karlovy Vary, jeho organizací 
a společností, vyjma KV Arena s.r.o. Výsledkem auk-
ce byla cena 508 Kč/MWh od dodavatele BOHEMIA 
ENERGY entity, s.r.o. Loni město kupovalo plyn za 
713 Kč/MWh.
 Magistrát upozorňuje vlastníky silničních vozidel.

Pokud došlo u silničního vozidla  k zániku pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) a ve 
lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z 
provozu nebyla uzavřená nová pojistná smlouva, 
týkající se téhož silničního vozidla, a vozidlo je na-
dále provozované,  příslušný úřad obce s rozšířenou 
působností vyřadí na základě správního řízení  toto 
silniční vozidlo z provozu.
 Město Karlovy Vary nabízí další pozemky k pro-

deji. Jejich seznam je na www.mmkv.cz v rubrice 
Pozemky města k prodeji. Nabízené pozemky jsou 
například ve Staré Roli, Rosnici a Drahovicích a byly 
vymezeny územním plánem jako území smíšené 
městské, tedy vhodné pro výstavbu bydlení nebo 
zařízení drobné výroby a služeb dle vymezení 
územním plánem. Zájemci mohou kontaktovat pra-
covníky odboru majetku města, kam lze adresovat 
žádost o koupi. Prodej bude realizován po ocenění 
znaleckým posudkem formou licitace a po schvá-
lení radou města. Další pozemky budou postupně 
doplňovány. (podrobné info na www.mmkv.cz)

Město se zlepšuje v třídění odpadu   

Novinkou jsou kontejnery na kovový odpad
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Už v loňském roce začali pravidelně docházet do 
pečovatelského domu v Severní ulici v Rybářích 
dobrovolníci z Dobrovolnického centra INSTAND. 
Každý týden ve skupince 5 – 8 seniorů hrají 
společenské hry, povídají si, popíjejí čaj a kávu 
a za hezkého počasí hrají petanque. Koncem 
roku prožili první společné Vánoce a všichni si to 
moc užili. S přípravou vánočních věnců a svícnů 
začali už v listopadu. Jedna ze seniorek přišla 
s nádhernými velkými šiškami, které obarvila 
na zeleno, a jednu dobrovolnici napadlo, že se 
tyto ještě ozdobí korálky jako vánoční stromky. 
Vyrobilo se jich několik a darovaly se pracovnicím 
pečovatelského domu. Každé předvánoční setkání 
se něco vyrábělo, seniorky se na to během roku 
pořádně připravily – nasbíraly hromadu přírodnin 
a vymyslely nádherné dekorace. Dobrovolnické 
centrum nakoupilo nezbytné pracovní pomůc-
ky – tavící pistoli, svíčky, podklady na věnce 
apod. Veškeré přípravy směřovaly k společné-
mu vánočnímu posezení, které se uskutečnilo 
17. prosince. Dobrovolnice Klárka domluvila 
vystoupení hudebního tria SILBEGRIM, které přišlo 

zahrát vánoční koledy. Posezení proběhlo v krásné 
vánoční atmosféře – dobrovolníci přinesli cukroví, 
senioři připravili chlebíčky, při kávě a čaji jsme si 
poslechli koledy a popovídali si. Na posezení mezi 

nás přišlo vedení Městského zařízení sociálních 
služeb, p. o., pečovatelky a další obyvatelé pečo-
vatelského domu. Již teď se těšíme na následující 
společná setkání.   Romana Trutnovská

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Vánoční setkání se všem líbilo

Největším zařízením, zabývajícím se v našem 
městě péčí o občany v důchodovém věku, je 
Městské zařízení sociálních služeb (na snímku). 
Jeho zřizovatelem je magistrát a v současné době 
pokrývá potřeby bezmála devíti set seniorů města. 
Svým klientům poskytuje všestrannou  péči nejen 
v oblasti základních životních potřeb. Klade důraz na 
kvalitu života seniorů a proto nabízí i různé kulturní, 
společenské či sportovní vyžití. S úspěchem se 

setkala návštěva činoherního představení Světáci či 
hudebního vystoupení skupiny Duo Yamaha v Kar-
lovarském městském divadle. Stejně tak návštěvy 
karlovarské Galerie umění, která vychází seniorům 
vstříc programy koncipovanými důchodcům na 
míru. V loňském roce se senioři vypravili na výlet do 
Galerie umění v ostrovském Zámeckém parku, do 
Becherovy vily a karlovarské Galerie umění . Nemé-
ně oblíbenou činností je i účast na koncertech KSO. 

Pro fyzicky zdatnější seniory dále pořádáme zdraví 
prospěšné cvičení jógy, které si již získalo své příz-
nivce. Ochuzeni však nezůstanou ani ti, kterým je-
jich zdravotní stav již nedovolí cvičit či vycházet ven.  
KSO již pravidelně vystupuje v některých našich 
domech s kratšími hudebními pořady a své dobro-
volnické síly nabídly i další menší hudební uskupení, 
která přišla seniorům zpestřit vánoční čas. K dalším 
domácím aktivitám patří např. ergoterapie provo-
zovaná v Domově seniorů ve Staré Roli či různé 
druhy přednášek. Nově nás navštívila MUDr. Milada 
Sárová, která se podělila o své zkušenosti z oblasti 
karlovarských pramenů a jejich přínosu pro lidské 
zdraví. Další novou službou je přístup k počítači 
a internetu v jednotlivých domech. Od listopadu 
2015 probíhají jednoduchá školení s cílem umožnit 
seniorům základní orientaci na internetu či naučit je 
komunikovat skrze mailové schránky a skype a být 
tak více ve spojení s okolním světem.V letošním 
roce bude na všechny tyto činnosti navázáno. Důraz 
bude kladen i na vyhledávání a uskutečňování 
nových volnočasových aktivit seniorů.      
 Klára Matějková Lepíková

Senioři mohou trávit důchod aktivně

ANKETA
Magistrát města vyhlásil anketu občanů na otázku
Líbily se vám vánočním trhy v novém
                     ANO x NE
Hlasovat je možné na www.mmkv.cz. Připomínky k trhům, co se vám líbilo nebo 
nelíbilo, co je třeba změnit, nám můžete napsat na vanocnitrhy@mmkv.cz. 
Odpovědi je možné posílat také písemně na adresu: 
Magistrát města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, zn. KRL – Anketa.
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• DOPRAVA / ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Od 1. 1. 2016 
dochází k dílčím 
úpravám smluv-
ních  přeprav-
ních podmínek 

městské autobusové dopravy v Karlových Varech. 
Touto změnou získává nárok na bezplatnou 
přepravu osoba doprovázející dítě do tří let věku, 
a to i v případě, že dítě nebude přepravováno 
v kočárku. Tuto výhodu má jeden průvodce na 
základě dokladu osvědčujícího věk dítěte (OP, 
cestovní pas, kopie rodného listu dítěte). V přípa-
dě zájmu cestujícího lze v předprodeji jízdenek 
vystavit průkaz dopravce osvědčující věk dítěte 
za poplatek 30,- Kč. Tento průkaz bude rovněž 
potvrzovat věk dítěte stejně, jako ostatní výše 
uvedené doklady.
Bezplatně budou nadále přepravovány kočárky 
s dítětem. Nárok na bezplatnou dopravu má 
jeden průvodce rovněž do tří let věku dítěte.

Změny v městské dopravě

MĚSÍC

RADA 
MĚSTA

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA

SVATBY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

TERMÍNY
 JEDNÁNÍ

TERMÍNY 
JEDNÁNÍ

TERMÍNY 
OBŘADŮ 

TERMÍNY 
OBŘADŮ

OBŘAD PRO 
DĚTI NAROZENÉ 

V OBDOBÍ

TERMÍN
PRO DORUČENÍ 

PŘIHLÁŠKY

LEDEN 12. 26. 23. 28. 1. 10. 2015 – 31. 10. 2015 do 8. 1. 2016

ÚNOR 9. a 23. 20. 25. 1. 11. 2015 – 30. 11. 2015 do 8. 2. 2016

BŘEZEN 1. a 29. 15. 19. 31. 1. 12. 2015 – 31. 12. 2015 do 8. 3. 2016

DUBEN 12. a 26. 16. 28. 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016 do 8. 4. 2016

KVĚTEN 24. 10. 14. 26. 1. 2. 2016 – 29. 2. 2016 do 9. 5. 2016

ČERVEN 7. a 14. 28. 4. a 25. 30. 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016 do 8. 6. 2016

ČERVENEC 12. 9. a 23. 28. 1. 4. 2016 – 30. 4. 2016 do 8. 7. 2016

SRPEN 2. a 23. 6. a 20.8 25. 1. 5. 2016 – 31. 5. 2016 do 9. 8. 2016

ZÁŘÍ 13. a 20. 6. 10. a 24. 22. 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016 do 8. 9. 2016

ŘÍJEN 4. a 18. 22. 27. 1. 7. 2016 – 31. 7. 2016 do 7. 10. 2016

LISTOPAD 22. 8. 12. 24. 1. 8. 2016 – 31. 8. 2016 do 8. 11. 2016

PROSINEC 6. a 13. 20. 17. 15. 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016 do 8. 12. 2016

Důležité termíny pro rok 2016

Změny jízdních řádů:
• Školní spoj linky č. 15 v 13.41 hodin z Gagarinovy k Tržnici pojede nově ze zastávky Národní k Tržnici přímo a dále bude pokračovat jako linka č. 13 na 

Horní nádraží.
• Nově budou zavedeny na znamení zastávky I. P. Pavlova, Švýcarský dvůr, Březová - hotel Alice, Vančurova, Rosnice rozcestí a Na Pasece. Dále budou 

zavedeny na znamení všechny zastávky u nočních linek č. 51 a 52 (s výjimkou Tržnice a konečných zastávek).
• Dále dochází na některých linkách k drobným časovým posunům na základě připomínek cestujících.
Nové jízdní řády na www.dpkv.cz.
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K čestnému občanství
Chtěl bych využít možnosti a navrhnout p. Josefa Mixu 
na čestné občanství města Karlovy Vary. Ing. Msgre Jo-
sef Mixa se narodil 8. srpna 1925, vystudoval nejprve 
vysokou školu obchodní v Praze a teprve poté teologii. 
Kněžské svěcení přijal 27. 6. 1965. V době, kdy se 
zdálo, že svítá na lepší časy, se stal v roce 1968 tajem-
níkem biskupa F. Tomáška, administrátora pražské ar-
cidiecéze. P. Mixa se aktivně zapojil do tehdejšího dění. 
Vystupoval proti kolaborantské Pacem in terris, stýkal 
se s předními osobnostmi katolické církve té doby. Tím 
na sebe upoutal pozornost tehdejších představitelů 
moci. Roku 1973 byl z trestu přeložen do Stanovic 
a Březové. Působil zároveň téměř denně v karlovar-
ském chrámu sv. Maří Magdaleny. Brzy se kolem něho 
začali shromaždovat mladí lidé. V dobách komunismu 
byl morální oporou mnoha lidem, kteří se u něho tajně 
shromaždovali. Během desítek let vychoval několik 
generací. Nikoho tudíž nepřekvapilo, že roku 1990 
se stal karlovarským děkanem a současně okresním 
vikářem. I po sametové revoluci na jeho kázání se 
lidé sjížděli z širokého okolí. V době jeho působení 
byla provedena velká rekonstrukce chrámu sv. Maří 
Magdaleny, mj. byl pořízen nový oltář a ambon, ostatní 
oltáře byly zrestaurovány. Karlovarským děkanem 
byl do roku 1996, vikářem do roku 2003. Ale i poté 
spravuje kromě dalších kostelů i kostel v Březové, kam 
za ním pravidelně dojíždějí karlovarští občané. I ve 
věku 90 let zůstává v aktivní kněžské službě – slouží 
tady již téměř padesát pět let. V loňském roce obdržel 
v Praze významné vyznamenání. Pro udělení čestného 
občanství města jej navrhuji pro jeho dlouhodobé 
morální působení, zejména v dobách nesvobody. Jako 
kněz působil na množství lidí, které povzbuzoval, ke 
konání dobra, k dodržování morálních pravidel. P. Mixa 
konvertoval v mládí k víře a toto nadšení pro dobro 
v něm dosud trvá a vyzařuje z něho při setkání s lidmi. 
Čestné občanství by mohl dostat u příležitosti jeho vý-
znamného kulatého jubilea. Dále bych chtěl navrhnout 
Waldemara Matušku, v tomto případě in memoriam. 
W. Matuška prožil mládí v našem městě, kde pracoval 
v Moseru a zahájil zde svou uměleckou dráhu. Protože 
to je známá osobnost, myslím, že není třeba o něm 
více psát. Svůj návrh si dovoluji nabídnout KRL do 
rubriky Hyde park, aby se k němu mohli vyjádřit i další 
lidé. Antonín Mařík

