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zakázka č. 2014129

K. Vary - Rybáře

Byt 3+1
cena: 1.480.000,- Kč

zakázka č. 2014128

Otovice

Rodinný dům
cena: 3.800.000,- Kč

zakázka č. 2014133

K. Vary - Růžový Vrch

Byt 3+1
cena: 1.290.000,- Kč

zakázka č. 2014119

Nová Role

Pozemek
cena: 950,- Kč/m²

zakázka č. 2014132

Sokolov

byt 3+1
cena: 795.000,- Kč

zakázka č. 2014124

K. Vary - Doubí

Rodinný dům
cena: 3.490.000,- Kč

zakázka č. 201210630

K. Vary - Doubí

Byt 3+1
cena: 2.630.000,- Kč

zakázka č. 2014125

K. Vary - Drahovice

Byt 3+kk
cena: 1.030.000,- Kč

zakázka č. 201403906

K. Vary - centrum

Byt 3+kk
cena: 5.006.500,- Kč

zakázka č. 2014135

K.Vary - Drahovice

Rodinný dům
Cena k jednání

Makléř: Regina Dostálová

zakázka č. 2014134

Nejdek - Pozorka

Rodinný dům
cena: 1.595.000,- Kč
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Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mika Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Regina Dostálová Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Martin Lojda Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Regina Dostálová

Byt po rekonstrukci. Výhled do 
parku. Lze přikoupit saunu v bytě 
a garáž v domě. Ideální pro rodinu 
s dětmi. Ul. Dělnická, UP 66,7 m².

Dům v centru obce v současnosti 
užíván ke komerčním účelům jako 
sídlo firmy. Velmi dobrý udržovaný 

stav. Pozemek 720m².

Příjemný byt ve 2. NP se zasklenou 
lodžií.  Klidná ulice, park, zeleň 

a dětské hřiště. Zateplený panel. 
dům. Ul. J.Opletala, UP 80,8 m².

Slunný pozemek na výstavbu RD. 
IS na pozemku. Místo obklopené 
přírodou, louky, lesy. Z pozemku 
nádherný výhled. Plocha 906 m².

Dům 4+kk s garáží v blízkosti lesa, ve 
velmi dobrém stavu. Dobré autobuso-
vé spojení Nejdek – KV.  UP 110 m², 

pozemek 1.809 m².

Okouzlující byt s terasou v právě 
dokončené novostavbě. Lokalita 
v blízkosti lázeňského centra. Ul. 

Pražská silnice, UP 100 m².

Luxusní dům 5+1 se čtyřmi koupelna-
mi a garáží. Kvalitní materiály. 

Rovinatý pozemek. Ul. Na Motýlku, 
UP 260 m², pozemek 841 m².

Dvougenerační dům - 2x 3+1 
s dvougaráží,  zahrada s ovoc.stromy. 

Romantické a tiché místo ve vilové 
čtvrti. UP 200m², pozemek 850m².

Atypický, zmodernizovaný byt 
v cihlovém domě. Praktická 

dispozice. Dobrý stav. Klidné 
místo. Ul. Heyrovského. UP 67m².

Řadový dům 4+kk s balkonem. Dvě 
koupelny. Kolaudovaný v r. 2007. 

Útulná zahrádka s terasou. UP 104 
m², pozemek 157 m².

Velmi hezký byt v novostavbě. Dva 
roky záruka. Tichá lokalita. Lze 

přikoupit vybavení bytu a vlastní 
park.stání. Ul. Spálená, UP 84 m².

Prostorný přízemní byt s lodžií 
v zatepleném panel.domě. Dobrý 

stav. Původní bytové jádro. 
Z oken výhled do zeleně. 

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: Regina Dostálová

Rodinný dům
cena: 3.500.000 Kč

zakázka č. 2014121
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Vážení spoluobčané,
v listopadu 2010, poté co hnutí Karlovarská 
občanská alternativa vyhrála poprvé komunální 
volby, jsem poprvé zmínil přízrak fikce, která 
jako by neuvěřitelně vynesla naše hnutí do čela 
pelotonu uchazečů o zastupitelská místa. Nyní, 
po čtyřech letech, to už není fikce, ale čtyři roky 
tvrdé práce, podepřené dodržováním našich zásad 
– neúplatnosti, neústupnosti, transparentnosti, 
preference odborných stanovisek před politickými, 
dodržováním dohod a volebního programu. Ty 
čtyři roky rozhodně nebyly procházkou růžovou 
zahradou. Ustáli jsme krizi, kdy se původní koalice 
ocitla po necelém roku práce ve slepé uličce a na 
pokraji zhroucení. Za ty čtyři roky však Karlovy 
Vary přestaly být mediálním otloukánkem, ztratily 
pověst města kmotrů, klientelismu, korupce, skan-
dálů a získaly vážnost jako důstojný představitel 
evropské balneologie, kultury, občanského života 
i sportu. To jsou plody práce, kterou by se dosa-
vadní koalice mohla chlubit. Nejde však o chlubení. 
Chci poděkovat voličům města. Těm, kteří účastí 
ve volbách dali najevo, že jim osud Karlových Varů 
není lhostejný a že se chtějí podílet na správě 
věcí veřejných, na odkrývání problémů i na jejich 
řešení. Jsme na začátku další čtyřleté etapy, při níž 
stojíme před úkoly s novými koaličními partnery. 
Nové seskupení se nerodilo lehce. Navzájem jsme 
se neznali a ke koaličnímu vyjednání jsme přichá-
zeli z různých oborů a také s rozdílnými názory. 
Diskutovali jsme o divadle, hokeji, veřejné dopravě, 
čistotě ve městě a nezbytných investicích. Shodu 
jsme hledali těžko, ale výsledkem byla nakonec 
koaliční smlouva, která je, myslím si, rozumným 
kompromisem a dobrým předpokladem pro to, aby 
naše čtyřletá mise byla úspěšná. Aby Karlovy Vary 
byly městem spokojených a sebevědomých obča-
nů. Městem bez skandálů, losovaček a oligarchů. 
Městem, kde zvolení komunální politici a to nejen 
z koalice táhnou za jeden provaz a dělají politiku 
ve prospěch a ke spokojenosti všech jeho obyvatel.

Petr Kulhánek,
primátor města

• EDITORIAL
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 12/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je správce městské-
ho psího útulku ve Dvorech MVDr. Martin Čermák. 
Pro své chlupáče chystá už jedenácté vánoce. 
Vyzdobí jim stromeček a do kotců připraví vánoční 
menu. Věří, že některé psí šťastlivce si lidé odnesou 
domů jako dárek. 

05 LETOŠNÍ KARLOVARSKÉ VÁNOČNÍ TRHY 
budou mít od 29. listopadu do 21. prosince opět 
bohatý doprovodný program. Nabídneme vám ho 
den po dni od rozsvícení první adventní svíce až po 
termíny vánočního ohňostroje, koncertů a charita-
tivních akcí. 

07 AREÁL SV. URBANA V RYBÁŘÍCH SLOUŽÍ 
od 20. listopadu dětem i dospělým. Vznikl podle 
společného projektu Karlových Varů a bavorského 
Hofu. Na oplátku v partnerském městě vyrostla 
v parku Theresienstein Karlovarská zahrada. Projekt 
byl financován z přeshraničního programu Cíl 3. 

10 PĚT SLEDOVANÝCH STAVEB MĚSTA  
bylo v hledáčku listopadové kontroly za účasti 
médií. Byla to hala pro míčové hry, venkovní bazén 

a Centrum zdraví a bezpečí v areálu KV Areny, dále 
dokončená rekonstrukce hřiště ZŠ a ZUŠ Šmeralo-
va a sanace skalního masivu nad průtahem I/6.

11 BUDOUCÍ KUCHAŘI FRANCIE A NĚMECKA 
soutěžili spolu s žáky karlovarské gastronomické 
školy v Ondřejské ulici o nejlépe upečenou kachnu. 
Ojedinělý projekt společných praktických zkoušek 
zorganizovala karlovarská škola spolu s německou 
hospodářskou komorou IHK a všem se moc líbil. 

15 SERIÁL KARLOVARSKÉ RODINY ZAKONČÍME 
symbolicky vzpomínkou na nejznámějšího historika 
našeho města Karla Nejdla, jeho syna a vnuka.
První z nich přišel do Karlových Varů v srpnu 1945 
a na jeho počest tu pořádáme historické semináře. 
Letošní už 24. se koná 30. listopadu v Alžbětiných 
lázních. 

20 PSOVODI KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ POLICIE 
nezapomínají na konci roku na pravidelné kontroly 
zahrádkářských kolonií. Opuštěné chatky jsou nyní 
častým terčem útoků tuláků a bezdomovců, kteří 
hledají zásoby a úkryt, kde by mohli přezimovat. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
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ZA STATNÝM JELENEM SE VYDALO 
letos od června do října 983 dětí nejen z našeho 
města v rámci 7. ročníku Velkého putování velryby 
Varyby. Pátraly, proč je na Jelením skoku kamzík, 
objevily zbytky lanovky a další zajímavá místa 
Karlových Varů.

NOVÉ TVÁŘE DOSTAL PARLAMENT 
studentů a žáků 11 karlovarských škol. Jejich zá-
stupci mají každé dva měsíce možnost diskutovat 
s představiteli města. Letošními tématy byly nové 
přechody pro chodce na Moskevské a Americké 
ulici. 

POSLEDNÍ LETOŠNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY 
pořádá KV City Centrum 12. prosince od 11 hodin 
před Městskou tržnicí. Nabídnou čerstvé ryby, 
kvalitní zeleninu, brambory a další zdravé potraviny 
z regionu. Příští trhy budou 20. března 2015. 

NOVÉ HŘIŠTĚ DOSTALA MŠ SLUNÍČKO 
ve Východní ulici. Multifunkční plocha, která přišla 
na 745 tisíc korun, bude dětem sloužit pro míčové 
hry, soutěže a další aktivity. Nová je trampolína 
i unikátní pitná fontána pro děti. 

NOVOU REKTORKOU VYSOKÉ ŠKOLY 
Karlovy Vary, o.p.s. zvolila správní rada od 1. listo-
padu Ing. Danu Roubínkovou Ph.D. Deset let vedla 
Katedru ekonomie a byla prorektorkou pro studium.
Vystřídá prof. Viktora Poradu, který bude působit 
dál na škole jako vedoucí Katedry trestního práva, 
kriminalistiky a forenzních disciplin. 

PŘÍKLADNOU PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY 
na území města Karlovy Vary ocenilo ministerstvo 
obrany plaketou, kterou z rukou Imricha Vetráka 
převzal ředitel Správy lázeňských parků Miroslav 
Kučera. 

NA PRVNÍ NAVŠTĚVĚ VELVYSLANEC KUBY 
Felix Andres Leon Carballo ocenil krásu našeho 
města. Uvedl, že na Kubě vzrostl za posledních 
10 let počet turistů z desetitisíců na miliony. Díky 
spokojeným turistům, kteří dělají ve světě pro 
dobrou pověst Kuby více než kdokoliv jiný. 

PŘÍJEZD SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI 
přilákal ke karlovarské tržnici stovky diváků. Po 
svatomartinském zpívání cválal patron začátku 
zimy v čele lampionového průvodu ze Zeyerovy uli-
ce až před Thermal. První sníh ale letos do našeho 
města nepřivezl. 

STŘÍBRNOU ZNÁMKU ZA 1/2 MARATON získalo 
pořadatelské město Karlovy Vary od Mezinárodní 
asociace atletických federací. Z 20 tisíc meziná-
rodních silničních běžeckých podniků má podobný 
certifikát jen padesát pořadatelských měst a orga-
nizací. 

• STALO SE/STANE SE
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• VÁNOČNÍ AKCE

30.11. - 1. adventní neděle
Až do 21. 12. se konají prodejní vánoční trhy denně 
od 10 do 18 hodin u hlavní pošty .
14:30 Karate club Tygr
15:00 Vánoční obrázky – Soubor písní a tanců 

Dyleň
16:00 Pěvecká třída ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova
17:00 Michal Tučný revival band
18:00 Pěvecký sbor PALETA
18:00  Posvěcení trhů farářem Vladimírem Mülle-

rem, rozsvícení vánočního stromu a 1. ad-
ventní svíce. Pozvání na vánoční primátor-
skou polévku 

6.12. - sobota
Dětské vánoční dílny – zimní dekorace do květiná-
čů, papírové ozdoby
15:00 Vánoční veselí – folklorní soubor Skejušan
16:00 Vánoční vystoupení Milana Krajíce a jeho 

hostů
17:00 Schola cantorum – pěvecký sbor

7.12. - 2. adventní neděle
Dětské vánoční dílny – papírové vitráže, vytváření 
vánočních pohledů a odeslání andělskou poštou
14:30 Pěvecká třída ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova
15:00 Vánoční tanec v podání skupiny D – team
16:00 Adam Mišík   
17:00 Rozsvícení 2. vánoční svíce 
17:00 Karlovarský pěvecký sbor

8.12. - pondělí
14:30 Karate club Tygr
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ jazyků
16:00 Lázeňské duo Fellner Helmer

9.12 - úterý
15:00 Pohádka O vánočním stromečku - Loutkové 

divadlo PIMPRLE
16:00 Varyton – pěvecký sbor  

10.12. - středa
14:30 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Krymská
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ J. A. Komen-

ského
16:00 Vánoční program MK Collective
17:00 Pěvecké vystoupení žáků ze ZUŠ A. Dvořáka
18:00 Česko zpívá koledy

11.12. - čtvrtek
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Poštovní
15:30 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ 1. máje
16:00 Vánoční zpívání s Dívčím pěveckým sborem 

při SPgŠ

12.12. - pátek
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZUŠ AD
16:00 Pohádka Vochechule bambule – Divadlo dětí 

L. Baláka

13.12. - sobota
Od 13. do 19.12. se koná veřejná sbírka dětského 
zimního oblečení a obuvi pro děti od čtyř let a jaké-
koli oblečení pro teenagery. Sbírka je ve prospěch 
SOS Sluníčko. Čisté oblečení převezmou pobočky 
Městské knihovny.
15:00 Vystoupení taneční skupiny RAPpresent
16:00 Vánoční zpívání Petry Brabencové a Domini-

ky Kožešníkové
16:30 Adventní spirála života (park u Alžbětiných lázní)

17:00 Vánoční vystoupení kapely FRYZUR

14.12. - 3. adventní neděle
Dětské vánoční dílny – korálkové vánoční ozdoby    
14:30 Karate club Tygr
15:00 Taneční vystoupení Domu dětí a mládeže
16:00 Hamleti – Aleš Háma, Dalibor Gondík a Ja-

kub Wehrenberg
17:00 Rozsvícení 3. adventní svíce 
17:00 Pěvecký sbor Orbis pictus

15.12. - pondělí
Dětské vánoční dílny – výroba andílků z papíru 

a z vlny   
14:30 Vánoční vystoupení sboru Rolnička ze ZŠ 

a ZUŠ Šmeralova 
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Truhlářská
16:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové ze ZŠ 

a ZUŠ Šmeralova
16.12. - úterý
Dětské vánoční dílny – výroba svíček z včelího 
vosku, zdobení svíček
15:00 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Krušnohorská
15:30 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ 1. máje
16:00 Vystoupení Taneční školy KST Best