Císařovy nové šaty 
Trapní nedočkavci kritizovali zavřený nový most 
přes Ohři u residence Moser. Konstrukce instalovaná 
31.8.2015, je naopak ve velkém časovém předstihu. 
Císař Karel IV. se narodil 14.5.1316, takže do slavností 
k 700. výročí je času dost. Letos měl v průvodu nové 

šaty za 26 tisíc. Příští rok bude jistě důstojně koru-
nován novou korunou. Bylo by vhodné zahájit příští 
lázeňskou sezonu právě zde, usazením nové koruny na 
císařovu hlavu. Při této slávě pak přejmenovat lávku 
na "Císařský most", aby těch utracených 26 miliónů 
lépe vyniklo. Pouze všichni musí jít pěšky a v papučích, 
aby nepoškodili specielní povrch mostovky. Doufejme, 
že už nebude mrznout, protože posyp je dle informační 
tabule, stejně jako spousta jinak obvyklých věcí, zaká-
zán. Zkušebního provozu se pořadatelé nemusí lekat, 
lávku se náhodně o projektovaných 155 cm zvednout 
nepodaří, protože zvedací mechanizmus je bezpečně 
uložen daleko od mostu. Pro zvýšení návštěvnické 
přitažlivosti bych ještě dodatečně osadil do vrcholu 
mostu mechanismus umožňující v kleci máchat v řece 
prolhané a úplatné politiky a nepoctivé podnikatele 
a živnostníky. Získali bychom tím konečně jedno chvá-
lyhodné republikové prvenství. Mnozí si jistě pamatu-
jeme z dětství pohádku Císařovy nové šaty. Doporučuji 
proto obyvatelům města, aby se zachovali jako to malé 
dítě z pohádky. Poté, co si ošetřují rozbitá kolena po 
pádu na hrbatých nových chodnících a kličkuji mezi 
loužemi, mě rozhodně nemůže nadchnout sdělení, že 
ta špatně provedená práce stála nás všechny často 
i desítky milionů. Ing. Jaroslav Lukšík, Stará Role

Ještě k čertovi 
Plně se přikláním k názoru paní Anny Fidlerové, 
uveřejněném v hydeparku KRL č. 11. Čert, umístěný na 
Tržišti, je vynikající ukázka současného sochařského 
umění z ateliéru Jaroslava Róny. Vím, že vzbuzuje 
zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Kdykoliv se 
procházím lázeňskou čtvrtí, vidím, jak se s čertem fo-
tografují Japonci, Číňani, Němci, Rusové a další cizinci. 
Většinou jdou od autobusu, který je vysadí u lázní. 
Fotky po návratu do svého bydliště jistě ukazují svým 
známým a šíří tak věhlas Karlových Varů po celém 
světě. Já tedy jsem pro čerta! Je roztomilý. Právě tak 
podporuji obelisk u Vřídla „Pocta Stanislavu Liben-
skému od Pavla Opočenského. I na tomto místě se 
cizinci rádi fotografují. Opočenský svým abstraktivním 
pojetím nutí návštěvníka k přemýšlení. A právě takovou 
skulpturou by měly Karlovy Vary ukázat, že dbají na 
svou pověst. Pověst města, kde se snoubí historii se 
současností. Tradice s modernou. Rozhodně, ať již do-
padne osud Vřídelní kolonády jakkoliv, obeslisk by zde 
měl zůstat zakomponován. Dal bych ho jako podmínku 
do výběrového řízení o dalším osudu Vřídelní kolonády. 
Když přecházím u Thermalu přemostění Teplé do Dvo-
řákových sadů, rád se podívám na řeku. Je tam vždy 
hodně vodního ptactva a pokud je, hlavně v létě, čistá 
voda, je vidět i mnoho druhů ryb. Protože tam vídám 
turisty a lázeňské hosty, jak se dohadují, co že je to 

za ryby, napadlo mne, že by zde mohla být umístěna 
tabule s vyobrazenými druhy ryb i ptactva. Podobné 
informační tabule jsou rozmístěny na chodnících 
v okolí Krajského úřadu ve Dvorech. Mají tam stručné 
popisy stromů, květin, ptáků a živočichů. Určitě by se 
mohl magistrát inspirovat a podobnou vícejazyčnou 
tabuli s ptáky a rybami u Thermalu umístit.
 Jiří Vít, Drahovice

Necháme si všechno líbit?
Rozhodl jsem se napsat do rubriky „hyde park“, neboť 
arogance vůči občanům v našem městě je téměř na 
mezní úrovni. Dne 10.12.2015 se konal ve velkém sále 
Thermalu od 19.30 koncert Marie Rottrové. Koncert 
se měl původně konat 27.10. O změně termínu se 
většina zájemců dozvěděla náhodou, nebo až při 
příchodu na koncert, který se nekonal. Chápu, že ke 
zrušení koncertu může být řada důvodů, stát se to 
může. Ale při zahájení koncertu v náhradním termínu 
by se rozhodně měl organizátor za zrušený koncert 
omluvit. Je to slušnost, ne nicotná záležitost. K žádné 
omluvě však nedošlo, jako by se nic nestalo. Přitom 
na původní termín přijeli i posluchači z okolních měst. 
Před zahájením koncertu 10. prosince si příchozí 
návštěvníci odložili do šaten své kabáty, klobouky 
a příruční tašky, do papírové krabice na pultíku vhodili 
10 Kč za osobu a dvě ženy za pultem příslušné věci 
odnesly a předaly lísteček s číslem. Koncert skončil ve 
21.00 hod a návštěvníci se vydali k šatně. Posluchačů 
nebylo málo, hlediště bylo plné a na balkoně bylo cca 
30 lidí. Fronta u šatny se ale nijak nepohybovala a po 
delší době ke zděšení všech se situace vyjasnila zjiš-
těním, že v šatně nikdo není, a že si musí své odložené 
svršky vyzvednout sami. Několik mužů přelezlo pult do 
šatny a snažili se dalším lidem ve frontě podle lístečků 
svršky přinést, ale zjistilo se, že čísla vůbec nesouhlasí 
s pověšenými kabáty a dalšími svršky. Zmatek, který 
nastal, si snad neumí nikdo představit. Věk návštěvní-
ků koncertu byl s ohledem na zpěvačku pochopitelně 
vyšší – 60 a více roků. Tito lidé pak museli nějakým 
způsobem přelézt pult do šatny (včetně starších dam 
v sukních) a najít si sami své svršky. Pokud řeknu, že 
to byl horor, je to slabé slovo. Lidé si ještě u vchodu 
vyměňovali kabáty, neboť v šeru šatny došlo k mnoha 
záměnám svršků. Domnívám se, že událost tohoto 
večera ukazuje na maximální aroganci a nesolidnost 
organizátorů koncertu vůči návštěvníkům, lázeňským 
hostům a hlavně vůči starším lidem. Také s ohledem 
na ceny vstupenek, které nebyly zrovna nízké a po-
hybovaly se od 600 do 1000 Kč. To vše jde také ruku 
v ruce s upadající úctou člověka k druhému člověku. 
Zamezí někdo opakování uvedené situace? 
 Stav. Antonín Knížek, Drahovice

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům občanů a zastupitelů města na aktuální témata. Příspěvky v maximální délce 2 000 úhozů s uvedením 
jména a e-mailu autora zasílejte na: kvradnicnilisty@seznam.cz nebo na Magistrát města, tiskové odd. Moskevská 21, Karlovy Vary.
Uzávěrka pro KRL č. 1/ 2016 je 15. prosince 2015.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY / INZERCE

Auto pro SOS vesničku
Karlovarské radniční listy se minulý měsíc 

zařadily mezi 23 sponzorů a mediálních 
partnerů, kteří pomohli zajistit nový užitkový 

vůz pro děti z karlovarské SOS vesničky v Doubí. 
Na malé slavnosti předal ředitel agentury Kompakt 
ing. Pavel Černý doklady a klíče od nového vozu 
zástupcům vesničky. Bylo to už 650. vůz, který 
agentura během 18 let domovům dětí a seniorů 
bezplatně předala k užívání. Sociální vozidlo bude 
v Karlových Varech sloužit šest  let. Nahradilo 
předchozí vůz, který pro SOS vesničku získala 
díky finanční pomoci od sponzorů rovněž agentura 
Kompakt. SOS vesnička v Doubí pomáhá od roku 
1969 ohroženým dětem vyrůstat ve 12 rodinných 
domech se svými rodiči nebo pěstouny. Kromě této 
tradiční péče provozuje vesnička od roku 2013 
další  zařízení SOS Sluníčko pro děti,  vyžadující 
okamžitou pomoc, kde se nyní stará o 16 dětí. 
Terénní sociální pracovníci SOS vesničky docházejí 
také do rodin ohrožených odebráním dítěte, a po-
máhají, aby k odebrání dětí nemuselo dojít.
  (krl°)

Ředitelka SOS dětské vesničky Mgr. Dagmar Roučková přebírá klíče od sociálního vozu od 
ředitele agentury Kompakt ing. Pavla Černého.

SPONZOŘI, KTEŘÍ POMOHLI VŮZ PRO SOS VESNIČKU ZAJISTIT:
AB Metal Recycling Sokolov, Autolakovna Josef Doležal Abertamy, Auto Nerad Karlovy Vary, Břinčilová Hana Karlovy Vary, Česká podnikatelská pojišťovna, 
Diviš elektro centrum Kraslice, Expobank CZ Karlovy Vary, Flekáč Ladislav Lesov, Chladservis Martin Pastor Karlovy Vary, Imperial Karlovy Vary, Instalace KV, 
MVDr. Eva Jiránková Karlovy Vary, Karlovarské radniční listy, Karlovarský kraj, KV ProIng, Pneucentrum Karlovy Vary, Rada Jan Oční optika Karlovy Vary, Rádio 
Egrensis Cheb, Realistik Karlovy Vary, MUDr. Alena Tichá Sokolov, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Výtahy Karlovy Vary.

 Zápis dětí do školy na školní rok 2016/2017 a Den otevřených dveří
ve dnech 18. a 19. ledna 2016 od 15:00 do 17:00 hod

v budově školy: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role, 
  do 1. ročníku základní školy,
  do přípravné třídy základní školy.

v budově školy: Svahová 1169/26, Karlovy Vary, 
  do přípravné třídy základní školy.

Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému jedinci;
 výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy a podporou asistenta pedagoga;
 tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;
 zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;
 nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním věku (tj. v přípravných třídách 

ZŠ a od 1. ročníku ZŠ);
 činnost školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra);
 informace na www.specskoly.cz

 

Přípravné třídy základní školy
 vhodné pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení 

do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj; přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

Základní škola je vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Telefon do školy: 353 561 766, 730 188 077.
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• ŠKOLY

ŠKOLA
zápis den otevřených dveří více informací

datum hodina datum hodina telefon www stránky
ZŠ pro žáky se specifickými 
poruchami učení, Mozartova 7 20.1.2016 14:00-17:00 12.1.2016 11:00-16:00 353 224 241 www.zsdys.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 18.1. a 19.1.2016 15:00-18:00 ne ne 353 447 021 www.zsazus.cz
ZŠ 1. máje 1 18.1. a 19.1.2016 14500-17800 ne ne 353 563 426 www.skoladvory.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31 15.1.2016    
18.1.2016 14:00-17:00 ne ne 725 043 842

604 170 950 www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů,
Moskevská 25 26.1.2016 13:00-18:00 14.1.2016 14:00-17:00 353 226 984

775 855 000 www.zsdukla.cz

ZŠ J .A. Komenského,   
Kollárova 19 20.1.2016 14:00-18:00 14.1.2016 14:00-17:00 353 300 321

725 735 601 www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19 19.1. a 20.1.2016 14:00-17:00 13.1.2016 14:00-17:00 353 226 408
725 595 503 www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25 15.1.2016 14:00-18:00 13.1.2016 10:00-13:00 353 564 119
353 447 000 www.zskonecna.webnode.cz

ZŠ Krušnohorská 11 19.1.2016 14:00-18:00 12.1.2016 14:00-17:00 353 437 111 www.zsruzovyvrch.cz
ZŠ Truhlářská 19                          
1. ročník a přípravná třída 19.1.2016 14:00-18:00 ne ne 353 562 283

353 562 901 www.zstruhlarska.cz

Karlovarská ZŠ Dukelských hrdinů zorganizovala 
v rámci projektu hrazeného z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost jazykově-
-vzdělávací pobyty pro žáky do Německa a Velké 
Británie. Cílem bylo zlepšení jazykových kompe-
tencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích 
EU a ESVO. Vybraní žáci navštívili loni během října 
a listopadu přístavní město Hamburk, kde byli 
ubytováni v Generator Hostels. Dalších 60 žáků 
vycestovalo do Londýna, kde měli zabezpečeno 
ubytování v Equity Point London Hostel. V průbě-
hu pobytu probíhala výuka němčiny a angličtiny 
s rodilými mluvčími v certifikované jazykové škole 
a pak následovaly návštěvy významných památek. 
Žáci po skončení pobytu obdrželi certifikát o ab-
solvování kurzu. Projekt byl spolufinancován z ESF 
a státního rozpočtu ČR. Základní škola Dukelských 
hrdinů získala dotaci v celkové výši 969.010 Kč.

Školáci vyrazili do světa

Do čtyř měst v Anglii si to zamířila skupina žáků 
karlovarské ZŠ J.A. Komenského. Z jejich výletu na-
psala pro KRL zprávu Karla Ročňáková, žákyně 9.B. 
„Vyrazili jsme v doprovodu pedagogů Mgr. Radomíry 
Jenkové a Mgr. Michaely a Jana Maturových ve 
dvou skupinách. První skupina se zdržela v tunelu, 
který okupovali běženci. Provoz byl obnoven až po 
čtyřech hodinách. Kvůli zpoždění jsme museli změnit 
program. Původní prohlídka Londýna byla přesunuta 
na pátek. V pondělí jsme si prohlédli Oxford s nejvý-
znamnější památkou Christ Church. V dalších dnech 
jsme navštívili ještě Bath a Stratford.  Součástí vý-
jezdu byly jazykové kurzy. Škola probíhala tři hodiny 
každé odpoledne. Moji spolužáci se snažili mluvit 
anglicky a musím uvést, že ve srovnání s jinými žáky 
dalších škol byli úspěšnější. Skupina žáků, která 
byla ubytována v Londýně, navštívila místní muzea, 
nejznámější památky Londýna a Windsoru. Výuka 

se konala vždy dopoledne. Největším zážitkem obou 
skupin byla návštěva London Eye. S jídlem jsme 
trošku bojovali. Ke svačině měla většina z nás to 
stejné co celý den – ovoce, vodu, sandwich a chipsy. 

Zajímavou zkušeností bylo pro všechny  ubytování 
v hostitelských rodinách. Akce byla všemi vysoce 
hodnocena, poděkování patří paní ředitelce za 
realizaci tak užitečné akce“.

Cesta tunelem se protáhla

Zápisy do první třídy
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h l í d á n í  d ě t í
www.ukominicka.cz   |   777 172 719   |   734 674 081

POVÁNOČNÍ VÝPRODEJ
KOUPELNOVÉHO VYBAVENÍ

UŠETŘÍTE AŽ 80%
HLEDEJTE SMAJLÍKY
NA PRODEJNÁCH

MONTÁŽ KUCHYNĚ
ZDARMA
platí na vybrané typy kuchyní Classic

AKCE platí do 17. ledna 2016 
více na www.siko.cz

Karlovy Vary, Jenišov 125
Po - Pá: 8.00 - 19.00
So: 8.00 - 13.00
tel: 351 004 980
karlovy.vary@siko.cz

KARLOVARSKÉ  RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ

telefon: 777 193 779
karlovy.vary@mediaas.cz

Florbalový klub FB HURRICAN z Kar-
lových Varů má bohatou historii, 
jehož začátky sahají, až do roku 1998. 
V současné době tento oddíl, který 
co v počtu družstev přihlášených do 
soutěží České florbalové unie, patří na 
absolutní vrchol karlovarského týmo-
vého sportu. Možná i proto, že již je-
denáctým rokem úzce spolupracuje se 
ZŠ Konečná. V letošní sezóně úspěšně 
reprezentuje město celkem 11 druž-
stev. Z toho 8 dětských (přípravka až 
starší žáci), 2 mládežnická (dorost 
a junioři) a jedno mužské.

 Tento ambiciózní klub se v rámci propagace 
florbalu v Karlových Varech rozhodl, že v sobotu 
23. ledna 2016 v Hale míčových sportů za KV 
Arenou zorganizuje jedinečný florbalový svátek. 
Od rána zde budou běhat za děrovaným míčkem 
ti nejmenší, pak se představí florbalová mládež 

a dívky. Odpoledne sehrají domácí florbalisté 
zápas 14. kola Národní ligy proti Chomutovu. 
Večer přijde na řadu opravdu florbalový bonbónek 
ve formě 19. kola Tipsport Superligy mezi ACEMA 
SPARTA Praha a Bulldogs Brno. V přestávkách 
bude bohatý doprovodný program. V letošní 
sezóně se mužskému týmu velmi daří. V současné 
době figuruje na prvním místě tabulky Národní 
ligy – divize západ, kdy má na svém kontě po 
dvanácti kolech 33 bodů z 39 možných. Určitě 
i proto, že poprvé za 17. let své existence hraje 

domácí zápasy opravdu doma v Karlových Varech. 
Po vybudování městské sportovní haly na míčové 
sporty se od září ukazuje před svým publikem. Do 
hlediště si například v Poháru České pojišťovny 
proti FBŠ Bohemians našlo cestu přes 360 diváků.
Superligový zápas bude možno v Karlových Varech 
uskutečnit díky partnerské spolupráci s týmem 
ACEMA SPARTA PRAHA v jehož dresu se představí 
i dva karlovarští odchovanci Martin Beneš a Miro-
slav Šnajdr, které požene za vítězstvím, doufejme 
rekordní počet diváků.

Superliga florbalu poprvé v Karlových Varech

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ A-TÝMU LEDEN:
9.1.  vs. FBC Plzeň
23.1. vs. Chomutov
24.1.  vs. Turnov 
web: WWW.FLORBALKV.CZ
facebook: WWW.FACEBOOK.COM/FLORBALKV

Nová náborová kancelář společnosti WITTE Nejdek, spol. s r. o. 
Jugoslávská 12, Karlovy Vary, 360 01, otevírací doba: PO, ST, ČT:13:00 - 17:00

Hledáme výrobní dělníky, technické i administrativní profese.
Zašlete nám svůj životopis nebo se přijďte informovat přímo do náborové kanceláře.

e-mail: zamestnani@witte-automotive.cz        tel.: 737 214 400        www.witte-automotive.cz
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• KULTURNÍ TIPY

Čtyři měsíce uplynuly od počátku nové, 181. 
koncertní sezony Karlovarského symfonické-
ho orchestru a tyto čtyři měsíce znamenají pro 
návštěvníky koncertů - i pro členy orchestru - zcela 
zásadní změnu. Koncerty KSO se totiž odehrávají ve 
zcela novém prostředí, kterým je sál Grandhotelu 
Ambassador Národní dům. Má pro návštěvníky 
koncertů ve srovnání s koncertní síní Antonína  
Dvořáka v Lázních III minimálně tři velká plus - 
lepší komfort,  větší kapacitu a lepší dostupnost 
s ohledem na bezprostřední blízkost centrálního 
nádraží městských autobusů na Tržnici. Dvořákova 
síň Lázní III měla kapacitu 240 míst, sál Ambassa-
doru má 528 míst. „V době plánování této sezony 
bylo pro nás velkou neznámou, zda se podaří sál 
v Grandhotelu Ambassador dostatečně kapacitně 
využívat, neměli jsem zatím žádnou srovnatelnou 
zkušenost. Po uplynulých koncertech můžeme s ra-
dostí konstatovat, že návštěvnost předčila veškerá 
naše očekávání. Na žádném koncertě nebylo dosud 
méně než čtyři sta návštěvníků a některé koncerty 
byly zcela vyprodané, například Zahájení Dvořáko-
va karlovarského podzimu nebo Koncert k výročí 
založení Československé republiky,“ pochvaluje si 
produkční KSO Vlasta Vodičková. Přitom je třeba mít 
na paměti, že došlo k odlivu ruských hostů, kteří 
tvořili část návštěvníků koncertů a také nebylo jisté, 

zda si lázeňští hosté najdou do nového působiště 
KSO, které leží mimo lázeňské území, cestu. Domá-
címu publiku pak vyšel orchestr vstříc přizpůsobe-
ním cen vstupenek. Úspěšná návštěvnost koncertů 
vedla KSO k přesunutí některých koncertů roku 
2016, které se měly odehrát v Lázních III, do Grand-
hotelu Ambassador Národní dům. Do budoucna 
uvažuje město s pořádáním koncertů v opravených 
Císařských lázních. Přízeň karlovarského publika 
KSO velice těší a orchestr doufá v její pokračování. 
Orchestr nesází však jen na dospělé publikum 
a pilně se snaží o výchovu budoucích potencionál-
ních návštěvníků. Výchovné koncerty, které KSO 
považuje za zásadní, jsou koncipovány tak, aby děti 
zaujaly a „vtáhly do dění“ a nebyly pro ně v žádném 
případě jen vítaným ulitím se z vyučování.   Výchov-
né koncerty již třetí školní rok připravuje orchestr 
ve spolupráci s hercem a moderátorem Viktorem 
Braunreiterem, který děti s humorem provází 
světem hudby. Nové výchovné koncerty sezony se 
jmenují  „Hrajeme (si) s orchestrem“ (pro 1. stupeň 
ZŠ) a „Co si nechám zahrát“ (pro 2. stupeň ZŠ 
a SŠ). Na koncertech zní nejen klasická díla, jakými 
jsou např. předehra z Carmen a Viléma Tella, Smeta-
nova Vltava a podobně, ale také hudba z pohádek 
a filmů. Návštěvnost koncertů se díky koncepci 
programů od roku 2013 násobí. Jen v tomto pololetí 

navštívilo či ještě navštíví výchovné koncerty více 
než 2 600 dětí z karlovarských základních škol, což 
je více, než 60%  dětí, které ve městě do základních 
škol chodí. Dále se koncertů zúčastnilo již přes 600 
dětí ze základních škol z celého Karlovarského kraje 
a více než 500 středoškoláků. V neposlední řadě 
navštěvuje KSO s komorním kvartetem a moderá-
torem mateřské školy v Karlových Varech a okolí, 
kde seznamuje s hudbou nejmenší potencionální 
návštěvníky koncertů. Lev Havlíček

KSO má nový koncertní sál

Viktor Braunreiter a členové KSO si novou 
koncertní síň pochvalují

Karlovarské městské divadlo zahájilo v polovině 
prosince předplatné na letošní rok. Abonmá zajišťuje 
divákům, kteří si jej včas zakoupí, nejen jistotu, že 
budou mít zajištěnou vstupenku na atraktivní před-
stavení, ale také výhodnou cenu. Cena předplatného 
činí pro každou skupinu shodně 1500,- Kč.  Zakoupit 
je lze v pokladně divadla do 31. ledna 2016. Jako 
obvykle si lze vybrat ze dvou variant. Předplatné 
A nabízí pět komedií v nastudování českých divadel, 
předplatné B pak obsahuje i hudební žánr.  