17.12. - středa
Dětské vánoční dílny – vánoční přání vyrobená 
batikovanou a voskovanou technikou, enkaustika
14:30 Taneční vystoupení Carpe Diem
15:00 Vánoční vystoupení sboru Zvoneček ze ZŠ 

a ZUŠ Šmeralova 
16:00 Vánoční kouzlení s Kamilem Burdou

18.12. - čtvrtek
Dětské vánoční dílny – zdobení vánočních tašek 
na dárky
15:00 Lázeňské duo Fellner Helmer
16:00 Velká vánoční pohádka – Divadlo z bedny

19.12. - pátek
Dětské vánoční dílny – papírové vánoční stromeč-
ky, zdobení ubrouskovou technikou
15:00 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Mozartova
16:00 Vánoční pohlazení – vystoupení žáků ze ZŠ 

Dukelských hrdinů

20.12. - sobota
Dětské vánoční dílny – zdobení perníků
15:00 Nad Betlémem svítí hvězda – Divadlo eMIL-

LIon
16:00 Andělská Chůpela, zpívající andělé na chů-

dách – Divadlo eMILLIon
16:30 Andělské tančení – Taneční studio Fontána
17:00 Průvod světlonošů – průvod dětí s lampióny
17:45 Ohňostroj pro malé i velké světlonoše

21.12. - 4. adventní neděle
Dětské vánoční dílny – malování dřevěných mag-
netek, ozdob, ovocná vánoční dekorace
14:30 Pohádka O vánočním stromečku - Loutkové 

divadlo PIMPRLE
15:00 Vánoční koncert Junáků 
16:00 Hvězdy Divadla Kalich – Michaela Doubravo-

vá, Jan Kříž a Roman Tomeš
16:00 Možnost odnést si domů plamínek pokoje 

a míru Betlémské světlo
17:00 Rozsvícení 4. adventní svíce
17:00 Pěvecký sbor Cubitus

Vánoce v Karlových Varech

Grandhotel Pupp bude letos premiérově slavit 
advent na novém Mírovém náměstí před hotelem. 
Každou neděli od 16:00 se mohou návštěvníci 
těšit na hodinový program s koledami, dětskou 
dílnou a tradičními specialitami z kuchyně 
Grandhotelu Pupp.O třetí adventní neděli budeme 
hlasovat pro Nejkrásnější a nejnápaditější vánoční 
ozdobu o zlaté neděli  si vítězné třídy převez-
mou voucher na občerstvení na party k vybrané 
příležitosti. Nebude chybět ani Vánoční bazar a 
veškerý výtěžek z prodeje obdrží děti z Krajského 
dětského domova pro děti do 3 let. Dále se 24. 

prosince ve 14.30 hod. Slavnostní sál rozezní 
tóny vánočního koncertu. V 18.00 hod. Vás pozve-
me na domácí pětichodové štědrovečerní menu a 
ve čtvrtek 25. prosince na  druhý vánoční koncert. 
Na vánoční svátky naváže v pondělí 29.12. Gala-
večer s tanečním programem ve Slavnostním sále 
a uvede hosty do víru novoročních oslav. Silves-
trovská galashow v Grandhotelu Pupp garantuje 
bohatý program, završený velkolepým půlnočním 
ohňostrojem. Novoroční brunch a tradiční novo-
roční koncert od 15.00 hod. ve Slavnostním sále 
Vás slavnostně uvedou do nového roku 2015.

Advent, Vánoce a Silvestr v Grandhotelu Pupp
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Město se zapojilo do projektu inCity 

V karlovarské Armádě spásy 
byl letošní rok ve znamení 
rozšiřování poskytovaných slu-
žeb a zvyšování jejich kvality. 
Zaměstnaní uživatelé Centra 
sociálních služeb Armády spásy 

pomáhali při renovaci kostela v Sedleci, při obnově 
židovského hřbitova v Hroznětíně, uklízeli karlovar-
skou cyklostezku, okolí Horního nádraží a ubytovny 
Drahomíra, odklízeli sníh a černé skládky ve městě. 
Také zpracovávali dřevo na palivo a štěpku, pomá-
hali s chovem ovcí, stěhovali nábytek a vyvíjeli další 
činnosti. Od září se náš azylový dům a denní cen-

trum zapojily do třináctiměsíčního Individuálního 
projektu Karlovarského kraje, který je financován 
Evropským sociálním fondem z Programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 
Dalším projektem, na němž spolupracuje Komunitní 
centrum Armády spásy s karlovarskou Městskou 
policií a Policií ČR, je mobilní dětský interaktivní 
klub MOBIDIK. Jedná se o speciálně upravený 
autobus, který zajíždí do vybraných lokalit v Karlo-
vých Varech a okolí. Práce s dětmi, v níž je zapojen 
Nízkoprahový klub Drahuška, sídlící v Drahovicích, 
zahrnuje přípravu do školy i volnočasové aktivity.  
 Martin Čop, Armáda spásy

Karlovy Vary se zařadily mezi města, kde lze vy-
užívat mobilní aplikaci inCity. Ta byla vyvinuta 
pro tzv. chytré telefony a plně využívá jejich 

potenciálu jako vestavěný GPS modul, fotoaparát 
nebo třeba kalendář. Aplikace nabízí svému uživa-
teli veškeré informace na jednom místě. Jedním 
dotykem zjistíte, co se ve městě děje, jaké kulturní 
akce zde pořádají. Díky propojení s kalendářem si 
vybranou akci jedním dotykem uložíte do svého 
kalendáře. Samotná aplikace je napojena na servery 
města a díky tomu je uživatel aktuálně informován 
o dění ve městě, akcích a turistických cílech. Pomocí 
jednoho dotyku na displej telefonu zavede aplikace 
jeho uživatele rovnou k vybranému cíli. Kromě 
webových stránek www.karlovyvary.cz tak najdou 
Karlovaráci informace o dění ve měste i v mobilní 
aplikaci (výstavy, různá setkání, knihovny, kina, 
divadla, muzea, galerie, slavnosti či festivaly nebo 
třeba aktuality z magistrátu). Uživatel má možnost 

několika dotyky na displej svého telefonu získat 
informace z úřední desky, kontakty na jednotlivé 
pracovníky a rovnou se s nimi spojit a třeba se 
objednat na výměnu občanského průkazu. Nechybí 
seznam parkovišť v našem městě i s možností 
SMS platby. Samozřejmostí jsou důležitá telefonní 
čísla nebo třeba možnost bezplatně ohlásit úřadu 
závadu či poškození majetku ve městě, černou 
skládku nebo jiný problém, pochopitelně pouze 
několika dotyky na displej telefonu a zdarma. 
Aplikaci může zájemce získat buď stažením 
z elektronického obchodu příslušného mobilního 
zařízení - Android – Google play nebo iOs – (Apple) 
– App Store. V obou případech si aplikaci stáhne 
zdarma. Verze pro Windovs se připravuje a bude 
k dispozici ke konci roku.
Další možností je stažení aplikace přímo na 
stránkách www.incity.cz nebo na stránkách města 
www.karlovyvary.cz.

Karlovarská Armáda spásy rozšířila služby  KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku 

města, zveřejňuje záměr prodeje dvou volných 
bytových jednotek a jedné budovy, a to formou 
veřejné licitace.

 Nabízena je bytová jednotka o výměře 28,41m2 
(k rekonstrukci) v budově č. p. 8 v katastrálním 
území Čankov. Minimální nabídková cena pro 
licitaci činí dle tržního ocenění 60.000 Kč.

 Dále město nabízí k prodeji bytová jednotka na 
v ulici Sokolovská 35. Jde o byt 2+1 o celkové 
výměře 118,6 m2 (k rekonstrukci). Minimální na-
bídková cena pro licitaci činí dle tržního ocenění 
450.000 Kč.

 Odbor majetku města zveřejňuje také záměr 
prodeje budovy č.p. 375 v ulici Táborská č.o.26. 
Výměra zastavěné plochy a nádvoří činí 265 m2. 
Jedná se o volně stojící objekt, zcela podskle-
pený s užitným 1. a 2. podlažím a podkrovím. 
Minimální nabídková cena činí 1.250.000 Kč.

 Podrobné specifikace nabízených bytových 
jednotek a objektu, včetně podmínek veřejné lici-
tace, jsou zveřejněny na úřední desce magistrátu 
města včetně její elektronické podoby na 

 www.mmkv.cz, případně na telefonu 
353 118 437, p. Netíková.

 Dnem 1. 11. 2014 začala platit vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., 
kterou se mění vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ta 
zužuje výčet dřevin, na které nemusí být roz-
hodnutí o povolení ke kácení. Nyní je možno bez 
povolení orgánu ochrany přírody kácet a) ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném 
území evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a ná-
dvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň, dále b) stromy do obvodu kmene 
80 cm ve výši 130 cm nad zemí , které nejsou 
součástí stromořadí, a c) souvislou plochu keřů 
do 40 m2. 

 (mm)

Město žádá občany, aby objemný komunální 
odpad neodkládali ke kontejnerům, ale využívali 
pro jeho uložení sběrných dvorů. Rovněž 
upozorňuje, že na stanoviště nádob na tříděný 
dopad nepatří vysloužilý nábytek, koberce, 
elektrospotřebiče, stavební sutě, střešní krytiny, 
okna, odpad ze zahrad ani textil. Do sběrných 
dvorů je možno odložit televizory, monitory, PC, 
tiskárny, kopírky, pračky, sporáky i vyřazené 
chladničky.

Sběrný dvůr Růžový vrch
Adresa: Nad Horním nádražím, sjezd z ulice 
Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o.
se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice, 
telefon 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 09:00 – 17:00
Sobota  ZAVŘENO
Neděle  09:00 – 13:00

Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: v ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí 

Celní (naproti je Prima) – provozuje MARIUS 
PEDERSEN a.s., Čankovská 61, 
36005 Karlovy Vary

Provozní doba:
Pondělí 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Úterý  ZAVŘENO
Středa 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Čtvrtek 08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Sobota  09:00 – 15:00
Neděle 09:00 – 12:00

Sběrný dvůr Dvory
Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – 
provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 
187, 362 32 Otovice, telefon 353 228 737, 
353 235 869

Provozní doba:
Pondělí – Pátek 09:00 – 17:00
Sobota 09:00 – 15:00
Neděle ZAVŘENO

Sběrné dvory na území města Karlovy Vary
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Areál sv. Urbana už slouží dětem
Na seznamu karlovarských odpočinkových 

a volnočasových areálů přibyl nový název. 
V rámci projektu Hofské lesoparky v Karlo-

vých Varech vznikl v Rybářích areál sv. Urbana. Je 
v lokalitě pod stejnojmenným kostelíkem a nahradil 
původní nevyhovující dětské hřiště v horní části 
s novou částí, v níž byl instalován fitnessprogram 
s četnými posilovacími prvky. Všechna jeho zařízení 
jsou z nerezu a mají bezpečnostní certifikaci. 
V areálu sv. Urbana bylo vysázeno pět dubů letních, 
jako symbol česko-německé spolupráce. Revitali-
zace lokality je totiž výsledkem společného projektu 
bavorského města Hof a Karlových Varů. Partner-
ský Hof vybudoval Karlovarskou zahradu v parku 
Theresienstein s prvky připomínajícími parkovou 
úpravu a altány Karlových Varů. Na oplátku areál sv. 
Urbana v Rybářích je dílem bavorských projektantů. 
Slavnostní otevření areálu proběhlo 20. prosince. 
Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ je 
spolufinancovaný EU z fondu pro regionální rozvoj 

Investice do Vaší budoucnosti. Je jednou ze splně-
ných součástí operačního programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet bavorského part-

nera Města Hof byl 60.969 eur. Rozpočet českého 
partnera, Správy lázeňských parků je 300.008 eur. 
Doba realizace společného projektu je 3. 3. 2014 – 
31. 5. 2015.

Úklid vánočních stromků bude probíhat od 
2. ledna do 27. února 2015. V tomto termínu 
budou odváženy vánoční stromky shromážděné 
u sběrných míst na separovaný odpad a u kon-
tejnerových stanovišť. Stromky umístěné mimo 
určená stanoviště budou odstraněny až v rámci 
úklidu dle rozpisu úklidové firmy. Apelujeme na 
občany, aby svůj vánoční stromek na toto ur-
čené místo donesli a dbali tak na čistotu kolem 
svého bydliště. Další informace poskytne tech-
nický odbor magistrátu města tel. 353 118 165 
p. Soprová, e-mail: p.soprova@mmkv.cz

Občané Karlových Varů budou moci od ledna 
příštího roku ušetřit za svoz komunálního odpadu. 
Město připravilo úpravu pravidel pro určení roční 
smluvní výše úhrady. Pokud změnu odsouhlasí 
zastupitelstvo města na svém jednání 16. pro-
since, bude možné nově žádat o svoz nejmenší 
možné sběrné nádoby o objemu 80 l jednou za 
14 dní. Roční smluvní výše úhrady bude stanove-
na na 768 Kč. Dosud byla nejnižší možná četnost 
vývozu u nejmenší sběrné nádoby 1x týdně. 
Město tak vychází vstříc občanům, kteří nádobu 
na komunální odpad o objemu 80 l jednou týdně 
nenaplní, mimo jiné i tím, že třídí odpad.

Novinka ve svozu odpadu TABULKA PRO URČENÍ ROČNÍ SMLUVNÍ VÝŠE ÚHRADY (návrh pro ZM) 

sběrná nádoba

80 
litrů

110-120 
litrů

240 
litrů

660 
litrů

1100 
litrů

vývoz 1x za 14 dní 768 Kč

vývoz 1x týdně 1.536 Kč 2.196 Kč 4.392 Kč 12.084 Kč 20.856 Kč

vývoz 2x týdně 3.072 Kč 4.392 Kč 8.784 Kč 24.168 Kč 41.712 Kč
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Představujeme novou radu města
Ustavující zasedání Zastupitelstva města 
Karlovy Vary zvolilo 4. listopadu 2014 novou 
radu města, primátora a jeho náměst-
ky. Rada má devět členů, primátora, tři 
náměstky. Pět členů rady je neuvolněných. 
Všem členům RM jsme položili dvě otázky: 
(1) Můžete prozradit našim čtenářům něco 
o sobě? a (2) S jakou vizí nastupujete do 
své funkce?

PRIMÁTOR MĚSTA
Ing. Petr Kulhánek
Kompetence: finance a ekonomika; lázeňství, 
cestovní ruch a dotační politika; část společností 
zřizovaných nebo založených městem (Karlovarské 
městské divadlo, Infocentrum města Karlovy Vary); 
právní servis; vnitřní audit a kontrola; kancelář 
primátora; městská policie.

(1) V průběhu působení na radnici jsem si zachoval 
svého koníčka, Filmový klub, který s kamarády 
již 20 let provozuji. Ziskal jsem novou vášeň - 
vytrvalostní běh, kterému věnuji většinu svého 
volného času. Snažím se nešidit ani rodinu, kdy 
volné chvíle věnujeme převážně výletům pěším 
i cyklistickým.
(2) Pokračovat v rozdělané práci, které je daleko 
více, než na čtyři roky dopředu. Zachovat si princip 
rohodování podle zdravého rozumu. Pomocí kandi-
datury UNESCO a připravených rozvojových projek-
tů posunout Karlovy Vary opět o kus dopředu - ať 
již jako významné lázeňské a turistické destinace, 
anebo jako místo, kde je příjemné žít.

I. NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
Čestmír Bruštík
Kompetence: odbor rozvoje a investic - investiční 
záměry, architektura a urbanismus, technický 
servis (odbor technický, odbor dopravy v mezích 
působnosti samosprávy, odbor životního prostředí 
v mezích působnosti samosprávy).

(1) Můžete prozradit naším čtenářům něco o sobě?
Nemyslím si, že by čtenáře až tak zajímala přímo 
má osoba, o tom už bylo napsáno myslím dost. 
Spíše to, proč jsem veřejně do hnutí ANO 2011 
vstoupil. A odpověď je velice jednoduchá. Jsem 
tzv. karlovarským patriotem a není mi jedno, jak 
budeme dál v K. Varech žít.
(2) Co se týče mého postu 1. náměstka primátora 
města, budu se snažit s klubem zastupitelů pro-
sazovat myšlenky a téze hnutí, pro které nás naši 
spoluobčané volili.

NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA
JUDr. Hana Zemanová
Kompetence: hospodářský rozvoj; odbor majetku 

města; odbor informačních technologií; správa ma-
jetkových účastí města (příspěvkové společnosti, 
obchodní společnosti a ostatní společnosti města 
vyjma společností v gesci primátora a ostatních 
náměstků, případně jim příslušných odborů).

(1) Do Karlových Varů jsem se přistěhovala před 
12 lety a město jsem si zamilovala. Proto jsem 
také vstoupila do komunální politiky – vidím totiž 
možnosti, jak Karlovy Vary změnit tak, aby se jeho 
obyvatelům žilo spokojeněji. Svou profesí jsem 
advokátka a zkušenosti z tohoto oboru chci přenést 
i do práce na magistrátu. S manželem máme dceru 
Natálku, která vyplňuje veškerý můj volný čas.
(2) Hnutí Karlovaráci má zcela jasný a konkrétní 
program, s nímž oslovilo mnoho voličů. Protože 
jsem člověk zodpovědný, chci jednotlivé body 
programu postupně naplňovat a zároveň skládat 
občanům pravidelně účty. Udělám vše pro to, aby 
se lidem v Karlových Varech dobře žilo.

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
Mgr. Jiří Klsák
Kompetence: přístupová jednání na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO; odbor kultury, školství a tě-
lovýchovy; odbor sociálních věcí; část společností 
zřizovaných nebo založených městem (Karlovarský 
symfonický orchestr, Městská galerie Karlovy Vary).

(1) Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Pokud 
mi to čas dovolí, věnuji se své původní profesi 
archeologa a historika. K dalším mým zálibám 
patří literatura, a to zejména poezie, rád se toulám 
přírodou a navštěvuji kulturní památky. Rád také 
poslouchám rockovou hudbu.
(2) Mou představou je dobře fungující město se 
spokojenými občany. Město, které si váží svého 
přírodního i architektonického bohatství a ve 
prospěch svých občanů z něj dokáže vytěžit maxi-
mum. Svoji práci chápu především jako každoden-
ní službu pro město a jeho obyvatele.

Ing. Petr Kulhánek Čestmír Bruštík

JUDr. Hana Zemanová Mgr. Jiří Klsák
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• RADA MĚSTA

RADNÍ MĚSTA

Ing. Pavel Žemlička
(1) Jsem absolventem VŠST Liberec obor strojíren-
ství. Po studiu jsem pracoval jako gymnaziální uči-
tel, později jsem působil jako jednatel Karlovarské 
prádelny, s. r. o., a v současné době jsem ředitelem 
Střední průmyslové školy v Ostrově. 
(2) K mým prioritám patří stabilizovaný a vyrovna-
ný městský rozpočet a jeho vyváženost.
Zaměřuji se především na oblast kultury, školství 
a sociální problematiku. Usiluji o vytvoření a udr-
žení materiálních a ekonomických podmínek pro 
kulturní a školské subjekty, organizace poskytující 
sociální služby, Karlovarský symfonický orchestr, 
místní divadelní profesionální tvorbu,
Další prioritou je zachování transparentního řízení 
města, tak jak bylo nastaveno v minulém
volebním období.

RADNÍ MĚSTA

Vlastimil Lepík
(1) Jsem absolventem SPŠE v Plzni obor Energeti-
ka a rozvod. Po studiu jsem pracoval dva roky jako 
technolog normovač v PMH Realistic a od roku 
1974 pracuji jako projektant elektro (do roku 1993 
ve Zdravoprojektu a od r. 1993 soukromě). V ko-
munální politice nejsem nováčkem. V roce 1994 
jsem se stal spoluzakladatelem SONu (sdružení 
na ochranu nájemníků) a po volbách 1994 členem 
Rady města a náměstkem primátora s gescí ma-
jetek města, školství, tělovýchova, sociální oblast. 
V této funkci jsem setrval jen po dobu nezbytnou 
k vypracování pravidel pro prodej obydlených 
bytových domů z majetku města (které s malými 
změnami platí doposud) a po jejich schválení jsem 
se vrátil k projektování. Jsem dlouholetým předse-
dou a trenérem kanoistického klubu SK Hubertus, 
který pořádal 11 ročníků Kanoe Mattoni včetně 

Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ve sjezdu na 
divoké vodě. Od roku 1980 jsem členem Horské 
služby Boží Dar.
(2) Svoje zkušenosti v oblasti hospodaření s majet-
kem města jistě využiji jako předseda majetkové 
komise i jako radní. Rád bych se podílel i na tvorbě 
pravidel pro grantovou politiku v oblasti sportu, 
tak aby byla spravedlivá a neúměrně neprotěžo-
vala lobisticky ovládaná sportovní odvětví na úkor 
ostatních sportovních oblastí.

RADNÍ MĚSTA

Vladimír Kvasnička
(1) Jsem spíše technický typ člověka, proto jsem 
celý profesní život pracoval jako manažer na růz-
ných stupních řízení. Zajímám se o svět počítačů 
a moderní fyziky. Do divadla zajdu velmi zřídka, 
mám rád moderní hudbu, z vážné hudby obdivuji 
varhanní koncert J. S. Bacha. Ze svého soukromí 
mohu prozradit, že se věnuji dlouhá léta astrologii, 
četbě historie a své myšlenky a hlavu si vyčistím 
při procházce v přírodě se svým nejmladším 
synem nebo plaváním. Mám ještě dvě dospělé děti, 
které už jdou svou vlastní cestou životem. 
(2) Řadu let jsem byl pouze pasivním kritikem 
některých prvků vývoje v Karlových Varech. Postu-
pem času jsem dospěl k přesvědčení, že tato cesta 
je nesmyslná. Pokud člověk chce něco změnit, 
musí se účastnit rozhodování, ne pouze kritizovat. 
Z tohoto důvodu mne zamrzela nízká volební 
účast v komunálních volbách. Jdu tedy do politiky 
pracovat pro budoucno Karlových Varů a podpořit 
smysluplné projekty, které přinesou prospěch 
městu a jeho obyvatelům. 

RADNÍ MĚSTA

Iveta Hejnová

(1) Vystudovala jsem SPŠ keramickou – výtvarný 
obor. Po maturitě jsem přijala místo asistentky 
ředitele a následně vedoucí laboratoře porcelánky 
ve Staré Roli. Od roku 1991 jsem začala samo-
statně podnikat v maloobchodní a velkoobchodní 
činnosti se sítí několika firemních prodejen. 
Vybudovala jsem s přispěním rodiny, vlastní práce 
a nápadů garni hotel. V roce 2008 jsem založila 
realitní a obchodní společnost Magnet realit s.r.o. 
Do svého zvolení jsem pracovala jako krajská 
manažerka Hnutí ANO. Nebráním se jakékoliv 
životní výzvě.
(2) Ve funkci se pokusím o zkulturnění politické 
atmosféry tak, aby sloužila občanům. Zaměřím se 
na efektivnost, transparentnost a šetření penězi 
z veřejného rozpočtu a podporu projektů pro čer-
pání z ROP. V rámci rozvoje lázeňství a cestovního 
ruchu se zasadím o jeho cílenou podporu a zvi-
ditelnění i ve vzdálenějších destinacích účinnější 
marketingovou strategií. Výsledkem by mělo být 
zvýšení atraktivity města, vyšší počet turistů, více 
pracovních příležitostí a spokojenosti občanů. To 
vše v rámci naplnění hesla: „Karlovy Vary jsou jako 
diamant, který budu vybrušovat k dokonalosti“.

RADNÍ MĚSTA

MUDr. Josef März
(1) Jsem rodilý Karlovarák, středoškolské a vy-
sokoškolské studium jsem ale absolvoval v Plzni 
a v Praze. Zpět do Karlových Varů jsem se vrátil po 
několika letech začátku své lékařské dráhy. Mám 
dva syny, 11 a 14 let. Svůj čas se snažím dělit 
mezi rodinu, své pacienty a karlovarskou nemocni-
ci. Na koníčky mi v poslední době bohužel mnoho 
času nezbývá, ale přece jen se snažím najít prostor 
i na sport a film nebo divadlo. Nicméně musím při-
znat, že pro mě je velkým koníčkem i moje práce 
a „moji“ pacienti. Pokud jim dokážu pomoci, je to 
pro mě velké povzbuzení a důkaz toho, že moje 
práce má smysl.
(2) Stále ještě věřím tomu, že je možné se na úrov-
ni města alespoň částečně oprostit od politikaření 
a společně fungovat ku prospěchu města a lidí, 
kteří v něm žijí. Chtěl bych, aby Karlovy Vary jako 
město fungovaly, aby tu lidé chtěli žít, aby tu na-
cházeli práci i zábavu. Ale také aby tu podnikatelé 
a firmy měli prostor pro své podnikání a neutíkali 
kvůli nepružnosti nebo průtahům v administrativě. 
Věřím, že je to jedna z věcí, které je možné posu-
nout kupředu. Nevím, jestli se mi tato vize podaří, 
ale věřím v ní a chci pro to něco udělat.
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• SLEDOVANÉ STAVBY

Pět staveb v centru pozornosti
Stavba č. 1: 
Hala pro míčové sporty 
Skelet budoucí míčové haly roste vedle krytého 
bazénu u KV Areny. Samotný hrací prostor má 
rozměry 48×30 m a výšku 10 m, uspořádání je 
variabilní a umožňuje jak pořádání soutěží, tak 
také rozdělení prostoru na více částí pro tréninky. 
Původně projektovanou kapacitu 560 + 80 osob 
by mohla rozšířit mobilní tribuna pro dalších cca 
180 diváků. 
Staví OHL ŽS, červen 2014 - květen 2015, 
119 mil. Kč, dotace ROP Severozápad 37%. 

Stavba č. 2: 
Venkovní bazén
Za současným krytým bazénem vzniká bazén ven-
kovní. Od května do září nabídne dohřívanou čistou 
vodu a dětské hřiště i plážový volejbal. Vstupné 
nebude hodinové, ale spíše denní či půldenní. Ne-
rezový bazén o velikosti 25×15,4 m bude rozdělen 
na dvě části - plaveckou a relaxační. 
Staví SMP CZ, a.s., listopad 2014 - červen 2015, 
22,6 mil. Kč, dotace ROP Severozápad 85%. 

Stavba č.3: 
Centrum zdraví a bezpečí
Dopravní hřiště a cvičné budovy umožní dětem 
i dospělým zažít simulované krizové situace, od 
nehod a požárů až po katastrofy, a naučí je, jak 
je úspěšně zvládat. Umožní jak výchovu dětí od 
těch nejmenších, tak tréninky složek záchranného 
systému. 
Staví Eurovia CS, a.s., srpen 2014 - květen 2015, 
51 mil. Kč, dotace ROP Severozápad 85%.

Stavba č. 4: 
rekonstrukce hřiště ZŠ Šmeralova 
Jedna z posledních základních škol, která čekala 
na odpovídající sportovní hřiště, ZŠ a ZUŠ Šmeralo-
va, jej má už od září. Nový prodloužený běžecký 
ovál skrývá uvnitř hřiště pro míčové sporty, přibyl 
vrhačský kruh a plocha pro skok vysoký. Předchozí 
povrch ze 40 let starého asfaltu nahradil moderní 
polyuretanový tartan. 
Staví Linhart spol. s r.o., červenec - září 2014, 
6,2mil. Kč.

Stavba č. 5: 
sanace skalního masivu podél silnice I/6
Sanace svahu nad průtahem řeší sesuv z roku 
2009, město čekalo na přiznání dotace na jeho 
opravu. Svah byl očištěn až na rostlou podložní 
skálu, spáry vyplnila cementová malta, tří- a šes-

timetrové kotvy upevňují ochrannou síť. Velké 
balvany zůstanou pod skálou jako ochranný val, 
zbytek kamení je skládkován. 
Staví: VERTICO s.r.o., září - prosinec 2014, 
4,9 mil. Kč, dotace Operační program Životní 
prostředí 85%. Text a foto: Jan Kopál

Podzim přinesl několik zajímavých staveb. Tři z nich vznikají u KV Areny, se kterou budou 
také technicky propojeny a jsou spolufinancovány Regionálním operačním programem 
Severozápad. Dokončeno bylo nové hřiště u ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Rybářích. A nejen 
motoristé si všímají sanace svahu nad průtahem. 
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• GASTRONOMIE/INZERCE

Budoucí kuchaři z Francie, Německa a Čech soutěžili

V Babylon jazyků se proměnila před svatým 
Martinem školní restaurace Luna. Karlovar-
ská gastronomická škola z Ondřejské ulice 

zde předvedla zajímavý projekt. Na praktické 
zkoušky postavila vedle sebe budoucí kuchaře 
z Francie, Německa a Čech. Restauraci zaplnila 
směsice jazyků a provoněla hlavní surovina 
zkoušek, kterou bylo kachní maso. Zatímco 
francouzští žáci na sebe upozorňovali svojí 
kreativitou, fantazií chutí a spontánností, budoucí 
němečtí kuchaři zase precizností a naučenými 
postupy, a čeští zástupci z karlovarské gastrono-
mické školy se předvedli širokou komplexností 
a vynalézavostí. Ojedinělý projekt, který škola 

realizovala díky spolupráci s německou hospo-
dářskou komorou IHK, sleduje srovnání úrovně 
výuky, praktické dovednosti a výstupní praktické 
kompetence žáků posledních ročníků gastrono-
mických oborů. "S německými kolegy už máme 
letité zkušenosti. Těší nás, že se letos k projektu 
poprvé připojila také francouzská strana," řekl 
k průběhu prezentace ředitel gastronomické 
školy z Ondřejské ulice RNDr. Jiří Neumann. Spo-
kojenost s uspořádáním mezinárodních zkoušek 
vyjádřili také účastníci z Francie a Německa. 
Po rozborech výsledků a prezentaci rozdílných 
systémů odborného vzdělávání zbyl pak čas na 
výměnu odborných zkušeností, návrhy na rozvoj 
třístranného partnerství a prohlídku města. Bo-
nusem akce byly navázané kontakty a přátelství 
mezi žáky a pedagogy všech tří zúčastněných 
zemí. Jaroslav Fikar Mladá soutěžící z NěmeckaBudoucí mistr kuchař z Francie

Komisaři soutěže v akci

Přeshraniční odborná konference
Ve dnech 13. - 15. 11. 2014 se konala závěrečná odborná konference projektu s názvem 
„Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího 
školního věku – pilotní studie“, který je podporován v rámci programu „Cíl 3“. 
Konference se konala v Oberwiesenthalu, nedaleko česko-saské hranice. Své názory zde 
diskutovalo 30 odborníků z řad vědeckých týmů TU Chemnitz, ZČU v Plzni, ředitelů 
škol a učitelů vykonávajících pedagogickou činnost v Karlovarském, Plzeňském kraji 
a regionu Chemnitz. 
Program byl zahájen 13. 11. úvodními prezentacemi, které se týkaly představení projektu 
a jeho potřebností. Na pořadu druhého jednacího dne byla tématika metodiky testování, 
prezentace a interpretace získaných dat, na čemž se postupně podíleli jednotliví členové 
obou výzkumných týmů. Závěrečný den se nesl v duchu evaluace, vyhodnocení a shrnutí 
celého projektu.
Vlastního testování se zúčastnilo 150 dětí z prvních tříd základních škol na české straně, 
kde šetření proběhlo v Karlových Varech na Základní škole jazyků, Dukelských Hrdinů, 
Základní škole, Poštovní 19 a 150 dětí z prvních tříd na straně saské v regionu Chemnitz. 
Nejenže byly zjištěny zajímavé výsledky, ale také byla ověřena metodika testování pohy-
bových předpokladů a dotazník pro rodiče, který měl za úkol zmapovat sociální status 
rodiny, v níž dítě žije. 
Účastníci konference zhodnotili výsledky pilotní studie a byly podány návrhy na 
úpravu metodiky šetření tak, aby se případné testování rozsáhlejšího souboru v rámci 
předpokládané budoucí spolupráce obešlo bez potíží a mohly být stanoveny konkrétní 
platné závěry a doporučení. Tato doporučení by měla směřovat učitelům, ředitelům škol 
a především rodičům dětí mj. v podobě odborné dvojjazyčné publikace.