Předplatné A nabízí pět komedií
Jako první titul bude v únoru příštího roku uvedena 
francouzská komedie s kriminální zápletkou Rukojmí 

bez rizika. Úspěch u publika zaručují populární herci 
Václav Vydra, Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, Jana 
Boušková nebo Lenka Zahradnická.
Také druhá komedie, Začínáme končit, pochází 
z Francie a nastudovalo ji pražské Divadlo Kalich. 
V hlavních rolích uvidíme jednu z nejoblíbenějších 
hereckých dvojic současnosti Radka Holuba a Báru 
Hrzánovou, která hraje jak atraktivní čtyřicátnici, tak 
její sedmdesátiletou podobu. Divadelní společnost 
Háta přiveze v březnu bláznivou frašku Hvězdné 
manýry.  Odehrává se v elegantním hotelu, v němž 
se mají sejít na benefičním koncertu dvě velké 
hvězdy.  Na jevišti se vyřádí hvězdy pražské  Martin 
Zounar, Adéla Gondíková, Kamila Špráchalová, Ivana 
Andrlová, Vlasta Peterková a další. Na květen je 
připravena komedie slavné autorky  Yasminy Rezy, 
nazvaná ART. Trojici kamarádů, kteří se ve vtipné 
hádce přou o hodnotách života a podstatě přátelství, 
hrají Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák. 
Zajímavé překvapení chystá činohra Karlovarského 
městského divadla. V souvislosti se 700. výročím 
narození Karla IV. uvede v červnu hru Jiřího Seydlera 
Karel IV. aneb strasti otce vlasti. Komediální příběh 
vypráví o největším Čechovi, objevení karlovarského 
vřídla nebo o početí syna Václava. Je první částí 
dlouhodobého projektu o historii i současnosti 
Karlovarského kraje.
Předplatné B nabízí více žánrů včetně hudby
Předplatitelé této skupiny se mohou v únoru těšit na 
jednu z nejlepších konverzačních komedii legen-
dárního herce a režiséra Zdeňka Podskalského Liga 

proti nevěře. Pojednává o typickém manželském 
trojúhelníku a nabízí spoustu komických situací, 
které zahrají Veronika  Arichteva - Nová, Ivo Šmoldas 
a Michaela Kuklová. Přímo pro pražské Divadlo 
Palace a dvě vynikající herečky napsal dramatik 
Milan Kohout hru Dámy z Aniane, v níž se odehrává 
dojemný příběh dvou sester, Marie a Ester. Zatímco 
jedna z nich zná dokonale svět pařížských lokálů, 
druhá si žije svůj poklidný, ale nudný život venkov-
ské učitelky. Ale návrat Marie vše změní. V titulních 
rolích excelují Daniela Kolářová a Dana Syslová, dále 
hrají Jaromír Meduna, Jiří Čapka a Lucie Pernetová. 
Dubnový termín je vyhrazen pro žánr muzikálu. 
Divadlo Na Jezerce nastudovalo komorní muzikál 
Jiřího Hubače, Ondřeje Brzobohatého a Pavla Vrby 
Já, Francois Villon. Emotivní výpověď o legendárním 
básníkovi a bouřlivákovi je postavena na skvělém 
hereckém výkonu Martina Písaříka, působivé hudbě, 
hloubce příběhu, ale i na humoru. Dále hrají Petr 
Vacek, Petr Kostka, Tomáš Petřík, Jana Malá, aj. 
V květnu se také abonenti skupiny B dočkají nové in-
scenace Činohry Karlovarského městského divadla. 
V souvislosti se 700. výročím narození Karla IV. bude 
uvedena hra Jiřího Seydlera Karel IV. aneb strasti 
otce vlasti. Konečně na měsíc červen je napláno-
váno  rodinné drama Divadla Ungelt Mezi úterým 
a pátkem. Příběh lásky, vášně a zrady se odehrává 
v dnešním Londýně. Vedle vynikající Reginy Rázlové 
uvidíme v roli manžela, který si na stará kolena poří-
dí milenku (Jitka Čvančarová), i uměleckého ředitele 
Ungeltu Milana Heina. Martin Lenděl

Divadlo nabízí výhodné předplatné

Abonenti se mohou těšit na Karlovaračku 
Danielu Kolářovou (na snímku vpravo), Báru 
Hrzánovou, Petra Kostku, Reginu Rázlovou 
a další herce.
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Historii obce, která vznikla na vysekané pasece 
v lese, odráží její znak. Dvě červené věže, stojící 
ve stříbrném štítě na zelených pahorcích trojvrší, 
symbolizují dva hrady, strážící údolí. Každá z věží 
má cimbuří a jedno černé okno. Prostřední černý 

pahorek, z jehož vrcholu šlehají červené pla-
meny, představuje milíř. K němu patří zkřížené 
stříbrné sekery na zlatých topůrkách, umístěné 
na milíři. Znázorňují vznik osady v zalesněném 
území.

Kolová (dříve Kohlau), starší název Kohlhau, kterým pojmenovali roku 1713 nově 
ustavenou obec. Od tohoto názvu byl v roce 1923 vytvořen český  ekvivalent Kohla-
va. Užíval se během 1. republiky až do zabrání Sudet v roce 1938. Základem obce 
Kohlau byla o 250 let starší osada Funkštejn (Funkenstein, Háje), doložená roku 
1536. Kohlhau je poprvé zmiňována roku 1622. Později jsou obě jména uváděna 
v Berní rule jako tábory uhlířů.

Znak obce Kolová

Hostinec v obci Funkenstein

•  KOLOVÁ  • 
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Nejstarší osada
Na Zámeckém vrchu (Schlossbergu) ve výšce 
621 m/m mezi dnešními Hájemi a Březovou 
stával středověký hrad snad již ve 13. století. 
Hrad neznámo kdy zanikl a již v 16. století byl 
připojen k panství hradu Andělská Hora. Dnešní 
vzhled tohoto místa je silně ovlivněn povrcho-
vým čedičovým lomem, který zde byl otevřen 
v 19. století. Původní osada Funkštejn vznikla 
pravděpodobně v podhradí a z ní se rozšířilo 
osídlení i na další místa v okolí (Kolová, a její 
součást Háje, také Pila a Březová). V roce 1713 
je  Funkštejn uváděn už bez Kolové, Pily a Bře-
zové, které se staly samostatnými obcemi. Pod 
Zámeckým vrchem nechal koncem 19. století 
postavit Josef  Löwi zámeček jako své letní 
sídlo. Byla v něm kavárna, nazývaná Mecséry- 
höhe (Mecséryho výšina). Na samém vrcholu 
Zámeckého vrchu vyrostl tehdy vyhlídkový 
altán, k němuž vede dodnes patrná zpevněná 
cesta. 

Název podle uhlířů
Písemná zmínka o Funkštejnu z roku 1622 
zmiňovala také nedalekou pustinu Kohlhau. V ní 
pálili uhlíři své milíře k výrobě dřevěného uhlí. 
Na pasece, vzniklé vymýcením lesa, si později 
postavili několik chalup. Pro tuto samotu v lese 
se ujalo pojmenování Kohlhau, tj „uhlířská pa-
seka“. Podle kroniky ji v roce 1713 tvořila čtyři 
obydlí.  Tehdy spravoval tábor uhlířů rychtář. 
Místní Češi přejmenovali roku 1850 Kohlhau na 
Kohlavu. Po vzniku 1. republiky se v roce 1923 
stal tento název úředním. Poměry v obci popiso-
vala kronika, vedená od roku 1785. Podle ní byla 
v roce 1863 v obci postavena škola ( v dnešních 
Hájích čp. 14), která sloužila do roku 1945.

Časté změny názvu obce
V roce 1848 byla obec, nazývaná už německy 
Kohlau, krátce spojena s obcí Schneidmühl 
(dnešní Pila, založená roku 1721) a tohle spojení 
vydrželo až do roku 1873, kdy se obě obce 
osamostatnily. Po roce 1900 se poměry v Kohlau 
změnily. Zatímco starší část lokality (Funkštejn) 
ztrácela na významu, v nové části obce přibývaly 
domy i obyvatelé. K 31. prosinci 1900 měl 
Funkštejn jen 37 domů a 273 obyvatel, zatímco 

Kohlau 103 domů a 728 obyvatel. Z nich bylo 
727 Němců a pouze jediný Čech. Další české 
rodiny přibyly až po roce 1923, kdy se začal 
užívat  český úřední název obce Kohlava.V dů-
sledku Mnichovské dohody jí opět přejmenovali 
v roce 1938 na Kohlhau. Čeští obyvatelé byli 
násilně vysídleni do vnitrozemí a mohli se vrátit 
až v roce 1945. Rok po té byl proveden odsun 
většiny Němců a změnil se opět název obce. 
První osadníci z Čech, Moravy i ze Slovenska 

• NÁŠ SERIÁL

Uhlíři z Kolové v roce 1921

Kolová v době I. čs. republiky
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přišli ještě do Kohlavy, pak název definitivně 
změnili na Kolovou.  Pro sousední Funkstein 
navrhla místopisná komise český název Kámen 
nebo Zámecká. (Podle blízkého Zámeckého vr-
chu). Okresní národní výbor v Karlových Varech 
navrhl Háje. Komise namítala, že stejných názvů 
je v krajině mnoho, a navrhla pozměnit název 
na Háječek (neboť šlo o nejmenší ves tohoto 
jména). K Okresnímu národnímu výrobu se však 
přidal i Místní národní výbor a oba úřady trvaly 
na návrhu Háje, který roku 1949 prosadily.

Obecní kaple Panny Marie
Nejcennější místní památkou Kolové je pseudo-
románská kaple o rozměrech 3,9 x 3,9 metru 
s půlkruhovým presbytářem. K jejímu západní-
mu průčelí je připojena věž o rozměrech 2,3 x 
2 metry s hrázděným patrem a zvonicí z roku 
1930. Úzký, do půlkruhu zakončený vchod do 
kaple je z východní strany, v severním průčelí je 
půlkruhově zakončené okno, které mívalo ob-
dobu i v západním průčelí. Vnitřní zařízení kaple 
dnes tvoří dřevěná socha Panny Marie, dřevěná 
lavice a krucifix na západní stěně. Obecní kapli, 
původně zasvěcenou Panně Marii, nechal po-
stavit v roce 1873 zbožný občan Anton Neuerer 
na svém pozemku. Za místo zvolil sousedství 
hospodářského dvora čp. 19 v části dříve zvané 
Hubl vedle polní cesty na Funkštejn. V roce 1930 
byla kaple přestavěna a byl  obnoven oltář s ob-
razem sv. Anny, patronky obce. Roku 1933 byla 
do kaple instalována miniaturní Křížová cesta. 
Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 
2. světové války byla kaple opuštěna a postupně 
chátrala. Roku 1996 provedla obec Kolová její 
celkovou rekonstrukci. V říjnu 2005 byla kaple 
nově vysvěcena. V interiéru kaple byla umístěna 
socha sv. Anny a dřevěný kříž. V roce 2007 byly 
dokončeny úpravy prostranství mezi kaplí a ško-
lou. Před kaplí byly osazeny nové schody.

Pomník obětem války
Pozornost obyvatel i návštěvníků obce si zaslou-
ží velmi pěkný pomník obětem 1. světové války 
v Hájích, který pochází od karlovarského rodáka 
Huga Uhera, autora pomníku k poctě Ludwiga 
van Beethovena v Karlových Varech z roku 1929. 
V posledních letech byl pomník zrenovován. 
Tvoří ho kamenná stéla s reliéfní sochou plačící 
ženy, vedle níž je vysekán nápis „Den Heiden die 
Heimat“. Na soklu pod stélou bývala původně 
umístěna deska s 19 jmény padlých z obcí Háje 
a Kolová. Při rekonstrukci byla nahrazena novou 
deskou s nápisem „Na památku všem obětem 
válek a násilí 20. století. Občané Hájů a Kolové“. 

Války promíchaly obyvatele
Pro  budoucí Kolovou stejně jako pro celé 
pohraničí měly drastický dopad obě světové 
války. Vyměnilo se téměř všechno obyvatelstvo. 
Nejprve byla v roce 1938 donucena opustit 
domovy většina Čechů. Po vzniku říšské župy 
Sudety roku 1939 byla Kohlau, stejně jako další 
okolní obce připojeny k tzv. Velkým Karlovým 
Varům.  Po válce a během odsunu opustila své 
domovy drtivá většina Němců. Obec, nyní již U kaple se konají pravidelně Anenské slavnosti
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s novým názvem jako Kolová, se vylidnila. Ani 
příchod dosídlenců nedoplnil původní počty 
obyvatel.  Mnohé usedlosti zůstaly opuštěné, 
chátraly a musely být  strženy.