12   krl° PROSINEC 2014

• PRIORITY MĚSTA

Programové prohlášení rady města
pro funkční období 2014 - 2018

1. Otevřená radnice a transparentní samospráva
 Zastupitelstvo města: zveřejní průběh, usnesení, zápis 

z jednání a jmenovité hlasování jednotlivých zastupite-
lů.

 Rada města: bude přístupná všem zastupitelům, zve-
řejní všechna usnesení včetně jmenovitého hlasování 
radních.

 Výbory a komise: umožní, aby všechny subjekty za-
stupitelstva města měly zastoupení. Zveřejní usnesení 
i zápisy z jednání. Ustanoví pracovní skupiny seniorů 
pro komisi pro sociální záležitosti.

 zveřejňování veřejných zakázek města a všech společ-
ností městem ovládaných 

 jasné podmínky zadání, smluvní podmínky, výběr i vý-
sledek zadávacího řízení jsou součástí bloku informací 
ke zveřejněné nabídce

 smluvní podmínky zakázky nebudou dodatečně měně-
ny a jejich nedodržení nebude tolerováno

 pro transparentní nakládání s majetkem města budou 
stanovena jednoznačná pravidla pro pronájem i prodej 

 všeobecné podmínky prodeje či pronájmu budou 
zveřejněny samostatně

 zveřejnění informace o realizaci prodejů či pronájmů 
majetku města společně s kupní či nájemní smlouvou

 magistrát bude vstřícným a profesionálním úřadem 
pro občany 

 příprava podkladů pro možnost přenesení části agend 
magistrátu do městských čtvrtí 

2. Majetek města a smluvní vztahy, rozpočet města, 
investiční politika

 řádná a účelná správa majetku města
 odpovědným hospodařením s majetkem město zabez-

pečuje podmínky pro život a podnikání svých občanů 
a podporuje je

 základním majetkem města je jeho veřejná infrastruk-
tura, o ní se bude starat s péčí řádného hospodáře 
a zaměří se na revitalizaci veřejné infrastruktury ve 
všech městských částech, včetně okrajových (silnice, 
chodníky, dopravní stavby, opěrné zídky, pěšiny, inže-
nýrské sítě, školy, školky, sportovní zařízení a hřiště, 
dětská hřiště, parky, plochy zeleně, lázeňské lesy, 
hřbitovy atd)

 prioritou je zajištění údržby a obnovy veřejné infra-
struktury, která je součástí majetku neprodejného, 
jehož seznam bude zveřejněn

 zajistit koncepční využití území vzniklého po odstraně-
ní garáží v Jabloňově ulici ve Staré Roli

 připravit ubytovnu Drahomíra na rekonstrukci
 podpora výstavby startovacích bytů v lokalitě Krokova, 

Drahovice
 pečovat s péčí řádného hospodáře o veškerý majetek 

města (např. Letní kino, Alžbětiny lázně, Městské 
divadlo, divadlo Husovka, tržní krámky, Lidový dům, 
sv. Linhart, areál Rolava atd.)

 podpora a vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj 
zahrádkářských kolonií ve stávajících lokalitách 
a hledání náhradních lokalit za kolonie, které ustoupily 
rozvoji města

 zajistit nádoby na bioodpad pro zahrádkářské svazy
 zpracovat koncepci využití areálu Lidového domu tak, 

aby se do budoucna stal přirozeným centrem Staré 
Role

 dokončení majetkových sporů z minulosti, včetně 
vyvození případné odpovědnosti - KV Arena, Golfové 
hřiště, TEI

 provést důkladné analýzy všech probíhajících soud-
ních sporů, jejichž účastníkem je město, vyhodnotit 
úspěšnost města v jednotlivých soudních sporech a na 
základě provedených analýz případně upravit postup 
města v jednotlivých řízeních

 při tvorbě rozpočtu pokračovat ve finanční stabilizaci 
města

 pro každý rok koncipovat vyrovnaný rozpočet
 stanovení investičních priorit v ročním, tříletém a pěti-

letém výhledu s návazností na Strategický plán rozvoje 
města a Integrovaný plán rozvoje území 

 zapojení odborné a široké veřejnosti prostřednictvím 
diskusních fór do diskuse o investičních prioritách

 dosažení poměru mezi investičními a běžnými výdaji 
1/3 : 2/3

 směřování investic primárně do realizace zařízení pro 
péči o seniory, městských komunikací, pokračování 
rekonstrukcí škol a školek, do revitalizace Alžbětiných 
lázní, tržních krámků v Lázeňské ulici a dalších po-
třebných součástí městské infrastruktury, spolupráce 
s Karlovarským krajem na revitalizaci Císařských lázní

 pořízení a schválení nového územního plánu do konce 
roku 2015

 příprava rozvojových území
 zajistit prostředky z evropských fondů na ochranu 

památek a léčivých zdrojů a kolonád
 vyhodnotit současný stav dopravy na Divadelním 

náměstí a zpracovat studii změny dopravního režimu 
směrem k jejímu omezení a naplnění funkce klidové 
zóny

3. Architektura a památky
 dokončení procesu zápisu na Seznam světového 

dědictví UNESCO v mezinárodní sériové nominaci 
s nejvýznamnějšími evropskými lázeňskými městy

 aktivní náprava zanedbávané regenerace městské 
památkové zóny

 uplatnění institutu architektonické soutěže 
 podpořit projekty na ochranu městských památek
 povýšení stupně ochrany historického jádra města 

z památkové zóny na památkovou rezervaci a do-
pracování Plánu ochrany památkové rezervace či 
památkové zóny

 podpora stavební aktivitám, které svým pojetím 
usnadní a zpříjemní život obyvatel města - tvorba 
parků, zelených ploch pro odpočinek, dětská hřiště, 
kvalitní dopravní systém, včetně dořešení problému 
parkování ve městě

4. Rozvoj města a urbanismus
 důsledné prosazování respektování pravidel a kritérií 

pro novou výstavbu
 zapojení odborníků a veřejnosti do projednávání 

a plánování zásadních rozvojových projektů
 vytvořit podmínky pro vstup nových investorů
 zapojit se více do spolupráce s nejbližšími městy, kde 

jsme schopni zajistit rychlou dopravní dostupnost, 
v otázce tvorby průmyslových zón a zaměstnanosti

 pokračovat v jednání s okolními obcemi o jejich připo-
jení k městu Karlovy Vary ve formě městských částí  

 dopracování regulace územního plánu 
 rozhodování na základě odborných podkladů, nezávis-

lého hlediska a rozvojových požadavků města 
 zajistit dohled nad architektonickou úrovní připravova-

ných staveb jednotlivých investorů
 u významných staveb města nebo k návrhu využití či 

zastavění významných lokalit bude preferováno zadání 
projektových prací formou architektonické, popřípadě 
urbanistické soutěže

 nejvyšší prioritou je exaktní zpracování nového územ-
ního plánu s respektováním odborných hledisek tak, 
aby byl zajištěn udržitelný rozvoj města, přičemž nelze 
připouštět jeho účelové změny

 v lokalitě Dolního nádraží a přilehlého území podpořit 
za stanovených podmínek vzešlých z Územní studie 
největší urbanistický projekt ve městě, který přinese 
revitalizaci Dolního nádraží a přilehlých prostor včetně 
komunikací a infrastruktury spolu s projektem moder-
nizace hlavní přestupní stanice MHD směrem k jejímu 
multifunkčnímu využití pro MHD, propojení s želez-
niční, regionální i dálkovou dopravou a parkovacím 
domem.

 podpora městské tržnice (tržiště) v návaznosti na 
uvedený komunikační uzel

 vést aktivní komunikaci se Správou železniční a do-
pravní cesty, která povede ke komplexní revitalizaci 
území Horního nádraží a návazně jeho propojení na 
centrum města.

5. Lázeňství a cestovní ruch
 uchování a rozvoj Karlových Varů jako tradiční lázeň-

ské a kulturně-historické destinace
 podpora lázeňství a cestovního ruchu jako klíčové 

oblasti pro ekonomiku města a největšího nositele 
zaměstnanosti ve městě

 podpořit omezení individuální dopravy v lázeňském 
území a podpořit výstavbu parkovacích domů, záchyt-
ných parkovišť a výstavby navigačního a informačního 
systému

 uplatňovat dikci nového Statutu lázeňského místa, 
stěžejního dokumentu pro účinnou ochranu cenného 
lázeňského území a přírodních léčivých zdrojů

 cílená a efektivní propagace města v rámci České 
republiky a zahraničí

 intenzivní využití spolupráce s přirozenými partnery, 
kterými jsou na jedné straně Karlovarský kraj a pří-
slušné státní orgány, na straně druhé pak individuální 
podnikatelské subjekty a jejich oborová profesní 
sdružení

 využitím potenciálu Karlových Varů vytvářet vhodné 
prostředí pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství jako 
destinace s kulturně-historickým dědictvím, destinace 
hostící vrcholné sportovní události, destinace golfové 
a kongresové turistiky

 důraz na podporu kvality služeb v lázeňství a cestov-
ním ruchu s odpovídající strategií v oblasti investic, 
marketingu a dalších činností zajišťujících podmínky 
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pro návštěvníky města a fungování systému jako celku
 podpořit rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových 

trendů v cestovním ruchu
 podpora vzniku vzdělávacího systému v lázeňském 

lékařství, balneologii, fyzioterapii - zakotvení fakulty/
katedry veřejné vysoké školy v KV

 aktivně spolupracovat s Karlovarským krajem na 
rozšíření leteckých linek

 spolupracovat s ostatními městy trojúhelníku na poli 
sdílení kultury a cestovního ruchu

 přiblížení lázeňství obyvatelům města

6. Kultura, sport a volnočasové aktivity
 během roku 2015 na základě objektivních údajů 

vyhodnotit stávající systém podpory kultury a sportu, 
případně tento systém revidovat tak, aby byl rovno-
cenný, vyvážený a proporčně spravedlivý, zohledňující 
efektivitu vynaložených prostředků podle stanoveného 
klíče

 zachovat stávající kulturní, sportovní i volnočasové 
aktivity, včetně KSO jako symfonického tělesa, zabývat 
se možnostmi zvýšení podpory i vrcholového sportu 
a vytvářet podmínky pro vznik nových společensko-
-kulturních aktivit

 zachování a podpora tradičních kulturních akcí, jako 
jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival apod.

 podpora významných akcí přitažlivých z hlediska 
cestovního ruchu a pro mladé lidi

 zachování současné finanční podpory Karlovarskému 
symfonickému orchestru v roce 2015, zpracování 
analýzy hospodaření orchestru, na základě jejíchž 
výsledků bude podpora případně upravena

 zapojení orchestru ve větší míře do aktivit směrem 
k seniorům

 pokračování snahy o zapojení Karlovarského kraje 
a dalších měst regionu do podpory KSO

 zachování nabídky vlastní profesionální divadelní tvor-
by v Městském divadle při průběžném vyhodnocování 
její úspěšnosti

 zachování prostoru města pro prezentaci v Městské 
galerii, s výstavami regionálních výtvarníků

 zachovat prostor pro klubovou tvorbu v divadle Husov-
ka a dokončit rekonstrukci jeho areálu 

 podporovat kulturní aktivity v Lidovém domě jako 
kulturně společenském centru ve Staré Roli

 zajistit co nejširší využití areálu letního kina pro kultur-
ní aktivity v letních měsících

 zpracování koncepce pro využití KV Areny jako kultur-
ního centra pro významné akce

 rozvíjet sportovní zařízení v majetku města a městem 
podporovaná pro potřeby veřejnosti - školní hřiště, 
tělocvičny, sportovní haly i víceúčelové 

 podpora sportu, zejména mládežnického, včetně pod-
pory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů, 
které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují

 podpora sportovních aktivit hendikepovaných sportov-
ců a sportujících seniorů

 podpora vrcholovému sportu a sportovním odvětvím, 
jejichž výsledky budou zviditelňovat Karlovy Vary 
v republikovém i mezinárodním měřítku

 v návaznosti na budovaná sportovní centra nabídnout 
všechny přednosti města pro konání význačných spor-
tovních a kulturních akcí, ale i běžných sportovních 
soustředění

 efektivní řízení a kontrola hospodaření KV Areny 
a dalších sportovišť jako je bazénové centrum a hala 
pro míčové hry s důrazem na hospodárné a účelné 
čerpání finančních prostředků 

 intenzivní a efektivní využití všech sportovišť

7. Sociální oblast, senioři
 posilovat koncepci poskytování sociálních služeb 

a podpořit činnosti pro osoby se zdravotním postiže-
ním jako je chráněné bydlení, podpora samostatného 
bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, 
sociálně terapeutické dílny

 sociální prevence pro děti a mládež: nízkoprahová 
denní centra pro děti a mládež, podpora prevence 
sociálně patologických jevů s důrazem na oblast 
prevence kriminality a protidrogové prevence

 sociální prevence s ohledem na potřeby území: azylo-
vé domy, domy na půl cesty

 podpora vzniku chráněné dílny pro zaměstnávání 
našich handicapovaných spoluobčanů

 podpora kvalitním dlouholetým poskytovatelům sociál-
ních služeb

 zvýšení kapacity pobytových zařízení sociální péče 
jako jsou domovy důchodců, domovy s volitelnou 
pečovatelskou službou, hospic, penzion pro důchodce 
v lokalitě Okružní, Stará Role

 zajištění bezbariérového přístupu do budov ve 
vlastnictví města a aplikace schváleného generelu 
bezbariérových tras a bezbariérové dopravy

 další rozšíření přístupnosti osobám s omezenou 
možností pohybu a orientace - nejedná se pouze 
o vozíčkáře a tělesně postižené, ale i osoby zrakově 
a sluchově postižené, osoby s kočárky apod. dů-
sledným dohledem stavebního úřadu při stavebním 
a kolaudačním řízení

 větší spolupráce města s Karlovarskou krajskou 
nemocnicí

8. Vzdělání a mládež
 podpora vzdělávání a školství jako zásadní investice 

do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel Karlových 
Varů

 podpora rozvoje vysokého školství ve městě
 materiální podpora v rámci vybavenosti základních 

a mateřských škol 
 zvýšení důrazu na získávání finančních a materiálních 

zdrojů - využití operačních programů fondů EU, dotací 
Karlovarského kraje, sponzoringu soukromých firem

 sledování aktuálních informací o demografickém vývo-
ji obyvatelstva Karlových Varů, naplněnosti a kapacity 
školských zařízení a příjem adekvátních opatření

 podpora aktivit, které nabízejí celoživotní vzdělávání 
občanů ve všech oblastech jejich života

 zvýšení podpory projektům, které pomohou eliminovat 
nežádoucí sociálně patologické jevy dětí, žáků a mlá-
deže

 snížení ceny školkovného (pobytného) pro karlovarské 
děti v maximální možné míře, případně jeho eliminace

 připravit koncept městských jeslí

9. Životní prostředí, čistota a bezpečnost
 stálý důraz na zlepšování čistoty města
 zkvalitnění systému nakládání s odpady, podpory 

třídění a recyklace odpadu, optimalizace a posílení sítě 
lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad 

 umísťování velkoobjemových kontejnerů a zajištění 
jejich pravidelného odvozu, jednou ročně možnost 
odvozu domácího odpadu vyhlášením tzv. "hromádek"

 zefektivnění činnosti sběrných dvorů, posílení mo-
bilního sběru nebezpečných odpadů a zajištění vyšší 
informovanosti o jejich službách 

 likvidace černých skládek
 zavedení systému nakládání s bioodpady
 vyhodnotit a podpořit možnost investic do nových 

technologií s cílem snížení ceny tepla a zvýšení ochra-
ny životního prostředí

 vytvořit podmínky pro snížení ceny tepla ve městě

 podpora obnovy a dalšího rozšíření vozového parku 
autobusů MHD s důrazem na ekologii a ekonomiku 
jejich provozu a větší zavádění nízkopodlažních auto-
busů

 hledání dalších možností jak v lázeňské i obchodní 
části města využívat ekologické způsoby dopravy

 šetrné nakládání s lázeňskými lesy, jejich lepší údržba 
s cílem zvýšení plochy původních dřevin

 spolupráce se soukromými subjekty na obnově lesních 
altánů, památných míst a vyhlídek 

 zajištění kvalitního značení a vybavení vycházkových 
tras pro využití obyvatel města i jeho lázeňských hostů

 rozšíření ploch veřejné zeleně a parků, nové výsadby 
zeleně i mimo centrum Karlových Varů 

 striktní dodržování územního plánu a vyhlášky města 
týkající se ochrany městské zeleně

 podpořit výsadbu květin a zeleně ve vhodných loka-
litách města a rozšířit počty závěsných květinových 
košů

 udržovat pítka, lavičky a městský mobiliář a sjednotit 
městský informační systém

 využít území od Galerie umění, kolem letního kina, 
Poštovního dvora a Beethovenova pomníku k vybudo-
vání botanického parku

 pravidelné čištění města bez výraznějších omezení pro 
obyvatele

 posílení ručního čištění města, zejména pěších zón
 pravidelné a systémové využití veřejně prospěšných 

prací pro zlepšení čistoty vnitřních i okrajových částí 
města

 zapojení městské policie do monitorování čistoty 
města a operativní hlášení problémových lokalit

 snížení poplatku ze psů a zvýšení počtu košů na psí 
exkrementy

 opatření k minimalizaci hlukově náročných stavebních 
a rekonstrukčních prací v lázeňském území v průběhu 
hlavní lázeňské sezóny

 zmapování staré ekologické zátěže na území města 
a zajištění jejího zabezpečení

 podpora cyklistiky dobudováním cyklostezky Ohře přes 
městské části Tuhnice, Dvory, Doubí a Tašovice a vy-
tvoření páteřní sítě cyklostezek pro bezpečný průjezd 
cyklistů městem

 postupná integrace cyklodopravy podle schváleného 
generelu 

 pokračování v modelu mobilní obchůzkové služby 
městské policie, zvýšení efektivity její činnosti v okra-
jových částech města, zvláště v pěších zónách pěší 
hlídky

 modernizace a rozšíření MKS - městského kamerové-
ho systému, modernizace služební techniky

 posílení dohledu u dětských hřišť, škol, sportovních 
a volnočasových areálů

 důraz na profesionalitu městské policie

10. Městská hromadná doprava
 úprava sazby ročního předplatného v MHD: děti, 

studenti základních a středních škol a důchodci od 
65 let za 1 Kč denně v roce 2015, provedení analýzy 
hospodaření DPKV a rezerv rozpočtu s vyhodnocením 
dalšího možného snížení tarifů 

 zajistit realizaci promyšlených a s občany prokonzul-
tovaných rekonstrukcí komunikací ve městě; hlavním 
hlediskem při rekonstrukci bude využití komunikací 
a dostatek parkovacích míst; příprava konkrétního 
plánu nového osvětlení ulic

 nabídnout občanům ucelený systém funkcí Karlovar-
ské karty, která v sobě kromě přepravní karty zahrnuje 
elektronickou peněženku, čtenářskou kartu do kniho-
ven, sportovišť, bazénů, kartu pro nákup vstupenek, 
kartu přístupových, stravovacích a docházkových 
systémů a studentský průkaz.

 (celý dokument na www.mmkv.cz)
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Šéfkuchař je jednička
Za nejlepší jídelnu vyhlásili strávníci v Rybářích jídelnu U Štěpána v budově 
Obchodní akademie ve Šmeralově ulici 44. Je v provozu od loňského září a za 
necelé dva školní roky si získala stovku příznivců. 
Není divu, vaří tam totiž bývalý nejlepší šéfkuchař hotelů ve Špindlerově Mlý-
ně Štěpán Dubec (65). Vařil 25 let v hotelech Hubertus a Centrum ve Špindle-
rově Mlýně, také v zotavovně 9. květen a penzionu U Čeňků. Za jeho českou 
kuchyní jezdili šest let gurmáni do výletní bavorské restaurace Bogenberg 
v Bogenu i do hotelu Alte Post. Než zakotvil v Karlových Varech vařil čtyři 
roky v hotelu Rixi na Šumavě. "Od roku 1971 jsem vařil s mistrem kuchařem 
Bucharem a trvalo mi šestnáct let, než jsem byl vyhlášen za kuchařskou 
jedničku ve Špindlerově Mlýně. 
Myslím, že dobrý kuchař se pozná podle hotovek z denního menu, tedy podle 
omáčky, guláše a polévky. Mám rád staročeskou kuchyni, rád vařím guláše, 
připravuji zvěřinu a peču bavorské vdolečky. Zbožňuji vánočky, mazance 
a považuji se za experta na vepřové hody," říká šéfkuchař. Denně uvaří 
sám s jedinou pomocnicí 150 jídel. Na vánoce chystá jídelna U Štěpána pro 
studenty i další strávníky bramborový salát podle vlastního receptu a také 
pletené vánočky.

Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila v říjnu paní Bohuslava Anderscho-
vá. Narodila se v Leštině u Světlé nad Sázavou, za války pracovala jako totálně 
nasazená v BMW v Mnichově. Karlovaračkou je od roku 1947. V našem městě se 
vdala a založila rodinu, do které postupně přibyly dvě dcery, tři vnoučata a dvě 
pravnoučata. Svůj profesní život zasvětila dětem, pracovala jako vychovatelka 
na internátu karlovarské pedagogické školy. Devadesát let by jubilantce tipoval 
málokdo. Možná to bude aktivním stylem života. Paní Bohuslava pěstuje čím dál 
populárnější nordic walking, ráda plave, vaří, peče, věnuje se ručním pracím. Jed-
nou z jejích vášní je také cestování, k devadesátinám si dopřála pobyt na Turecké 
riviéře. A mezi koníčky paní Anderschové patří také hudba, divadlo a poezie. Na 
oslavě svých narozenin v klubu důchodců dokonce odrecitovala básně Heinricha 
Heina, Jiřího Wolkera a Jaroslava Seiferta. „Jsem na světě moc ráda,“ vyznala se 
oslavenkyně. Proto paní Bohuslavě přejeme, aby si života i nadále užívala s neutu-
chající energií a v plném zdraví.

V devadesáti letech 
plave a podniká 
pěší tůry

Jako rybář nosíval 
pytle ryb
Významné životní jubileum, 90 let, oslavil na konci října pan Vlastimil 
Budina. Karlovarákem je od roku 1951. „Jsem ostravský chachar“, pro-
zrazuje pan Budina svůj původ. Jako mnozí z jeho generace, prošel i pan 
Vlastimil koncentračním táborem, nevyhnul se ani totálnímu nasazení. Za 
svou statečnost a odboj obdržel dvě pamětní medaile Ministerstva obrany 
České republiky. A jak se z rodné Ostravy dostal až do Karlových Varů? 
„Vrátil jsem se z vojny, byl jsem ženatý, narodilo se nám dítě a nic jsme 
neměli. Můj bratr už v Karlových Varech žil, tak jsme šli za ním.“ Aby uživil 
svou mladou rodinu, našel si práci v dole Bratrství v Jáchymově. Až později 
se vrátil k profesi, které se vyučil, tedy k pokrývačství. Svůj volný čas dělil 
pan Budina mezi děti a ryby, tedy mezi početnou rodinu, do které postupně 
přibylo pět dětí a devět vnoučat a svou velkou rybářskou vášeň. „Domů 
jsem nosíval pytle ryb. A také jsem moc rád houbařil a sbíral borůvky,“ 
vzpomíná pan Vlastimil, kterému i do dalších let přejeme stále tak dobrou 
náladu a pohodu, v jaké nás přivítal při malé rodinné oslavě svého jubilea.
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H istorii našeho města zaznamenávali do 
roku 1945 jen němečtí historikové a kroni-
káři. Neměli to snadné, neboť město přišlo 

o nejstarší dokumenty při požáru 13. srpna 1604, 
kdy s radnicí shořel také archív. Další jeho část roz-
kradli při rabování 16. a 17. března 1640 Švédové 
a další písemnosti zničil požár 23. května 1759. 
Z nejstarších kronik se dochovaly jen soukromé, 
jaké vedli v letech 1740 až 1766 purkmistr Johann 
Franz Poltz nebo od roku 1824 děkan August Leo-
pold Stöhr. Po jeho smrti roku 1831 psal kroniku 
Rudolf Mannl, bratři Tadeáš a Leopold Platzerové 
a po nich purkmistr Johann Josef Lenhart, Mathias 
Forster a v letech 1847 až 1871 starosta Johann 
Peter Knoll. Po nich se ujal kroniky až do roku 1931 
profesor gymnázia PhDr. Karl Ludwig. Do 2. světové 
války psal kroniku německy Anton Rudolf a mezi 
roky 1945 až 1956 nebyla kronika vůbec vedena. 
Teprve roku 1957 se jí ujal Vladislav Jáchymovský 
a vedl celých 16 let. Když mu v letech normaliza-
ce psaní zakázali, připisovali události roku 1973 
M. Rýdl a B. Šmíd, v letech 1974 až 1980 vedla 
kroniku Dagmar Mrázková, pak jeden rok 1981 
Joža Lokajíček a od roku 1982 dalších osm let 
Čeněk Born. V roce 1990 se ke kronice vrátil Vla-
dislav Jáchymovský. Aby vyplnil bílá místa historie, 
dopsal chybějící ročníky 1924-1945,1947,1955 
a část roku 1956. Od roku 1950 se o českou 
stopu v poznávání historie města nejvíce zasloužil 
Karel Nejdl. Přezdívali mu guru regionální historie 
a jeho odkaz je uchováván ve městě dodnes. Karlu 
Nejdlovi a jeho rodu věnujeme poslední díl seriálu 
Karlovarské rodiny.  Jaroslav Fikar

Historik Karel Nejdl
Vyslovíme-li v Karlových Varech jméno Karel 
Nejdl, velká část střední a starší generace je 
bude znát. Většina lidí ho má v paměti jako stále 
pospíchajícího vysokého pána s koženou aktovkou, 
který se zabýval dějinami vřídelního města, psal 
o něm články a přednášel. Vzpomínám rád na 
návštěvy doma u Karla Nejdla, v Sadové ulici 34. 
Začínala 70. léta a normalizace. Horlili a pábili 
jsme o Varech celé hodiny nad štosy knih. Naše 
"blbnutí" z povzdálí shovívavě sledovala Nejdlova 
žena Emilie, které nikdo neřekl jinak nežli Milča. 
Vařila výbornou kávu. Paní Emilie byla rozená 
Horáková a pocházela z Klatov. Někdy do pokoje 
zvědavě nahlédly i Nejdlů dospělé děti, syn Karel 
a dcera Vlasta. Zažili jsme s Karlem Nejdlem řadu 
legračních příhod. Pamětníci vědí, že guru regi-
onální historie nadával úředníkům, kteří se svou 
lhostejností a zastrašeností podíleli na likvidaci 
karlovarských památek, do zločinců a gaunerů. 
Servítky si opravdu nebral. Však mu za to zakázali 
na řadu let publikovat. Byla to pomsta StB za jeho 
"drzý" protistátní výrok v nějakém zahraničním 
žurnálu ohledně slavných hostů Karlových Varů. 
Reportérovi tehdy Karel Nejdl řekl, že dnešní pa-
paláši z paměti města vymizí obratem a nikdo po 
nich ani nevzdychne, zatímco slavní velikáni ducha 
minulosti budou chloubou Varů navěky. Vzpomínám 
také na Nejdlovu příslovečnou roztržitost. Když 
vyrážel na přednášku, naskládal si haldu knih 
nejdříve na střechu své škodovky, z níž je přenesl 
na zadní sedačky a za mohutného řvaní motoru vy-

razil. Občas zjistil, že mu část vzácných děl uletěla. 
Nejvíc ho mrzela ztráta Almanachu de Carlsbad 
od Jeana de Carro. Poslední vzpomínka na Karla 
Nejdla, bezesporu nejvýznamnějšího vlastivědného 
badatele Karlovarska druhé půle 20. století, se týká 
roku 1988. Tehdy jsme s ním na Dianě vykopali 
a zase zakopali zničenou sochu Poutníka... 