Proměna obce po válce
Roku 1946 žilo v Kolové  315 stálých obyvatel, 
z toho jen 50 Němců. Dosídlenci našli práci 
u státních lesů Bečov nebo v zemědělství, 
zejména poté, co v obci vznikl roku 1950 státní 
statek s areálem živočišné výroby, kravíny 
a vepřínem. V roce 1961 byl vybudován vodovod 
Háje – Kolová, o tři roky později postavili pro 
zaměstnance statku panelový dům, vyrostly řa-
dové domy u silnice a později i okály. Kvůli vodní 
nádrži Stanovice byl v roce 1973  zrušen vepřín 
a chov dobytka omezen. V roce 1974 se většina 
území kolem obce stala součástí Chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les.

Opět samostatná obec
V roce 1990 se znovu Kolová osamostatnila. 
Tehdy měla  tři části: Kolovou, Pilu a Háje.  
V roce 2000 se Pila s částí Háje odtrhla. Obec 
Kolová má dnes výměru 7,03 km2 a nadmoř-
skou výšku 575 m/m.Od roku 2005 užívá 
obecní znak, jehož autorem je heraldik Miroslav 
J. V. Pavlů. Podle sčítání k 1. lednu 2014 žilo 
v Kolové  715 obyvatel.
 Jaroslav Fikar

(Historii Kolové doplníme do knihy Karlovarská 
předměstí 2, která vyjde v dubnu. 
Obj. mailem na: serial.kv@seznam.cz)

• NÁŠ SERIÁL

Obec Kohlau po roce 1938

Taneční sál místního hostince (1938)Kolová po roce 1945

Obecní rynek se dlouhá léta neměnil



19

• LIDÉ

Vážená redakce,
ráda bych Vás chtěla touto cestou poprosit o vytiště-
ní gratulace pro mojí maminku paní Andělu Škur-
lovou, která oslavila 22. prosince 2015 krásných 
93 let. Přesídlila v roce 1947  do České republiky 
z Ukrajiny  spolu s rodiči a dvěma sestrami. Nejdříve 
bydlela v Lokti a když se vdala, přestěhovala se do 
Karlových Varů , kde žije do dnes. Vychovala dvě 
děti - dceru a syna, nyní má šest vnoučat a sedm 
pravnoučat. Je stále čilá, v létě pracuje na zahrádce 
a pro její milou povahu jí mají všichni rádi. Přejeme 

jí stálé zdraví, chuť do života a aby bylo již brzo jaro 
a mohla pracovat na své zahrádce, která jí dává 
sílu.
 dcera Věra Ourodová s rodinou.

P.S. Všimli jsme si, že na stránce Lidé píšete 
pravidelně o jubilantech, kteří se dožili devadesátky 
a více let. Naše maminka Vaše radničky ráda a pra-
videlně čte. Udělalo by jí a také nám velikou radost, 
kdyby poděkování za její lásku a starostlivost v KRL 
vyšlo.

Poděkování mamince

K seriálu KRL o okolních obcích, které bývaly sou-
částí Karlových Varů, jsme dostali nejeden zajímavý 
dopis. Z Andělské Hory došla připomínka, že jsme 
zapomněli na zajímavé obyvatele, kteří v obci žili. 
Na Andělské Hoře bydlí mj. MUDr. Schee, kterého 
hned vyhledáme, jakmile nás píchne u srdce, mívali 
tu rekreační chalupu Hrabětovi - slavná karlovarská 
rodina golfistů, chalupu se zahradou tu ošetřoval 
historik Karel Nejdl a jeho sousedem býval význam-
ný filmový režisér Vladimír Sís, který Andělskou 
Horu a mnohé její obyvatele proslavil v jednom ze 
svých filmů. Rádi dodatečně přinášíme vzpomínku 
na Vladimíra Síse. Narodil se v Brně 7. července 
1925 a vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslo-
vou školu. Během druhé světové války působil ve 
zlínských trikových ateliérech. Po válce se vrátil do 
Brna, kde s přáteli založil divadélko SMĚR a začal 
natáčet folkloristické dokumenty a hrané fejetony. 
V roce 1951 ho angažoval Armádní film, který mu 
otevřel široké pole působnosti. V roce 1953 odjel 
s filmovým štábem do Tibetu a postupně točil 
v Číně, Laosu, Indonésii, Francii, Řecku a dalších 
zemích, o kterých také psal a vydával knihy. V roce 
1958 přešel do Filmového studia Barrandov, kde 
natočil celé stromořadí hraných dlouhometrážních 

snímků. V letech 70. a 80. se věnoval střihovým 
filmům jako byl Muž, který rozdával smích (Martin 
Frič), Sólo pro Jaroslava Marvana, Blues pro EFB 
(E. F. Buriana), Hudba kolonád s Jiřím Hrzánem 
v hlavní roli, Návštěva (Hugo Haas v Praze roku 
1963), Král komiků (Vlasta Burian), Ljuba Herma-

nová, oslavil i Emu Destinovou, Jaroslava Ježka, 
Dukea Ellingtona, Louise Armstronga ad. V Kar-
lových Varech vyhledal doktorku Horní, u které 
si léčil pozůstatky svých pobytů v Asii. Seznámil 
se tu také s Karlem Nejdlem, který mu doporučil 
rekreační patrový dům na Andělské Hoře. Vladimír 
Sís sem začal jezdit s manželkou výtvarnicí Alenou 
Sísovou a svými dvěma syny, z nichž mladší David 
je režisér a starší Petr - spisovatel a malíř, od roku 
1984 trvale žije a sklízí úspěchy v Americe. Pro 
televizi natočil Vladimír Sís symfonickou báseň 
Antonína Dvořáka Z Nového světa. Podstatnou část 
filmu realizoval v Karlových Varech, kde také našel 
skvělého odborného poradce v baronu Schoenec-
kovi, který na vlastní oči sledoval slávu Antonína 
Dvořáka, prožívanou v Americe. Romantické půvaby 
okolí Andělské Hory a její vstřícní obyvatelé inspi-
rovali Vladimíra Síse v roce 1978 k situování jeho 
budoucího filmu o Nikolovi Šuhajovi právě sem, 
do plodné atmosféry obce, kde se slunce smálo, 
tráva zelenala a práce byla zábavou. Filmový štáb 
ubytoval ve svém patrovém domě, herce v karlo-
varském Parkhotelu, a kompars - no to byli přece 
skoro všichni obyvatelé Andělské Hory! A jedno léto 
se tu točil muzikál Balada pro banditu s Mirosla-
vem Donutilem a Ivou Bittovou v hlavních rolích. 
Tak jako se nezapomíná na zdařilý film, tak se i na 
Andělské Hoře dlouho vzpomínalo na šťastné chvíle 
velkolepého filmování. Eva Hanyková

Na Vladimíra Síse se nezapomíná

Vladimír Sís (z archivu Blanky Kovaříkové)
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Spolupráce Zlína a Karlových Varů
Podpisem Memoranda o spolupráci karlovarské 
a zlínské Městské policie vyvrcholilo loni v říjnu 
pracovní setkání představitelů obou policií. Během 
dvoudenního jednání si zástupci obou krajských 
měst vyměnili  zkušenosti týkající se přípravy 
a realizace bezpečnostních opatření v rámci 
zajišťování významných společenských akcí 
ve Zlíně i v Karlových Varech a také zkušenosti 
s využíváním moderních technologií. Právě v této 
oblasti by rádi karlovarští strážníci čerpali inspiraci 
u svých zlínských kolegů pro nadcházející rok, ale 
i léta budoucí.

Alkohol za volantem
Strážníci městské policie provádějí pravidelné kontroly v okolí 
diskotéky Brooklyn ve Staré Roli. Během jedné z nich v sobotu 
v půl páté ráno zaznamenali neosvětlené vozidlo, kterému 
při jízdě několikrát zhasl motor. Jak bývá v těchto případech 
často pravidlem, na vině je řidič pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Hlídka tedy pomocí výstražného světla 
a nápisu STOP vyzvala řidiče k zastavení, načež nereagoval, 
a to ani poté, kdy hlídka přidala ke světelnému i zvukový 
výstražný signál. Při snaze vozidlo předjet se řidič v neosvět-
leném vozidle pokusil služební vozidlo strážníků blokovat 
a riskantní jízdou jim ujet. Hlídce se nakonec podařilo vozidlo 
zastavit. Důvodem počínání dvojice mužů nebylo nic jiného, 
než požití alkoholu. Zřejmě si neuvědomovali, že svým jed-
nání mohou napáchat mnohem více škody. Čtyřiadvacetiletý 
řidič z Božíčan nadýchal 1,89 promile, jednadvacetiletý spo-
lujezdec z Nové Role ještě o trochu více. Oba muži vzhledem 
k aktivnímu odporu skončili s pouty na rukách a následně 
i v policejní cele.

Prozradil ho komín
Na jedné straně kotlíkové dotace a snaha snížit emisní zátěž, 

na straně druhé pálení všeho možného. První prosincovou 
středu v půl páté odpoledne prověřovali strážníci oznámení 
o štiplavém kouři, který vychází z jednoho domu v Jablo-
ňové ulici. Příčinu poznali strážníci okamžitě, neřešili totiž 
tento případ poprvé. Padesátiletý muž měl již v minulosti 
problémy kvůli podezření, že pálí různý odpad, včetně plastů 
i lakovaného dřeva. To nakonec  přiznal hlídce i nyní. K topení 
využívá totiž odpad z jedné stavby. Zjištění strážníků bylo 
předáno správnímu orgánu k dalšímu řešení a muž byl vyzván 
k ukončení protiprávního jednání.

Hledaný neunikl pozornosti
Noční služba strážníků si při kontrole jedné čerpací stanice 
v Rybářích všimla divného chování cyklisty. Přijeli spolu se 
ženou v 1:25 hodin k čerpací stanici na kolech. Zatímco žena 
pokračovala směrem do prodejny, muž se při spatření hlídky 
zarazil a zůstal opodál ve stínu. To strážníkům neuniklo a při 
kontrole totožnosti zjistili důvod. Čtyřicetiletý muž z Mokré 
byl hledán policií, a tak jeho pouť skončila právě zde.

 Tohle k popelnicím nepatří
Také jste se někdy u popelnic setkali s odloženým nábytkem 

či jiným harampádím? Bohužel k tomu stále dochází i přes to, 
že vedení města umožňuje obyvatelům ve sběrných dvorech 
odevzdat tento odpad bezplatně. Ti, kteří nevyužijí nabízené 
možnosti, nám nejen zamořují okolí, ale dopouští se i pře-
stupku. Dva takové případy řešili strážníci. V Kvapilově ulici 
téměř týden monitorovali odpad z provedené rekonstrukce 
bytu, kdy se stále neměl nikdo k odklizení suti. V ulici Štúrova 
se u popelnic objevil dokonce starý nábytek. V obou přípa-
dech se strážníkům podařilo dohledat původce, kteří museli 
prostory kolem nádob na odpad uklidit a zároveň dostali 
pokutu. Loni strážníci řešili více než čtyři desítky podobných 
případů.   Jan Trojáček, zástupce velitele MěP

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y

MOBIDIK začíná třetí sezonu
Preventivní projekt Městské policie Karlovy Vary 
MOBIDIK – mobilní dětský interaktivní klub má za 
sebou druhou úspěšnou sezonu. Loni proplouval 
Karlovými Vary a okolím od začátku března do konce 
listopadu. Děti si MOBIDIK užívaly v Drahovicích na 
ulici Úvalská, ve Dvorech na ulici Karla Kučery, ale 
také v Albeřicích a Bražci. To, že terénní programy 
mobilního nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 15 
let a matky s dětmi do tří let jsou trefou do černého 
potvrzují i statistiky návštěvnosti, která dosáhla 
počtu 1.687 dětí. Zhruba stovka z nich, která 
MOBIDIK navštěvuje pravidelně, si zvykla, že klub 
není pouze místem pro hraní a zábavu, ale také pro 
vzdělávání, rozvoj komunikace a sociálních vazeb. 