Nejdlové

Nejdéle píšícím českým kronikářem byl 
Vladislav Jáchymovský (1957- 2004).
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Nejdlové přišli z Klatov
Historie rodu byla zpracována v rodokmenu, který 
sepsal roku 1936 klatovský badatel K. Polák 
na objednávku nejstaršího Karla Nejdla, a také 
v publikaci Bohumila Hájka Polyhistor Karlovarska 
Karel Nejdl (vyšla 1980). Rod Nejdlů se připomíná 
na Klatovsku v mnoha větších či menších obcích 
již po staletí. Nejstarší tvar jména najdeme roku 
1497 ve tvaru Naidl v dokumentech dvoru krále 
Vladislava II. o statku bezděkovském. Byli to 
většinou chudší sedláci, mlynáři nebo chalupníci, 
kteří žili v okolí Klatov a Domažlic. Nejstarší nositel 
jména Karel Nejdl se narodil roku 1873 v Korytech 
u Klatov. Původně prodával uhlí, které rozvážel na 
větší dvoukolové káře. Později si otevřel v uličním 
traktu hospodu, kterou provozoval nebo pronajímal 
až do znárodnění v roce 1948. S jeho jménem byla 
založena souvislá linie, kdy vždy první mužský 
potomek v rodině dostal jméno Karel. Nejstarší ze-
mřel v roce 1951. Jeho manželka, rozená Pitlová, 
byla starší sestrou prvního opata premonstrátů 
v klášteře Teplá pro roce 1990.
 

Mladý Karel Nejdl
Karel Nejdl, druhý toho jména, se narodil 30. 
listopadu 1900 v Beňovech u Klatov. Vyrůstal 
v hostinci na okraji vesnice, hned u silnice Klatovy 
– Domažlice. V jeho ranném dětství se rodina 
přestěhovala do Klatov. Mladý Karel po absolvování 
obecné školy a měšťanky navštěvoval nejprve 
obchodní akademii v Klatovech, později plzeňskou 
obchodní akademii. Studium přerušil v roce 1919, 
kdy nastoupil jako dobrovolník sokolského pluku 
a odjel na Slovensko bojovat proti Slovenské 
republice rad. Po návratu dokončil obchodní školu 
a pak odešel do Prahy, kde se vyučil zlatníkem 

v Ječné ulici. V roce 1923 se vydal na cestu do 
Francie. Karel hrál na cello, jeho přítel na housle 
a jako muzikanti procestovali Itálii a Francii, hráli 
v Nice, Monte Carlu, Marseille, Vichy, až zakotvili 
v Paříži. Karel tam pracoval krátce ve výrobně 
lorňonů (skřipců) i jako číšník. V letech 1924-1925 
vystudoval vysokou školu obchodní Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales. Během studií se 
často setkával s Františkem Halasem, Bohusla-
vem Martinů, Muzikou a dalšími českými umělci, 
žijícími v těchto letech ve Francii. Přeložil pro tisk 
povídky Jana Vrby. Po ukončení pařížských studií 
pracoval krátce v pařížské bance, než se roku 
1926 vrátil do Československa. Od roku 1927 byl 
zaměstnán v plzeňské Legiobance. V roce 1930 se 
oženil s Emilií Horákovou. V srpnu 1945 přešel do 
Karlových Varů, kde byl pověřen spoluzaložením 
pobočky Legiobanky. Zdejší město a lázně znal již 
předtím, kdy do Karlsbadu jezdil se svým tátou na 
kontroly staveb domů v Sadové a Zahradní ulici, 
které tu zajišťovala stavební firma jeho tchána. 
Jako aktivní sportovec organizoval Karel Nejdl po 
roce 1945 obnovu sportovní činnosti ve městě, 
především tenisu a golfu. S Antonínem Koželuhem 
obnovili tenisové kurty a s dalším nadšencem Ře-

záčem obnovili staré golfové hřiště v Gejzírparku, 
kde se po válce znovu skromně začal hrát golf. 

• SERIÁL: NEJDLOVÉ

Spor o jeden z nejstarších barokních 
domů Bílý lev byl jednou z prohraných bi-
tev, které svedl Karel Nejdl a další místní 
patrioti s úřady. Jedinečná památka s pi-
lastry a balkony na průčelí, pamatující rok 
1675, byla po pěti letech protestů a petic 
občanů nakonec v březnu 1988 stržena. 

Historik a karlovarský patriot Karel Nejdl Foto: Stanislav Kožený 

Jeden z posledních snímků Karla Nejdla 
z roku 1988 Foto: Wanda Bubriski
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Největší vášní byla 
historie
Svou horoucí láskou ke Karlovým Varům a hlu-
bokými znalostmi jejich historie se po roce 1950 
stal čelným protagonistou Vlastivědné komise 
a Sdružení přátel karlovarského muzea. 
K nejcennějším Nejdlovým vlastivědným publika-
cím řadíme knihy Jean de Carro a jeho Karlovy 
Vary (1958), Karlovy Vary očima pražských umělců 
(1953) a monografii o karlovarském malíři Jiřím 
Kordíkovi, na níž se podílel jako spoluautor. 
Spolupracoval s četnými filmovými režiséry (např. 
Vladimír Sís, František Vláčil), materiály o Karlo-
vých Varech nezištně předával i dalším režisérům 
domácím i zahraničním. Spolupracoval s renomo-
vanými spisovateli, např. s  Adolfem Branaldem 
(autor skvělé knížky o Varech „Promenáda s jele-
nem“), Miroslavem Ivanovem, Emilem Vachkem aj. 
Upřímné přátelství jej pojilo s hudebním skladate-
lem Aramem Chačaturjanem. Za více než padesát 
let uskutečnil Karel Nejdl stovky vlastivědných 
přednášek a připravil řadu výstav (hudba, malířství, 
dějiny aj.). Mezi jeho poslední publikace patří stu-
die o  karlovarském lékaři Milanu Mixovi. Napsal 
také zasvěcené stati o golfu, tenisu a uměleckých 
památkách v Karlových Varech. Významná byla 
činnost Karla Nejdla na úseku ochrany karlovar-
ských památek. Jeho přičiněním byla před demo-
licí roku 1965 zachráněna část Sadové kolonády. 
I přes obrovské mnohaleté úsilí se mu bohužel 
nepodařilo zabránit demolici památného barok-
ního domu Bílý lev. Dlouhá léta působil Nejdl jako 
tajemník Purkyňovy společnosti a člen četných 
dalších vědeckých sdružení spjatých s medicínou 
a lázeňstvím. Zasloužil se o obnovení tradice lékař-
ských pokračovacích kurzů v Karlových Varech. 

Město jeho dílo ocenilo 
Za celoživotní dílo bylo Karlu Nejdlovi k 70. na-
rozeninám uděleno vyznamenání “Za vynikající 
práci a zásluhy v oboru vědy, regionální práce 

a rozvoje lázeňství”. Městský národní výbor 
v Karlových Varech mu udělil Cenu lázeňského 
města Karlových Varů I. stupně. V roce 1990 se 
Karel Nejdl stal čestným členem nově založeného 
Klubu přátel Karlových Varů. Karel Nejdl, nestor 
karlovarské poválečné vlastivědy, zemřel tragicky 
při autonehodě v dubnu roku 1990. Maně se 
nabízí podivná paralela k smrtelné autonehodě 
karlovarského kronikáře Vladislava Jáchymovské-
ho -. že by se karlovarští historikové měli mít na 
pozoru před autonehodami? Nejdlův tvůrčí odkaz 
inspiroval 30. listopadu 1990, v den nedožitých 
Nejdlových 90tin, jeho žáky a přátele Vladislava Já-
chymovského a Stanislava Burachoviče k založení 
tradice každoročních historických seminářů. Konají 
se vždy o posledním listopadovém víkendu. Je 
pozoruhodné, že "jablka" karlovarské větve Nejdlů 
nespadla daleko od stromu. Živý zájem o vědu 
a kulturu, regionální dějiny Karlovarska, balneo-
logii, hydrogeologii a cestovní ruch "podědili" jak 
Nejdlův syn Ing. Karel Nejdl, CSc., tak i  jeho vnuk 

RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D. Také těm Pánbůh nadělil 
dar výtečné rétoriky a schopnost dobře psát.

Pokračovatelé v rodině
Třetí v generaci Karel Nejdl, se narodil roku 1941 
v Plzni. V roce 1946, kdy se s rodiči přestěhoval 
do Karlových Varů, vystudoval Vyšší hospodářskou 
školu (dnes Obchodní akademii), následně Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, specializaci veřejné 
stravování a cestovní ruch. Diplom získal v roce 
1964. Hned po promoci nastoupil u karlovar-
ských Interhotelů jako referent a později vedoucí 
oddělení. Po absolvování Hotelové školy v Lau-
sanne a získání certifikátu k řízení hotelů přešel 
od 1. ledna 1970 do GH Moskva Pupp a po dvou 
letech se stal ekonomickým náměstkem ředitelky 
Interhotelů. V roce 1979 se s rodinou přestěhoval 
do Prahy, kde pracoval na generálním ředitelství 
Čedoku a od roku 1982 ve Vládním výboru pro 
cestovní ruch. Po jeho zrušení v roce 1989 přešel 

Karlovy Vary, jak je obdivovali všichni Nejdlové.

Odhalení pamětní desky na domě v Sadové ulici č. 34, kde Karel Nejdl bydlel.

Ing. Karel Nejdl navázal na otce v propa-
gaci jedinečností Karlových Varů.
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na Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu jako 
vedoucí odboru cestovního ruchu. Když vznikla 
v roce 1993 Česká centrála cestovního ruchu, na-
bídli mu místo prvního ředitele této organizace. Od 
roku 2002 ho zlákala akademická sféra. Působil 
jako prorektor na Vysoké škole hotelové v Praze, 
vedl výzkumné centrum a přednášel, podobně jako 
jeho otec, o cestovním ruchu a lázeňství. Podílel se 
na založení nového studijního oboru tzv. destinač-
ního managementu, o němž vydal pozoruhodnou 
knihu. V roce 1971 se mu narodil syn, který podle 
rodinné tradice dostal rovněž jméno Karel. Ten se 
od dětství zajímal o elektrotechniku, vystudoval 
průmyslovku a dnes podniká v Praze. 

K historii se vrátil vnuk
Rodinné kořeny a vztah k historii nezapřel Nejdlův 
vnuk RNDr. Jiří Babůrek, který se narodil 19. 
července 1963 v Karlových Varech. Jeho otec vy-
studoval geologii a v padesátých letech 20. století 
dostal umístěnku do Jáchymova k těžbě uranu. 
Vnuk vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzi-

ty Karlovy, kde roku 1986 obhájil diplomovou práci, 
která by rozhodně historikovi Karlu Nejdlovi udělala 
radost. Jmenovala se totiž Produkty přeměny 
hornin v okolí termálního pramene Vřídlo v Kar-
lových Varech. Po získání titulu RNDr. absolvoval 
praxi při studijních pobytech ve Francii, kde kdysi 
pobýval jeho předek. Ve službách francouzského 
Úřadu pro geologický výzkum v Orléans v letech 
1990-1991 mapoval masív Velay. Jako uznávaný 
geolog, specializovaný na mapy, se podílel na 
geologickém průzkumu v Nicaragui, Salvadoru, 
Zambii a Namibii, také v Monastiru a v letech 
2006 až 2011 byl vedoucím projektu mapování 
v Íránu. Ovládá němčinu, angličtinu, francouzštinu, 
ruštinu, perštinu a španělštinu. Vydal Geologického 
průvodce Šumavou a zpracoval historii geologic-
kých průzkumů, které na Karlovarsku prováděl 
básník J. W. Goethe. Téma, které měl rád také jeho 
dědeček famosní historik, Karel Nejdl. Jablko tedy 
nepadlo daleko od rodinného stromu.

 Stanislav Burachovič, Muzeum Karlovy Vary

Tečka za seriálem
Dílem Nejdlové končí náš seriál Karlovarské rodiny. Od letošního dubna jsme v předchozích částech postupně v KRL otiskli díly: Puppové, Knollové, Beche-
rové, Bayerové, Mattoni, Moserové, Weberové a Burešové. Stejně jako u seriálu Karlovarská předměstí (vycházel v KRL od dubna 2011 do května 2012) 
připravujeme vydání souhrné knihy Karlovarské rodiny, kterou doplníme o další dokumenty a fotografie. Kniha vyjde na jaře 2015. Předběžné objednávky 
zasílejte mailem na: serial.kv@seznam.cz.       (redakce KRL)

RNDr. Jiří Babůrek, Nejdlův vnuk, na misi 
v Íránu.

Puppové Knollové Becherové Bayerové

Mattoni Moserové Weberové Burešové
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Strážníci vyzkoušeli nový projekt kraje
První společný projekt prevence kriminality s ná-
zvem „Buďte vidět, přežijete“ si vyzkoušeli minulý 
měsíc strážníci městských policií na území Karlo-

varského kraje. Projekt byl zaměřen na bezpečný 
pohyb v silničním provozu za snížené viditelnosti. 
Strážníci, kteří se do projektu zapojili, rozdávali ve 

stejný den a hodinu 
na území svého města 
reflexní pásky chod-
cům a cyklistům tak, aby byli pro ostatní účastníky 
silničního provozu lépe viditelní. Pro úspěšný start 
projektu byla založena Pracovní skupina prevence 
kriminality Karlovarského kraje. Jako první se do ní 
zapojili zástupci karlovarské, sokolovské, ostrovské 
a chodovské městské policie. Postupem času se 
do pracovní skupiny zapojí další městské policie 
kraje. Cílem pracovní skupiny je koordinovat 
projekty a programy prevence kriminality v rámci 
celého Karlovarského kraje. V příštím roce chce 
pracovní skupina uskutečnit projekt, zaměřený na 
zjištění pocitu bezpečí občanů kraje. Z výsledků 
průzkumu by se měly odvíjet nové preventivní 
projekty a programy zaměřené na konkrétní ohro-
žené skupiny obyvatel a na skupiny s rizikovým 
jednáním. Hlavní myšlenkou je tedy společnými 
silami předcházet kriminálnímu jednání a zvýšit 
pocit bezpečí všech občanů Karlovarského kraje. 

PRO BEZMOCNÉHO PEJSKA SLAŇOVALI STRÁŽNÍCI
Výkon služby strážníků městské policie nespočívá jen 
v pomoci občanům, ale často jsou hlídky vyslány operačním 
střediskem k odchytům zraněných či zatoulaných zvířat. Pro 
tyto případy má karlovarská městská policie několik proško-
lených strážníků odchytářů. Ne vždy však postačí odchytová 
smyčka, tyč nebo síť. Nedávno přijali na operačním středisku 
karlovarské městské policie žádost o pomoc od ženy, které 
spadl pes do šachty v areálu bývalé vodárny na Západní 
ulici. Pejsek se ocitl asi v pětimetrové hloubce a žena nebyla 
schopna ho vlastními silami vytáhnout. Na místo vyrazila 
hlídka vybavená slaňovací technikou. Šachta byla metr 
široká a pět metrů hluboká, ale i z takto úzkého prostoru se 
podařilo psa vytáhnout a bez zranění vrátit majitelce. Dalším 
případem byla pomoc zbloudilé lišce, která v blízkosti stavby 

hotelu v Sadové ulici hledala potravu. Hajný Lázeňských lesů 
si vyžádal součinnost strážníků při jejím odchytu. S použitím 
tyče a sítě se podařilo lišku přesunout do vozidla a odvézt 
zpět do lokality Lázeňských lesů.

KVŮLI ÚNIKU POHONNÝCH HMOT BYLO VOZIDLO 
ODTAŽENO
Během ranní kontroly si hlídka karlovarské městské policie 
všimla na náměstí Dr. M. Horákové velkého úniku pohon-
ných hmot u jednoho z parkujících vozidel. Hrozil vznik 
požáru a poškození ostatních parkujících vozidel. Strážníci 
přivolali hasiče a po rozhodnutí odboru dopravy magistrátu 
města bylo rozhodnuto o odtažení vozidla do bezpečí.
 Stránku připravila mluvčí městské policie 
 Magdaléna Kovářová

Pravidelnou činností hlídek strážníků a psovo-
dů karlovarské městské policie jsou celoroční 
namátkové kontroly zahrádkářských kolonií. 
Opuštěné domky jsou na podzim a v zimě 
častým terčem útoků bezdomovců a tuláků. 
Proto strážníci v týchto dnech zintenzivnili 
kontroly. Majitelům zahradních objektů a chatek 
nechávají na místě zprávu s datem a výsledkem 
provedeného šetření a kontroly. Majitelé tak 
získají vítaný kontakt s městskou policií. 

Strážníci kontrolují 
zahrádkářské 
kolonie

Zprávy z výkonu služby

Psovod městské policie při kontrole 
zahrádkářské kolonie

Také kontrola dětských hřišť patří 
k pravidelné činnosti strážníků. Jde 
především o detekci kovových předmětů 
a injekčních stříkaček v pískovištích. 
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• EKO-KOM/INZERCE

SDRUŽENÍ ŘEMESLNÍKŮ MIREK
Klempířské a pokrývačské práce
Lakýrnické a natěračské práce

Sádrokartonářské práce
Elektrikářské práce

Tesařské práce • Zednické práce
Topení, voda a kanalizace

Práce horolezeckou technikou
Rekonstrukce interiéru

MOŽNO I NA SPLÁTKY

E-mail: sdruzeni.mirek@centrum.cz 
Tel.: 775 938 338    
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Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ

telefon:
777 193 779

e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz

Společnost  Václav Míka - autodoprava 

nabízí volná pracovní místa na pozice:
 

 - mechanik nákladních automobilů -
- řidič kontejnerové vnitrostátní dopravy -

Požadujeme: 
řidičský průkaz skup. C +E, platný profesní prů-
kaz, samostatnost a spolehlivost (praxe vítána) 

Nabízíme: 
dobré platové podmínky 

a perspektivu ve stabilní společnosti
 

  Zájemci hlaste se na tel. čísle:  775 735 457
 více informací na www.autodoprava-mika.cz 

www.kovoHH.cz vrata@kovopolotovary.cz

Kovomat H+H
Regionální zastoupení 
Karlovy Vary, Stará Role 
Závodu Míru 306 / 184

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie

garážová vrata
předokenní rolety

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce 188x30 mm_ RListy.ai   2   22.9.2014   15:34:28

Bezpečnostní dveře, otevírání
zámků, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

PŘIJMEME
LÉKAŘE/LÉKAŘKU

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy 
Vary přijme od 1. ledna 2015 do 
pracovního poměru lékaře/lékařku. 

Možno i na zkrácený pracovní úvazek. 
Vhodné i pro důchodce.

Kontaktní osoba JUDr. Milan Čížek, 
tel: 606 739 554
 
Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary, 
Mlýnské nábřeží 7, 360 01
www.volareza.cz

Naše město se postupně zlepšuje v třídění 
odpadů. Za rok 2013 dosáhlo meziročního ná-
růstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, 
skla a nápojového kartonu ve výši 8 %. Ukazu-
je se také, že obyvatelům není třídění odpadů 
a životní prostředí lhostejné. Každý z nich 
v loňském roce vytřídil v průměru téměř 38 
kg plastu, papíru, skla a nápojových kartonů. 
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí 
životního stylu obyvatel města. „Jak vyplývá 

ze statistik společnosti EKO-KOM, připadalo na 
jednoho obyvatele v uplynulém roce 19 kilo-
gramů vytříděného papíru, 8 kilogramů plastu, 
téměř 10 kilogramů skla a přes čtvrt kilogramu 
nápojových kartonů,“ uvedla vedoucí technic-
kého odboru magistrátu Ing. Eva Pavlasová. Ta-
kové zlepšení souvisí zejména s dlouhodobou 
podporou a popularizací třídění odpadů. Město 
se spolu s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM snaží už dvanáctým rokem rozvíjet 
a zdokonalovat systém nakládání s využitel-
nými složkami komunálních odpadů. Za dobu 
spolupráce města a společnosti EKO-KOM se 
podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů 
na jednoho občana bezmála na trojnáso-

bek - z 13,5 kilogramů papíru, plastu, skla 
a nápojových kartonů v roce 2003 na loňských 
38 kilogramů. Za těmito výsledky stojí mj. 
také lepší dostupnost kontejnerů na třídění. 
Součástí spolupráce obou institucí je totiž i za-
hušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. 
Ke konci loňského roku se na území města 
nacházelo 700 barevných kontejnerů. Od roku 
2003 vzrostl jejich počet o 463 kusů. Kontej-
nery na tříděný sběr jsou občanům blíž, neboť 
jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro 
přibližně 210 obyvatel. Ještě letos bude roz-
místěnéo dalších 15 kontejnerů na separovaný 
odpad.                                                    (Vác-
lav Maršík)

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

1. 12. 10:00 Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred Saidy:
  DIVOTVORNÝ HRNEC (Školní představení)
1. 12.  19:30 Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred Saidy:
  DIVOTVORNÝ HRNEC
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského 
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru
Účinkují: Vodník Čochtan Radek Bár, Josef Maršálek Petr Křiváček, 
Káča Maršálková Pavla Janiššová, Woody Rychtarik Petr Vydarený, 
Susan Rychtarik Diana Toniková, Senátor Randall Pavel Marek, 
Buzz Collins Karel Beseda, Sally Jarmila Šimčíková, Lucy Lucie 
Domesová, Rosemary Radmila Urbanová, Vicky Vladimíra Vítová, 
Claire Klára Štěpánková, Šerif, Mr. Bercy Michal Švarc, Tom, Mr. 
Dacy Tomáš Kolomazník, Johnny Jan Jedlinský, Harry Jindřich 
Skopec, Dave David Beneš, Taneční company Tereza Havlíčková, 
Barbora Kuklová, Magdaléna Hanušová, Martin Vinš, Robert Mára, 
Hoang Khai Trung

4. 12. 11:00 a 16:00 ADVENTNÍ KONCERT 
  ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY 
 4. 12.  16:00 ADVENTNÍ KONCERT 
  ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY
Program připravili vyučující ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Petra Blau, 
Markéta Odvodyová, Lenka Sušaninová, Pavla Šemberová, Miro-
slava Lendělová, Karolína Kučerová, Vladimíra Hubená, Josefína 
Severová ml. a další.

5. 12. 9:00 a 10:30 Jana Pithartová: 
  NEVĚSTA PRO HASTRMANA
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

6. 12.   18:00 VÁNOCE S DYLENÍ
Soubor písní a tanců DYLEŇ

8. 12.   19:30  Petr Abraham: MOJE HRA
Divadlo Kalich
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková, ml., Vlasta 
Peterková, Nina Divíšková, Martin Kubačák, Adéla Koutná.

10. 12.   11:00  JAZZOVÉ VÁNOCE (Školní představení)

10. 12.   19:30  JAZZOVÉ VÁNOCE, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary  

11. 12.   19:30  Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové.

13.12.  19:30 Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ! 
Divadlo Verze
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Linda Rybová, Igor 
Chmela, Petra Špalková, Kateřina Winterová

14. 12.  19:30 Jean-Claude Islert: TEĎ NE! 
  aneb na tohle teď není pravá chvíle
Činoherní studio BOUŘE
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka / David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá / Beata Kaňoková, Kamil Halbich.

15. 12.   19:30 Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň
Účinkují: sólisté z Divadla J. K. Tyla v Plzni, soprán: Adéla Lučanská, 
alt: Miroslava Lendělová, tenor: Jaromír Bína, bas: Jan Fraus, 
varhany: Jaroslav Pleticha, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený 
pěvecký sbor Nová Česká píseň

17. 12.  19:30  Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK
Severočeské divadlo
Choreografie: Lev I. Ivanov, účinkuje: balet Severočeského divadla

18. 12.  16:30  VÁNOČNÍ SHOW 2014
Agentura Amfora
Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvadba

19. 12.  10:00  P. Valentine: LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
  (Školní představení)    
ČKMD                        
Hrají: Strážný anděl Bára Štěpánová, Jack Cameron Karel Beseda, 
Susie Cameronová Lucie Domesová, Simon Willis Radek Bár, Flic 
Willisová Alexandra Ptáčková, Mark Webster Viktor Braunreiter, 
Marcia Bradshawová Jarmila Šimčíková.             

26. 12.   19:30 GLENN MILLER STORY
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

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

5. 12.  19:30 Lázně III 
KRYŠTOF MAREK: Ouvertura na motivy Jana Jakuba
KRYŠTOF MAREK: Koncert pro anglický roh a orchestr „Srdce zahrad”
KRYŠTOF MAREK: Legendy magické Prahy, symfonická suita
Jitka Tomšíčková - anglický roh
Dirigent Kryštof Marek

9. 12.  19:30  Lázně III
JOHANN STRAUSS: melodie, písně a dueta z operet Netopýr, 
Cikánský baron a Noc v Benátkách
JOHANN STRAUSS: Lehká krev, Císařský valčík, Na krásném 
modrém Dunaji, V Krapfenském lese, Na lovu, Kvapík banditů
CARL ZELLER: písně a dueta z operety Ptáčník
EMMERICH KÁLMÁN: písně a dueta z operety Čardášová princezna
JOSEF LABITZKÝ: Mariánskolázeňský kvapík
JOSEF LABITZKÝ: Lázeňská polka
Luisa Albrechtová - soprán
Milan Vlček - tenor
Dirigent Martin Peschík 

12. 12.  19:30 Lázně III
  ADVENTNÍ KONCERT
JAROSLAV KRČEK: Vánoční muzika
JAROSLAV KRČEK: Vánoční mše (Gloria, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei)
EDMUND PASCHA: Gloria z Vánoční mše F dur
ADAM MICHNA Z OTRADOVIC: Dvě vánoční koledy z Marianské 
muziky -Vánoční roztomilost, Vánoční hospoda
KOLEDY STARÉ EVROPY V ÚPRAVĚ JOSEFA A JAROSLAVA KRČKA
ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY
KSO, Musica Bohemica
Petra Havránková - soprán
Karel Jakubů - baryton
Dirigent Jaroslav Krček

17. 12.  19:30  GH PUPP - ADVENTNÍ KONCERT
JOHANN SEBASTIAN BACH: Braniborský koncert č. 3 G dur
ANTONIO VIVALDI: Koncert B dur pro housle a violoncello
JAKUB JAN RYBA: 3 pastorely
JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční„Hej, mistře!“
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle
Martin Ondráček – koncertní mistr KSO - violoncello
Karlovarský pěvecký sbor a hosté
Karolína Žmolíková – soprán
Iveta Poslední – alt
Miloš Guth – tenor
Michael Kubečka – bas
Michaela Káčerková - varhany
Dirigent Jan Mikoláš, sbormistr Jan Rezek

5. 1.  19:30  Lázně III - NOVOROČNÍ KONCERT
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro housle a orchestr
ARAM CHAČATURJAN: Maškaráda
ARAM CHAČATURJAN: Gajané
Roman Patočka - housle
Dirigent Vladimír Válek

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 77609804, www.husovka.info

1.12.  19:30 Pavlína Jíšová – Vánoční koncert
Populární písničkářka Pavlína Jíšová přijíždí do Husovky po čtyř 
a půl leté pauze. Tentokrát    má se svou dcerou Adélou Jonášovou 
připraveno pro posluchače vánoční menu. 

8.12.  19:30 Tomáš Kočko & Orchestr
Tomáš Kočko zhudebňuje poesii básníka píšícího v dialektu bes-
kydských horalů - Ladislava Nezdařila, barda, který své dílo zasvětil 
rodným horám, jejich obyvatelům a slavným hrdinům. V zahraničí je 
kapela řazena do prostoru mezi švédské Hedningarna a maďarské 
Muszikás. V ČR se jí dostalo přízvisek jako beskydské Chieftains či 
moravské Jethro Tull. 

9.12.  19:30 Jazzové Vánoce
Další z řady velmi populárních jazzových pořadů v režii pana 
Jindřicha Volfa st. nebude tentokrát čpět kouřem neworleanských 
kaváren, ale zavoní purpurou a jehličím. 

12.12.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu  
Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch 
druhých. Hluchý DJ, čekání na letadlo, ztracená dcera a párky pro 
papeže. Líný čas v rychlém občerstvení. The Best of the Death. 
V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr 

Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva 
Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Lucie Krajčová. 

13.12.  15:00 Český rok
Tradiční české zvyky od Masopustu přes Pálení čarodějnic až 
k Vánocům v pojetí netradičního spojení klientů Denního stacionáře 
Mateřídouška a divadelního souboru „Na poslední chvíli“ Základní 
umělecké školy v Ostrově. Celý výtěžek bude věnován Dennímu 
stacionáři.
 
13.12.  18:00 Rytmy nejen Orientu 
Letos již pošesté v čase adventním předvedou své taneční umění 
orientální i jiné tanečnice. Můžete se těšit na stálice, které každý 
rok věnují svůj čas této charitativní akci i na nové tváře, které se 
k nám přidaly. Celý zisk z prodeje vstupenek bude tradičně věnován 
handicapovaným dětem ve speciální a praktické v Chodově a klien-
tům Denního centra Mateřídouška.
  
15.12.  19:00 Aleš Háma & Stigma Kretena 
Vánoční koncert Náhradním rodinám. Prezentace organizace 
Náhradním rodinám, jejímž je Aleš Háma patronem a o půl hodiny 
později to v sále rozbalí tento populární herec se svou kapelou 
Stigma kretena. Výtěžek akce poputuje ve prospěch výše uvedené 
organizace.

18.12.  19:30 Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by proběhl bez 
tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky nejen 
vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám zahraje legenda 
českých bluegrassových pódií.

20.12.  15:00 Vlastimil Peška - Komedie o narození 
  Ježíška aneb Betlém 
Narodil se Kristus Pán–veselme se. Hrají, zpívají a koledují členové 
Divadelního studia D3. 