Nejčastějšími aktivitami provozovanými v MOBIDIKu 
je psaní domácích úkolů a školní příprava, dále 
výtvarná činnost, edukační a sportovní hry a aktivity 
zaměřené na prevenci rizikového chování. Za to že 
MOBIDIK tak dobře funguje a naplňuje heslo „kdo si 
hraje, nezlobí“ patří dík pracovníkům Armády spásy, 
kteří programy pro děti připravují. Do preventivních 
programů se zapojují také strážníci městské policie 
a příslušníci Policie ČR. Projekt by se nedařilo rea-
lizovat bez technické podpory Dopravního podniku 
a Karlovy Vary a finančního zajištění Magistrátu 
města Karlovy Vary a Ministerstva vnitra ČR, také 
těmto institucím patří poděkování. Více se o MOBIDI-
Ku dočtete na fcb MOBIDIK – Karlovy Vary.

Na snímku představitelé obou policií Ing. Mi-
lan Kladníček (vpravo) a Bc. Marcel Vlasák
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• INZERCE

Grafické návrhy

Reklamní slogany

Billboardy
Webové stránky

Inzerce

Video spoty

Tisk
Polepy

Reklama, která není „mimo“.
Zajišťujeme cílenou reklamu - od internetové, po tištěnou.

Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb. 



22   krl° LEDEN 2016

• KULTURNÍ SERVIS

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 1.  19:30 SVĚTEM OPERETY 
  – slavnostní novoroční koncert
Johann Strauss orchestr (Vídeň-Coburg)
Pojďme společně oslavit Nový rok 2016 s Johann Strauss 
orchestrem a jeho sólisty: sopranistkou Martou Hanfovou, tenorem 
Milanem Vlčkem z Národního divadla Brno, vedoucím orchestru 
a houslistou Jiřím Preisingerem z německého Coburgu a dirigen-
tem Klausem Straube z německého Augsburgu.

2. 1.  19:30 KOULE
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Isabela Bencová-
-Smečková, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, 
Zdeněk Petrák

6. 1.  19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Skladby mistrů swingové hudby Glenna Millera, Dukea Ellingtona, 
Counta Basieho, Bennyho Goodmanna, George Gershwina aj. Big 
Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty 
Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela 
Vaculová

8. 1.  19:30  SLEPICE   
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Kateřina Seidlová-Hrušková, Lucie Domesová, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek

12. 1.  19:30   PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME        
Agentura Harlekýn
Hrají: Václav Vydra, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Lenka 
Skopalová/ Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová/ 
Eva Režnarová, Malvína Pachlová/ Jana Pidrmanová/ Lenka 
Zahradnická

17. 1.  19:30  SHIRLEY VALENTINE                            
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové.

18. 1.  19:30 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
Divadelní společnost Háta
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, 
Pavel Nečas/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/ 
Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrnská, Filip 
Tomsa, Zbyšek Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga 
Želenská, Jana Zenáhlíková/ Vlasta Žehrová

19. 1.  19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
  A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

20. 1.  10:00 BÍLÁ NEMOC – představení pro školy
Divadlo Různých Jmen
Hrají: Jan Szymik/ Marcel Rošetzký/Ladislav Trojan, Petr Franěk, 
Otto Rošetzký/ Jaroslav Šmíd/ Martin Písařík, Milan Enčev, Kateřina 
Pindejová/ Petra Špindlerová / Valérie Zawadská, Anna Kulovaná/ 
Týna Průchová, Romana Goščíková, Lukáš Burian, Ondřej Černý/ 
Vojtěch Havelka

21. 1.  19:30 CHUŤ DO ŽIVOTA – talk show

24. 1.  15:00 KOCOUR V BOTÁCH
Docela velké divadlo
Hrají a zpívají: Michal Žižka, Kamila Raková, Kristýna Lišková, 
Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Petr Kozák a další.

25. 1.  19:30 DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík

26. 1.  10:00  JAK UTOPIT dr. MRÁČKA 
  - představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Pavla Janiššová, Petr Vydarený, Pavel Marek, Jarmila 
Šimčíková, Klára Štěpánková, Eva Navrátilová, Jindřich Kotula, 
Jindřich Skopec, Tomáš Kolomazník, David Beneš, Petr Batěk, 
Vladimíra Vítová, Radmila Urbanová, Diana Toniková, Kamil Prachař, 
Jan Svoboda

28. 1.  19:30 LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí nad 
Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák

KSO karlovarský symfonický orchestr

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz

5. 1.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Louskáček, suita
SERGEJ RACHMANINOV: Koncert pro klavír č. 2 c moll
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Labutí jezero, suita
ARAM CHAČATURJAN: Maškaráda, suita
Kristina Stepasjuková - klavír
Dirigent Martin Peschík

14. 1.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
SYMFONICKÝ KONCERT
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Pohádka o krásné Meluzíně, 
předehra
ROBERT SCHUMANN: Koncert pro klavír a moll
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfonie č. 39 Es dur
Joséphine Brault (FR) - klavír
Dirigent Martin Lebel

22. 1.  19:30 Lázně III
DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU 
HUDEBNÍ ŠKOLOU VE VÝMARU
BEDŘICH SMETANA: Z českých luhů a hájů
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klarinet a orchestr 
A dur, KV 622
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfonie č. 3 a moll 
„Skotská“

28. 1.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
SYMFONICKÝ KONCERT
RICHARD WAGNER: Siegfriedova idyla
JOHANN SEBASTIAN BACH: Koncert pro dvě harfy c moll
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 7 d moll
Bronislava Klablenová - harfa
Ana Brateljević - harfa
Dirigent: Jiří Štrunc

DIVADLO HUSOVKA

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

10. 1.  19:30  Tomáš Vůjtek Smíření
Čtou a zpívají Petr Johanovský, Martin Cirkl, Petr Richter, Lucie 
Miškovská, Tomáš Mutinský j.h., Jaroslav Weinlich, Radek Exner, 
Miroslava Exnerová, Eva Šollová, Marek Himl, Jiří Hnilička a Jakub 
Johanovský.

11. 1.  19:30 Divadlo na tahu  - Audience

Jedna z nejslavnějších absurdních jednoaktovek dramatika a pre-
sidenta Václava Havla v nastudování Divadla Na tahu pod vedením 
režiséra Andreje Kroba.

15. 1.  19:30 Petr Kalandra Memory Band  
Známý písničkář Oskar Petr se obklopili kvalitními hudebníky, aby 
posluchačům připomněli legendární skupinu Marsyas a především 
jejího leadera Petra Kalandru, jenž má už mnoho let angažmá 
v muzikantském nebi.

20. 1.  19:30 Irena Budweiserová
Populární zpěvačka, textařka, skladatelka a pedagožka, někdejší 
členka slavného Spirituál kvintetu, se po delším čase opět představí 
divákům v Klubu Paderewski. Diváci se mohou těšit na její osvěd-
čené hitovky i na novinky z jejího posledního alba „Hold On“.

25. 1.  19:30 HoTS Quartet (Polsko)
Kapela, vedená kytaristou a autorem hudby Mikołajem Poncylj-
uszem, překvapí vyzrálým zvukem, jemuž dominuje trubka Radka 
Nowaka. Smysl pro náladu a baladičnost vynikne především 
v pomalejších, téměř chill-outových skladbách. Do České republiky 
a na Slovensko vtrhne kvarteto posílené o hostujícího saxofonistu 
Bartka Tkacze.

31. 1.  19:30 Těším se, že mi brzy napíšeš      
Divadelní studio D3 hostí Divadlo Dagmar. Hrají: Marcela Hadravo-
vá, Magdaléna Hniličková, Petra Hynčíková, Tereza Pachtová, Naďa 
Pajanková, Ivana Sedláčková, Jana Wertigová.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

2. 1.   14:30 Star Wars: Síla se probouzí
2. 1.  17:00 Padesátka
2.1.  19:30  Creed
3. 1.   14:30  Hotel Transylvánie 2
3.1.  17:00 Star Wars: Síla se probouzí
3. a 4.1.  19:30  Padesátka
5.1.  17:00   Stážista (Projekce pro seniory)
5. 1.   19:30  Zbrusu Nový zákon
6. 1.   19:30  Spectre
7. 1.   19:30   Osm hrozných (Filmový klub)
8.-12.1.  19:30   Osm hrozných
9. a 10.1.  14:30   Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdící prášek
9. 1.   17:00   Aldabra
10. 1.   17:00   Zkáza krásou
13. 1.   19:30   Gangster Ka: Afričan
14. 1.  19:30   FK Revenant Zmrtvýchvstání (Filmový klub)
15.-17.1.   19:30   Revenant Zmrtvýchvstání
16.-17.1.  14:30   Ledová sezóna
16.-17.1.  17:00   Muzikál aneb cesta ke štěstí
18. 1.   19:30   O kuřatech a lidech
19. 1.   19:30   Osm hrozných
20. 1.   19:30   Muzikál aneb cesta ke štěstí
21. 1.   19:30  Lída Baarová (Filmový klub)
22.-24.1.  17:00 a 19:30  Lída Baarová
25. 1.   19:30   Lída Baarová
23.-24.1. 14:30  Ledová sezóna
26. 1.   17:00   V srdci moře (Projekce pro seniory)
26. 1.   19:30   Muzikál aneb cesta ke štěstí
27. 1.   19:30   Fúsi
28. 1.   19:30   Fifty Shades of Black (Filmový klub)
29.-30. 1.  19:30 Fifty Shades of Black
30.-31.1.  14:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

KMD karlovarské městské divadlo
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30.-31.1.  17:00  Lída Baarová
31. 1.   19:30 Osm hrozných

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

otevírací doba:
1. 1.                        12-17 hodin
od 2. 1.                10-17 hodin
18. 1. – 3. 2.  zavřeno z technických důvodů

VÝSTAVY:
do 17.1.2016  Karel Bečvář – Sumasumarum
Karel Bečvář, žijící od roku 1990 ve Švédsku, navrhuje řadu zají-
mavých plastik-objektů vytvářených ze skla a kovu pro firmu Moser 
a v galerii představí svůj originální sochařský projev ve výběru 
drobných plastik z posledních let.
do 17.1.2016 Jiří Kožíšek – Na růžích ustláno
Známý karlovarský designér porcelánu Jiří Kožíšek (1955) předsta-
ví jednak svou práci pro Vývojový závod Karlovarského porcelánu 
v ateliéru Lesov (1987 – 1995) a dále současnou tvorbu, porce-
lánové objekty a rozměrné kresby inspirované bohatstvím barev 
a forem kvetoucí zahrady.

STÁLÁ EXPOZICE:  
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého 
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Pre-
isler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, 
V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, 
J. Róna aj.  
DALŠÍ AKCE:
7. 1. 17:00  Komentovaná prohlídka výstavy Karla Bečváře
Kunsthistorička PhDr. Eva Neumannová přiblíží odborným komentá-
řem originální Bečvářova sochařská díla ze skla a kovu.

17. 1. 15:00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Kožíška
Výstavou porcelánových objektů, kreseb a současnou užitou tvorbu 
provede autor - známý karlovarský designér porcelánu.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

do  29. 2.  LENKA ŠTĚPANÍKOVÁ / DANTE ALIGHIERI - PEKLO
Výstava představuje dvacet grafik, které vytvořila mladá autorka 
Lenka Štěpaníková na téma Danteho Pekla. Jde o první část tripty-
chu, který autorka vytváří podle Danteho Božské komedie.

TOMÁŠ HŘIVNÁČ – GRAFIKA
Tomáš Hřivnáč vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze. Od roku 1999 je členem „Sdružení českých umělců grafi-
ků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché 
jehle. Dalším jeho vyjadřovacím prostředkem je akvarel, společným 
jmenovatelem prací je smysl pro kresbu a její možnosti. Jeho 
světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří.

21. 1. 18:00  POEZIE & JAZZ: Výběr ze světové beatnické 
poezie
Účinkují Poetická skupina Drahomíra a skupina Jazz Apetit.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
pondělí-čtvrtek 15:00- 18:00
www.zsazus.cz

6.1.  17:00  Monika Tobischová:  KRESLENÝ HUMOR
Vernisáž výstavy kreseb.
Výstava potrvá do 28.1.

6.1.  17:00  DĚTI FOTOGRAFUJÍ
Práce dětí z výtvarnéího oboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Výstava potrvá do 28.1.

13.1.   17:00 NOVOROČNÍ KONCERT
Sólová vystoupení a soubor zobcových fléten MÚZY
Třída Jitky a Daniela Fajkusových ZUŠ A. Dvořáka

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 1.               12:00 -17:00
od 2. 1.                10:00 -17:00
18. 1. – 11. 2.  zavřeno z technických důvodů

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
12. 1. 10:00 – 17:00 Den s galerijním pedagogem
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného 
přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem.

12. 1. 17:00  Jaroslav Valečka – Pohled do nitra obrazu
V doprovodném programu k výstavě Hraniční syndrom malíř 
Jaroslav Valečka přednese i prakticky předvede, jak probíhá malba 
na plátno z pohledu autorského i z hlediska technických a techno-
logických postupů.

16. 1. 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy Hraniční 
syndrom
Odborný komentář k záměru výstavy, vystavujícím autorům 
i prezentovaným dílům poskytne autorka projektu  PhDr. Rea 
Michalová, PhD.

27. 1.  16:00 -18:00 Asymetrické náhrdelníky ve stylu 40. let
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové inspirovaná 40. lety 20. století, kdy 
šperky vycházející ze stylu art deco reagují na přílišnou zdobnost 
secese důrazem na jednoduché linie a čistotu stylu.

úterý – pátek 14:00 – 16:00 Komentované prohlídky 
Becherovy vily
Prohlídka Becherovy vily přinese zajímavosti o Gustavu Becherovi, 
přiblíží architekturu a historii budovy.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2 
osoby. (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 
606 928 844).

MĚSTSKÁ GALERIE

Stará louka 26, Karlovy Vary
tel. 353 223 641, www.mgkv.cz  
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

7.1.  18:00   Jak se nestat pacientem
Přednáška MUDr. Jana Hnízdila, uznávaného odborníka v oboru 
komplexní medicíny, o tom,  jak předcházet nemocem. Hudební 
doprovod MUDr. Imran Musa Zangi. Pořádá Bludiště Karlovy 
Vary. Počet míst je omezen. Doporučujeme rezervaci předem 
prostřednictvím elektronické přihlášky: http://bludistekv.cz/
prihlaska.aspx?aid=201;tel.: 608 907 894; 775 678 928; e-mail.: 
bludistekv@seznam.cz

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. 

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 
13:00 – 18:00, ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatel-
ské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO        9:00 - 17:00 
ÚT         9:00 - 17:00
STŘ      9:00 - 14:00
ČT        9:00 - 17:00
SO      9:00 - 12:00   pouze čítárna 
Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ      12:00 – 15:00
PÁ      12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
 Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00    12:30 – 17:00
STŘ     ZAVŘENO
PÁ      12:00 – 16:00

21. 1.   17:00  THAJSKÉ ČAJE A ANGKOR WAT – DVĚ 
PERLY INDOČÍNY  
další ochutnávka čajů Ing. Zdeňka Nepustila

Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro seniory 
od 13:30
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 
Luňáčkové od 14:30  

Každé úterý od 15:30 do 16:10  HRAJEME SI POHYBEM 
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity rodičů 
s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí domluva na 
tel. 353 221 365/27,
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

Každý čtvrtek od 16:00  ČTENÁŘSKÝ KLUB 
– určeno pro děti 2. – 5. tříd
Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová

MěK KV vyhlašuje výtvarnou soutěž ,,Můj Karel IV.“, 
příspěvky zasílejte na
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz nebo osobně doruč-
te na kteroukoli pobočku MěK KV. Soutěž potrvá do 31. 1.

DOPIS PRO JEŽÍŠKA – vyhodnocení soutěže (během ledna)
Leden – únor  – výstava všech výtvarných prací z Dopisů pro Ježíška 
– vstupní prostory I. P. Pavlova 7
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KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hala Dvory
6. - 27. 1.     KRAJINY
Výstava obrazů a kreseb Michala Špora.
Vernisáž 6. 1. 17:00

Půjčovna Dvory
5. – 27. 1.   KRÁSA KNIŽNÍCH VAZEB  
Výstava nejúspěšnějších prací ze čtvrté archivní knihvazačská 
soutěžní přehlídka 2015 v Třeboni.
pořádáno ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých 
Budějovicích-
Vernisáž 5. 1. 17:00

Pro veřejnost
Centrální hala Dvory
11., 18., 25. 1. 10:00 - 16:00  Umělecký projekt IDA od Torbe-
na Rejnholdta Petersena

Hlasité čtení
Pobočka Lidická:
13. 1. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Pavly 
Jazairiové „Před obzorem“, čte Hana Franková, vstup zdarma
27. 1. 18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Oscar 
Wilde „Pohádky“, čte Petra Kohutová, 

Pro veřejnost
A-klub
5. 1.  17:00  ŽIVÁ KNIHA
Každý člověk má v sobě mnoho příběhů. Stačí správně otevřít 
a číst. Další část cyklu o zajímavých osobnostech kolem nás…
Štěpán Malast
Profesionální voják se zkušeností s vojenskými misemi v Afghá-
nistánu.

Pro děti
Od 1. 1. je upravena provozní doba oddělení pro děti takto: pondělí 
– pátek 11:00 19:00, sobota 9:00 – 15:00. Dopolední hodiny 
budou ve všední dny věnovány besedám, přednáškám a pořadům 
pro základní a mateřské školy, o něž je mezi karlovarskými školami 
stále větší zájem. Pokud bude v tomto čase některý ze čtenářů 
urgentně potřebovat zapůjčit dětskou literaturu, může se obrátit na 
pracovnice půjčovny pro dospělé, které mu knihu z fondu dětského 
oddělení ochotně najdou.

Oddělení pro děti:
5. 1.   16:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednic-
tvím četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými 
večerníčky. 
Tentokrát Na skok ke Křemílkovi s Vochomůrkou. Pro děti od 5 let.

8., 15., 22., 29. 1.   13:00   ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami a vyhrát si 
tak odměnu. Pro děti od 7 let.

19. 1.   15:00  ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"Smějeme se nad knihou" - seznamuje děti s různými literárními 
žánry a jejich autory. Pro děti od 10 let.

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA 

Waldorfská základní škola a mateřská škola
Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.
Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz

13.1.  16:00  Den otevřených dveří

16.1.  9:00 Ateliér Archa
Tentokrát s Markétou Váchalovou Vojtíškovou z Nového Boru. 
Markéta tvoří textilní dekorace a jejím materiálem je len. Můžete 

si vyrobit větrohru s lněnými ptáčky a dřevem, a vyšít ji intuitivní 
výšivkou.

22. a 23.1. Zápis do 1. třídy

FARMÁŘSKÉ TRHY 

Termíny tradičních  farmářských trhů před městskou tržnicí ve 
Varšavské ulici každý třetí pátek v měsíci od 11:00
18.3.,15.4.,20.5.,17.6.,15.7.,19.8.,16.9.,21.10.,18.11. a 16.12. 

2016

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Hvězdárna Františka Krejčího
K letiošti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz

Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně 
od 13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595 a možná ještě ten večer 
pro Vás připraví obloha zajímavý program! Pokud ne, v den, kdy to 
bude přicházet v úvahu, obdržíte od nás nezávaznou informační 
sms s možností se ten den pozorování zúčastnit….

29., 30. a 31.1. vždy od 14:00 do 18:00
180 MINUT ASTRONOMIE  
Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup v 17:00.
Odpolední program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců 
(děti i dospělé) o astronomii a pro také pro návštěvníky Karlových 
Varů. Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické 
techniky. Pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze. 
Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější 
vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není 
v čase večerních pozorování dostatečný prostor. V lednu a únoru 
je možno díky dřívějšímu stmívání na programy od 16:00 navázat 
pozorováním Měsíce či planet.

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00

Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
AKCE: MANŽELSKÉ VEČERY 2016
Druhý ročník večerů, které budou probíhat formou přednášek
s prezentací, vždy  v pátek od 18:30. Přednáší kazatel BJB Nick 
Lica.
Kurz je zdarma a má jakémukoli manželskému páru pomoci 
k upevnění vzájemných vztahů. K zahájení kurzu je zapotřebí 
přihlášení nejméně čtyř manželských párů do 31. ledna 2016

na e-mail: bjbkvary@gmail.com nebo tel: 605 734 701
Program:
1. Umění komunikace - 12.2.
2. Konflikty a odpuštění - 19.2.
3. Pět jazyků lásky - 26.2.
4. Deset top potřeb - 4.3.
5. Asertivita v manželství – 11.3.
6. Čtyři období manželství – 18.3.
Pořadatel a místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů,
Závodu míru 42/112, Stará Role, MHD konečná 3 a 15.

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Dětský klub Pathfinder – každou středu od 10:00
Seňority – každou středu od 16:00
Studium Bible – každou středu od 17:00
Mládež – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30

Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677

Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00

Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba každou neděli od 9:00

Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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• SPORT / INZERCE

Karlovy Vary získaly zlatou známku
Po třech letech, kdy plnily skvěle roli hostitel-
ského města 1/2Maratonu, dosáhly Karlovy 
Vary na zlatou známku Mezinárodní asocia-
cíe atletických federací IAAF. Přiřadily se tak 
k Praze, Olomouci, Ústí nad Labem a Českým 
Budějovicím, které už zlatou známku za pořádá-
ní 1/2Maratonu v rámci RunCzech běžecké ligy 
mají. Díky celkovému počtu sedmi zlatých zná-
mek předstihla Česká republika jako pořada-
telská země RunCzech takové světové běžecké 
velmoci jako je Velká Británie, Japonsko, Čína 
nebo Spojené státy americké a je světovým 
lídrem. Běžecký seriál napříč Českou republikou 
spojuje všechny, kdo propadli vášni pro běhání 
s cestovatelskými zažitky. Loni se zúčastnilo 
RunCzech běžecké ligy 74 585 závodníků 
ze 114 zemí. Pro účastníky soutěžních běhů, 
kterých bylo v roce 2015 celkem 49 085, byl 
vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující 
poměřit své výsledky s ostatními běžci v kate-
goriích podle pohlaví, věku a především unikátní 
rozdělení podle 68 profesí. 

Letos čekáme 1/2Maraton 21. května

Letošní šňůra běžeckých závodů začíná 2. dubna v Praze. Následují 21. května Karlovy Vary, 4. června 

České Budějovice, 25. června Olomouc, 10. září opět Praha, 17. září Ústí nad Labem.

Co je podmínkou k získání zlaté známky

Hostitelské město se musí pochlubit účastí pěti elitních závodníků z pěti různých zemí s osobním 

rekordem za poslední tři roky pod 2:10:30, respektive 2:28:00 u žen. Musí mít k dispozici certifikovanou 

uzavřenou trať, zajistit zázemí pro TV přenosy,  zdravotní péči i laboratoř pro odběr 12 dopingových vzor-

ků. To všechno Karlovy Vary každoročně splňují. Na loňském 3. ročníku 1/2Maratonu jsme na trati, dlouhé 

21,0975 kilometru, uvítali 3500 běžců.

www.florbalkv.cz/SUPERLIGAwww.facebook.com/FLORBALKV

SUPERLIGA
ACEMA Sparta Praha

itelligence Bulldogs Brno 

NÁRODNÍ LIGA
FB Hurrican Karlovy Vary

Florbal Chomutov

FLORBALOVÁ SUPERLIGA
poprvé v Karlových Varech

23.1.2016 (sobota) 

HMS Karlovy Vary
15:00 (Národní liga) & 18:30 (Superliga)

Doprovodný program a další překvapení...
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Statutární město Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska pořádají vyhlá-
šení Nejúspěšnějšího sportovce Statutárního města Karlovy Vary a Karlo-
varska roku 2015. Své návrhy mohou sportovní organizace a kluby zasílat 
do 31. ledna 2016 na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, 
školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary. Formulář k no-
minaci je ke stažení na stránkách magistrátu www.mmkv.cz. V nominaci 
musí být uvedeno celé jméno, adresa a datum narození nominovaného 
sportovce. Další důležitou informací, která nesmí v návrhu chybět, je spor-
tovní zaměření (disciplína) a klub, u kterého je nominovaný registrován.

• SPORT / INZERCE

NAVRHNĚTE SPORTOVCE MĚSTA

Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary, 
www.turiste.webpark.cz; email: fjw@volny.cz; tel.: 603 209 270

1. 1. Stráž nad Ohří - Novoroční výstup na Nebesa
9. 1. Po  nové železnici z Aše do Selbu
16. 1. Jirkov – Krušnohorské poselství
30. 1. Po stezkách v okolí Ostrova nad Ohří

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.

TURISTIKA

ZÁPASY VK ČEZ KARLOVARSKO:
9.1. ČZU Praha - ČEZ Karlovarsko
16.1. FATRA Zlín - ČEZ Karlovarsko
23.1.  AERO Odolena Voda – ČEZ Karlovarsko

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo 
k M. Montessori, se stala hlavním krédem 

její pedagogiky. 

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat z dětí 
tvořivé, samostatné a zodpovědné osobnosti. 
Vzdělávací Montessori systém je založený na 

partnerském, respektujícím a individuálním přístupu, 
který vede děti k poznávání světa skrze smysly 

a speciální didaktické pomůcky. 

Svoboda je stavba, kterou musíme budovat, které si 
musíme vážit ve světě i v sobě. Tomu učíme i děti. 

Vzdělávací systém Montessori. 

Dětské hřiště a zahrada v blízkosti školky. 

Čerstvá domácí strava. 

Akreditace MŠMT.  

Tel.: 739 504 535 / www.mselipsa.cz / info@mselipsa.cz 
Svatošská 269, Karlovy Vary - Doubí, areál SOS vesničky
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• KV ARENA / HC ENERGIE

Chválíme KV Arenu za Popelku              
Po spršce kritiky na KV Arenu za ven-
kovní bazén a chudý program v hale 
přišlo redakci KRL několik pochval-
ných dopisů a ohlasů na velmi zdařilou 
prosincovou akci. Všichni pochvalovali 
kouzelný muzikál na ledě – Popelku. 
Není divu, jak jsme uvedli, jde o nejú-
spěšnější a nejprodávanější show v ČR, 
kterou od premiéry v roce 2011 vidělo 
v 34 městech přes 750 tisíc spokoje-
ných diváků. Karlovy Vary byly loni jed-
ním ze čtyř měst v ČR, kde se Popelka 
hrála!! O to více těší slova chvály, které 
na adresu KV Areny prostřednictvím 
KRL došly. Vybíráme z nich:

…“ Děkujeme za velmi krásný dárek, který jste 
nadělili dětem z SOS dětské vesničky Karlovy Vary 
tím, že mohli 1. prosince 2015 shlédnout jedineč-
nou lední revui „Popelka na ledě“. Třiceti párům 
dětských očí bylo tak umožněno snít pohádku o 
splněných přání z oříšku, statečnosti prince, či 
lumpáren myšek a zvířátek. Rodiče a vychovate-
lé, kteří děti doprovázeli, se vrátili zpět do časů 
svého dětství. Výkony krasobruslařů, kostýmy a 
choreografie byly odměněny bouřlivým potleskem 

publika. Mikuláš na saních s drobnými dárky pro 
děti byl skvělým nápadem pro nadcházející čas 
Vánoc. Děkujeme i za výběr sektoru, kam se celá 
naše skupina velmi pohodlně usadila. Měli jsme 
tak nejvyšší výhled na celou pohádkovou plochu s 
možností prohlídky celé KV Arény. Poděkování patří 
vám všem, kteří jste nás ve VIP sektoru přivítali 

opravdu, jako hosty. Jménem všech dětí z SOS 
dětské vesničky Karlovy Vary, Vám ještě jednou 
mockrát děkuji.  

Bc.Iveta Wágnerová, sociální pracovnice
SOS Přístav Karlovy Vary 

Sdružení SOS dětských vesniček
Svatošská 274  Karlovy Vary

13. 2.  We love dance party 
Nejlepší DJové z Čech se zahraničním hostem.
Cílová skupina 18 - 40 let.

15. 5.   Den s KV arenou 2016 
Koncerty + atrakce
Odpolední akce pro celou rodinu.
29. 5.   Jen počkej, zající! 
Pohádkový muzikál na ledě

Akce pro rodiny s dětmi.

17.9.  Remeber 90's 
2. ročník euro dance party
Cílová skupina 20 - 50 let.

22. 10.  Country Stars 
2. ročník country sešlosti
Cílová skupina 35 - 70 let.

CO KV ARENA CHYSTÁ NA LETOŠNÍ ROK
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• LISTÁRNA / INZERCE

NAŠE LISTÁRNA

Reaguji na příspěvek v prosincových KRL o tom, 
že obnova historických památek je a bude 
priritou magistrátu. Jako dlouholetou  obyvatelku 
Karlových Varů mne těší každý krok, který pro-
spěje vzhledu města i jeho památek. V 70. letech 
minulého století jsem pracovala jako ekonomka 
na Odboru školství a kultury Městského národního 

výboru a pamatuji si, že se po dohodě s akade-
mickým sochařem E. Řepkou uskutečnilo vyčištění 
sochy Karla IV. v Sadech Karla IV. před Císařskými 
lázněmi.  Od té doby uplynulo mnoho času a do-
mnívám se, že v souvislosti se 700. výročím naro-
zení tohoto významného panovníka a zakladatele 
našeho města a též s připravovanými oslavami, by 
si socha zasloužila nové vyčištění. Prospělo by to 
soše a bylo by to i důstojným vyjádřením úcty ke 
Karlu IV.       Hana Hronová

NAPSALI JSTE NÁM
Zasílám vám foto z mostu u Thermalu s upozor-
něním o "Průchodu na vlastní nebezpečí".
Všimla jsem si této cedule už v létě v době 
konání MFF. Jde zřejmě o pozůstatek z doby 
stavebních úprav venkovních prostor v okolí 
hotelu. Vzhledem k tomu, že zde proběhly Nové 
vánoční trhy, je to možná úsměvná perlička pro 
místní. Však my si poradíme. Pro cizince to však 
moc vtipné být nemusí. Zejména v této napjaté 
mezinárodní situaci.
 Vaše čtenářka Libuše Famfulíková

VAŠE OHLASY

Šatnářky byly asi falešné                                                                                   
Ráda bych se podělila o nevšední ( v negativním 
smyslu) zážitek po koncertu Marie Rottrové v Ther-
malu loni 10. prosince. Na začátku představení 
jsem spolu s dalšími vystála frontu na šatnu, kde 
jsem vhodila papírové krabice na pultu 10 Kč. Paní 
šatnářka ( dnes s odstupem času pochybuji, zda 
to opravdu byla šatnářka… ) si vzala ode mne 
kabát a předala mi lísteček s číslem. Po skončení 
koncertu jsem se postavila opět do fronty, abych 
za svůj lísteček dostala svůj kabát zpět. Jaké však 
bylo moje a všech ostatních návštěvníků překva-

pení, když šatnářka za pultem nebyla. V šatně 
zavládla „samoobsluha“, lidé přeskakovali nebo 
obcházeli pult z druhé strany a každý se snažil 
najít svůj kabát sám. Další překvapení následovalo 
záhy, kdy jsme všichni zjistili, že kabáty nevisí na 
správných číslech. Visely úplně na jiných číslech, 
než by odpovídalo lístkům. Upozorňuji, že se 
koncert konal v prestižním hotelu, a ne v nějaké 
vesnické „Sokolovně“. A tak se ptám, kde skončily 
vybrané peníze? Každý z nás zaplatil 10 Kč a sál 
byl zcela zaplněn. Kdo je zodpovědný za tuto 
situaci? A kdo by mi zaplatil škodu kdybych svůj 
kabát nenašla?  
 Ing. Kateřina Viktorová                         
(Podobný názor otiskujeme na str. 10 v Hyde parku) Překládáme veškeré  

evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
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legenda karlovarského šermu.
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městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
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na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
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hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
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23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
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z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
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VÁŠ PŘÍBĚH

Ráda bych Vám vylíčila smutný příběh jednoho 
čivavího pejska na vodítku, který doplatil na 
bezohlednost majitelů jiného psíka. Po napadení 
tímto psem skončil během půl roku opakovaně 
v rukou veterinářů na klinice s tím, že mu léčili 
rozdrcenou čelist. Tu mu nakonec museli 
amputovat a léčení ještě není u konce. Nechci 
tady líčit bolesti a strasti jak pejska, tak i jeho 

páníčků, těžko to krátce vše popsat. Jen chci 
upozornit, že majitelé onoho agresivního psa jsou 
postrachem Růžového vrchu, kdy pes běhá volně 
bez vodítka i přes veškerá oznámení policii 
a magistrátu. Pejskaři jistě ví, co to je za problém, 
když takto sobecký člověk nedokáže nebo není 
schopen pochopit, že jeho chování je špatné. Přála 
bych si jen, aby se podobné smutné příběhy 
neopakovaly a všichni majitelé pejsků byli 
zodpovědnější. 
   J. Hatašová

PTÁTE SE

Je bazénové centrum pro 
plavce nebo pro děti?
Mám dva vnuky, bezva kluky. 1,5 a 2,5 roku. S tím 
mladším a jeho tátou jsme loni navštívili bazén u KV 
Arény. Užili jsme si legrace,  ale mělo to jednu chybu. 

Kubíček nám maličko zmodral. Kluci (kromě mne, já 
jsem otužilý) dostali rýmu. Máma nás nepochválila 
a dostala rýmu také. Celá rodina to odstonala. Když 
jsme opouštěli bazén, zeptal jsem se v recepci, proč je 
u dětského bazénku taková zima. Protože je to plavecký 
bazén, zněla odpověď. A tak se ptám: Nešlo by s tím 
něco dělat? Třeba oddělit dětský bazének od plavecké-
ho? Až příště půjdeme do bazénu se starším vnukem, 
zkusíme nejspíš Alžbětiny lázně.....  Otmar Homolka

Má těžba dřeva nějaká pravidla?
Zajímalo by nás, zda existují nějaká pravidla při 
těžbě dřeva v lázeňských lesích? To, co je k vidění 
v okolí Goethovy vyhlídky, připomíná spíše dranco-
vání než řízenou těžbu.Přístupové cesty a cestičky 
jsou zdevastované. Je to velká ostuda pro město. 
Pominu-li ostatní, tak turisté a lázeňští hosté, kteří 
si platí Nordic Walking, musí mít nepříjemné zážitky!                                      
 Marcela Klingorová

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
v Hroznětíně u K. Varů tyto prostory:
AUTODÍLNA 190 m2 vybavená stojanovým heve-
rem, montážním kanálem s heverem, vytápění, 
voda, plyn, elektřina 220/360 V, stlačený vzduch
VÝROBNÍ HALA 400 m2 vybavená vodou, 
plynem, elektřinou 220/360 V, vytápěním, 
stlačeným vzduchem
Výrobní halu možno pronajmout i částečně.

KONTAKT: 606 053 166, kral@unionplast.cz
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Žlutice jsou zajímavým městem, které má turistům rozhodně co nabídnout. Město asi nejvíce proslavil renesanční Žlutický kancionál, tedy ručně psaný zpěvník písní z 16. století, který je 
doplněný nádhernými iluminacemi. Do roku 1977 byl originál Žlutického kancionálu uložen v městském muzeu, dnes se nachází v Památníku národního písemnictví v Praze a v muzeu je 
jeho kopie.
Žlutice jsou ale známé i díky bitvě husitů, vedených Janem Žižkou z Trocnova, s katolickými protivníky na vrchu Vladař (1421). Ve zdejších  kamenných valech se Žižka opevnil, aby odolával 
katolické přesile. Po třech dnech v sněhové bouři se husitům podařilo vyklouznout z obklíčení a uprchnout do Žatce. A také proto je vedle radnice muzeum s expozicí věnovanou husitství.
A ještě něčím jsou Žlutice známé daleko za hranicemi Karlovarského kraje. Je to...
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hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozice:

Uklízeči v kancelářích 
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin denně

· práce v odpoledních hodinách dle vašich možností

· práce vhodná jako brigáda pro studenty 

  nebo matky na mateřské dovolené

· jednosměnný provoz

kontaktní údaje: e-mail: info@mediaas.cz

Grafi k/čka junior 
· SŠ/VŠ vzdělání

· znalost Adobe Illustrator a Adobe InDesign

· velmi dobrá znalost MS Offi ce 
  (Word, Excel, Access a PowerPoint, Internet) 

·  praxe je výhodou, nikoliv podmínkou

· aktivní přístup k práci, pečlivost

· výborné komunikační schopnosti

· precizní a zodpovědný přístup k práci

kontaktní údaje: e-mail: houdek@mediaas.cz