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary
Tel. pokladny kina: 353 223 272
Rezervace na www.kinocaskv.cz

1.- 3. 12. 17:00 Šéfové na zabití 2
1.- 3.12. 19:30 Ouija
4.- 7. 12. 17:00 Tučňáci z Madagaskaru 3D
4.- 7. 12.  19:30 Návrat blbýho a blbějšího
6.- 7. 12. 15:00 Tučňáci z Madagaskaru
8.- 10. 12.  17:00 Hunger Games: Síla vzdoru 1.část
8.- 10. 12.  19:30 Pohádkář
11.12.  00:01 Hobit: Bitva pěti armád
11.- 14.12.  17:00  Hobit: Bitva pěti armád 3D
11.- 14. 12.  20:00  Hobit: Bitva pěti armád
15.- 17.12.  17:00  Hobit: Bitva pěti armád
15.- 17. 12.  20:00  Hobit: Bitva pěti armád 3D
18.- 21.12.  17:00  Noc v muzeu: Tajemství hrobky
18.- 21.12.  19:30  Hobit: Bitva pěti armád 3D
20.- 21. 12.  15:00  Tučňáci z Madagaskaru 3D
22.- 23. 12.  17:00  Sněhová královna 3D
22.- 23. 12.  19:30  Hobit: Bitva pěti armád
24.12.  10:00  Tučňáci z Madagaskaru
25.- 28.12.  17:00  Exodus: Bohové a králové 3D
25.- 28. 12.  20:00  Exodus: Bohové a králové 3D
26.- 28.12.  15:00  Paddington
29.- 30. 12.  17:00  Noc v muzeu: Tajemství hrobky
29.- 30.12.  19:30 Hodinový manžel
31.12.  14:00 Avatar 3D

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

1. 12. 17:00 Železná srdce
2. 12.  19:30 Železná srdce
1. 12.  19:30 Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý
2. 12.  17:00  Anna Karenina (Projekce pro seniory)
3. 12.  19:30 Sex v Paříži
4. 12.  19:30 Frank (FK)
5. -7. 12.  17:00 Návrat blbýho a blbějšího
5. -7. 12.  19:30 Návrat blbýho a blbějšího
6. a 7. 12. 14:30  Tučňáci z Madagaskaru
8. 12.  17:00 Jak jsme hráli čáru
9. 12. 17:00 a 19:30  Jak jsme hráli čáru
8. 12.  19:30 Dva dny, jedna noc
10. 12.  17:00 Dva dny, jedna noc
10. 12. 19:30 Boj sněžného pluhu s mafií
11. 12.   00:01 Hobit: Bitva pěti armád
11. 12. 16:00 Hobit: Bitva pěti armád

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO ČAS

DIVADLO HUSOVKA

KINO DRAHOMÍRA
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12. -17. 12. 16:00 Hobit: Bitva pěti armád
12. -17. 12.  20:00 Hobit: Bitva pěti armád
11. 12.  19:30 Radio Alice (FK)
11. 12.  21:05 Jazz And Poezie 
  František Kellner: Radosti života
13., 14. 12. 14:30  Tučňáci z Madagaskaru
18. -21.12.  17:00 Noc v muzeu: Tajemství hrobky 
20., 21. 12.  14:30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
18. 12.  19:30  Magický hlas rebelky (FK)
19. 12.  19:30  Co jsme komu udělali?
20. 12.  20:00  Vítání zimy
  Aggro - Soul - Jazz 
21., 22. 12.  19:30 Hobit: Bitva pěti armád
22., 23. 12.  17:00 Návrat blbýho a blbějšího
23. 12.  19:30 Zmizelá
25. -28. 12.  14:30  Paddington
25. 12.  17:00 Exodus: Bohové a králové
26. - 28. 12. 19:30 Exodus: Bohové a králové
25. 12.  19:30  Velká nádhera
26. -28. 12.  17:00 Hodinový manžel
29., 30. 12. 17:00 Návrat blbýho a blbějšího
29., 30. 12.  19:30 Divoké historky

Stará louka 26, Karlovy Vary
Otevřeno denně 10:00 - 18:00
www.mgkv.cz

do  11.12.  MOŽNÉ POHLEDY
Výstava grafiky, akvarelů a obrazů Eduarda Milky

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 10:00 – 17:00
První středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVY:
do 18.1.2015 
Jakub Obrovský – obrazy, plastiky 
Výstava Jakuba Obrovského (1882 – 1949) prezentuje především 
oblíbené ženské figurální motivy v malbách zářivé barevnosti a také 
neméně pozoruhodnou tvorbu sochařskou.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-
ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, 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:
6. 12.  17:00 Divadlo Studna - Byla cesta byla ušlapaná...
Netradičně pojatá pohádka přiblíží příběh o Marii, Josefu a jejich 
synovi prostřednictvím kramářských písní, stínoher i žonglérů. Vel-
kolepé artistní a cirkusácko-komediantské výkony doplní i koledy.

23. 12. 17:00 a 19:30 Vánoční koncert DAD kvintetu
Vánoční koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního orchestru 
Varvary Divišové a Salónního lázeňského pěveckého sboru Varvary 
Divišové – tradičně s koledami, vánoční pohádkou a punčem.

otevírací doba:
do 21. 12.    10:00 -17:00
22. - 25. 12.   zavřeno
26. 12.    12:00 - 17:00 - pro Karlovaráky vstup zdarma
27. - 28. 12.   10:00 - 17:00 
29. - 31. 12.   zavřeno
1. 1. 2015   12:00 - 17:00
od 2. 1. 2015 10:00 - 17:00 

Občanské sdružení na záchranu
kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59
Tel: 353 563 621, www.kostelsedlec.vz

21.12. 15:00  J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, orchestr, varhany a sóla, řídí 
Jan Rezek, dále sbor Orbis Pictus Ostrov a Rakovnický komorní 

orchestr. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude použit na 
opravu kostela.

24.12.  21:30 Štědrovečerní bohoslužba slova
 Bohoslužbou slova provází MgA. Martin Lindtner B.A. Známé 
koledy zpívá příležitostný komorní sbor složený převážně z členů 
KPS a sedleckých žen za doprovodu komorního orchestru, řízeného 
J. Rezkem.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý – neděle 10 – 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029

VÝSTAVY:
do 25.1.2015 
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře
Tvorba Radka Pilaře, vynikajícího malíře, ilustrátora a především 
autora podoby Rumcajse, Manky a Cipíska. Výstava v interaktivním 
pojetí zaměřená na rodinu a školy neopomine ani méně známou 
volnou tvorbu autora.

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

DALŠÍ AKCE:

3. 12. 10:00 – 17:00 Den s galerijním pedagogem
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného 
přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či hravým 
výtvarným úkolem.

10. 12.  15:30 Vánoční výtvarná dílna pro děti
Výtvarná dílna určená především dětem a jejich rodičům inspiro-
vaná výstavou Radka Pilaře, autora výtvarné podoby loupežníka 
Rumcajse.Termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 
928 844.
Točení na hrnčířském kruhu. Dvouhodinový minikurz točení pro 
začátečníky určený max. pro 3 osoby.

Otevírací doba:
do 21. 12.    10:00 -17:00
22. - 25. 12.   zavřeno
26. 12.   12:00 - 17:00 - pro Karlovaráky vstup zdarma
27. - 28. 12.   10:00 - 17:00
29. - 31. 12.   zavřeno

Muzeum Karlovy Vary
Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary
tel. 353 226 253, www.kvmuz.cz

10. 12. - 11. 1. 
výstava: Betlémy s vůní dřeva
Výstava představí figurkové vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky 
Václava Nekoly z Ostrova nad Ohří. Dřevěné betlémy doplní 
i betlémy vyrobené z jiných materiálů, například voskový, vyšívaný, 
paličkovaný, malovaný na skle i papírový. Řezbář Václav Nekola 
představí i další svoje vánoční dřevořezby jako louskáčky na ořechy 
a tradiční krušnohorské výrobky - vánoční pyramidy a kouřící 
panáčky. Vernisáž 10. 12. 17:00 . 

13. 12. 10:00 - 16:00
 výtvarná dílna: Workshop řezbářství
Výtvarná dílna zaměřená nejvíce na řezbářství nabídne ukázky 
i dalších řemesel, jako jsou výroba svíček, paličkování, korálkování. 
Každý si bude moci vše vyzkoušet. 

STÁLÁ EXPOZICE:
Historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Karlovy 
Vary, příroda Karlovarska - charakteristická flóra a fauna, ukázky 
mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, 
počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeň-
ského města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři 
a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 
renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemesla, 
produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser. 

Knihovna Muzea Karlovy Vary 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní.E-mail: 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.

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11:00 – 20:00, so – ne 14:00 – 20:00

do 31. 12. ALENA ANTONOVÁ & TOMÁŠ DOLEJŠ
Výstava dvou generačně vzdálených umělců je velmi zajímavou 
konfrontací dvou odlišných výtvarných projevů a přístupů.

Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1/1145, Karlovy Vary
tel. recepce 353 222 536-7 nebo organizátorka 775 678 928

1.12.  17:00  přednáška a beseda Tomáše Kašpara
Ukradené zdraví aneb co Vám lékaři neřeknou. Autor bestseleru 
"Nespěchejte do rakve" přednese svůj pohled na vznik nemocí, po-
hovoří o alternativních metodách diagnostiky a vysvětlí, že mnoho 
zdravotních problémů má jednoduché řešení. Pořádá o.s.Bludiště 
Karlovy Vary www.bludistekv.cz.

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

13. 12. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. 
Volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti.V případě 
jasné oblohy se v druhé části programu podíváte dalekohledem.

středa 18:00 ASTRONOMICKÝ PODVEČER
Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty. 
Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické tech-
niky.Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější 
vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není 
v čase běžného programu dostatečný prostor. Po setmění lze spojit 
s pozorováním noční oblohy.

každou noc po registraci NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické regist-
raci. Denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 07 05 95

5. - 7. 12.  Astronomický workshop pro žáky a studenty
Pod vedením odborných astronomických i radioamatérských 
lektorů se seznámíš se základy práce s astronomickými přístroji 
a vědeckými detektory.V radioklubu si můžeš sám postavit 
elektronické zařízení a seznámit se tak i se základy radiotechniky. 
Za jasné noci s námi můžeš pozorovat noční oblohy a objekty či 
úkazy, které tě na ní zajímají!Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, 
teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. Přespání je zajištěno ve 
vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny.

27. - 30. 12. Astronomické praktikum pro žáky a studenty
Zajímá tě astronomie víc než ostatní spolužáky? Chceš používat 
profesionální techniku na hvězdárně a vybírat si cíle podle svého 
zájmu? Pak přijeď k nám na prosincové odborné praktikum! Zku-
šení astronomičtí lektoři a astronomové ti vše vysvětlí a pomohou 
se začátkem tak, abys mohl pozorovat právě ty objekty a úkazy 
noční oblohy, které tě na ní samotného zajímají! Co si potřebuješ 
vzít s sebou? Spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. 
Přespání je zajištěno ve vytápěné ubytovně přímo v budově 
hvězdárny. Uzávěrka závazných přihlášek je 15. 12. 2014 formou 
SMS ve tvaru Jméno a příjmení, škola, třída, termín akce. Všechno 
poslat na číslo 777 953 421. Účastníkům budou zaslány potvrzující 
informace zpět na mobil z něhož se přihlásili.

Sedlecká 1, Karlovy Vary

6.12. 20:00 John Lennon Party
Hodinový komorní pořad, vzpomínka na Johna Lennona, při které 
zazní jeho písničky a ukázky z jeho knížek. Rezervace e-mailem na 
adrese: Mr.Winston01@gmail.com

Třeboňská ulice, Karlovy Vary,
KV CITY CENTRUM, Moskevská 21.,tel: 777 727 871

DENNĚ: otvírací doba 6:00 - 22:00, provozní doba 8:30 - 17:00 
hodin, provozní doba trampolíny za pěkného počasí 10:00 - 16:00

KINO DRAHOMÍRA

• KULTURNÍ SERVIS

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

GALERIE UMĚNÍ

GALERIE DRAHOMÍRA

MUZEUM KARLOVY VARY

MĚSTSKÁ GALERIE

ALŽBĚTINY LÁZNĚ - AKADEMIE ZDRAVÍ

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

HUDEBNÍ KLUB IRSKÁ

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA 
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I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO 9:00 - 17:00 
ÚT 9:00 - 17:00
ST 9:00 - 14:00
ČT, PÁ 9:00 - 17:00
SO 9:00 - 12:00  pouze čítárna 

Dětské odd.
PO, ÚT, ČT  13:00 - 17:00
ST  12:00 - 15:00
PÁ   12:00 - 16:00

Městská knihovna včetně poboček bude od 22. 12. 2014 
do 4. 1. 2015 u z a v ř e n a!

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

AKCE: 
2. 12.  17:30 KORSIKA A SARDINIE – OSTROVY REBELŮ
Cestopisná přednáška Jiřího Procházky s promítáním

3. 12.   KDO JE V ZEMI ZDEJŠÍ, 
  ZE ZVÍŘÁTEK NEJKRÁSNĚJŠÍ?
Vyhlášení vítězů soutěže o nejkrásnější zvířátko, sledujte na 
www.mestskaknihovnakv.cz nebo na Facebooku

11. 12.  17:00  MLÝNSKÁ KOLONÁDA A HORNÍ NADRAŽÍ
  - ČASOSBĚRNĚ S LIBOREM HUMLEM
Další z oblíbených přednášek o Karlových Varech

do 19. 12.   DOPIS PRO JEŽÍŠKA
9. ročník soutěže pro malé i velké. Dopisy, obrázky, fotografie a vý-
robky s vánoční tématikou můžete odevzdat na kterékoli pobočce 
Městské knihovny KV, nebo e-mailem: 
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Vyhodnocení soutěže - začátek ledna 2015

do 31. 12.   COME WITH ME, 
  TO THE WORLD OF FANTASY
Výstava fantasy obrazů Petra Weise
výstava fantasy obrazů Petra Weise ve Staré Roli, Truhlářská 19

31. 12. končí výstava obrazů Kateřiny Hantonové
Plastická malba alla prima v půjčovně v 1. p.

Prosinec 2014 - květen 2015 ČTU, TEDY JSEM 
soutěž pro děti 2. – 5. tříd ZŠ, více na www.mestskaknihovnakv.cz

Každý čtvrtek SENIOR KLUB 
– posezení nad knihou pro seniory od 13.30 hod.
I. P. Pavlova 7, inf. na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová

Každý čtvrtek JÓGA 
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:30 

Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888, www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory 
1. – 30. 12.  PROMĚNY KNIHY
Výstava 3D objektů ze starých knih a časopisů.Na přípravě 
výstavy se podíleli: Krajská knihovna Karlovy Vary, ZŠ Jana Amose 
Komenského, Karlovy Vary, Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary – obor Oděvní design, Střední odborná 
škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, Carlsbad 

International School,Jana Burianová, Romana Vlčková
Půjčovna pro dospělé
do 31. 12.  ZE ŽIVOTA PLZEŇSKÉ ZOO
Autor výstavy Mgr. Martin Vobruba. Ukázky obyvatel plzeňské ZOO 
– chybět nebude pštrosí vejce, preparát malé opičky, želví krunýř, 
osten z dikobraza nebo tygří lebka. Nahlédněte za oponu docela 
jiného světa ZOO díky tamním přírodninám.

A-klub
1. 12. – 31. 12. BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
Výstava fotografií na téma znovuzrození Bečovské botanické zahra-
dy, historie, současnost a budoucí plány zahrady.Součástí výstavy 
je i přednáška Ing. Jiřího Šindeláře 1. 12. od 16:30 . 
Vstupní chodba Dvory
do 12. 12.  Výstava 95 LET SOKOLA V KARLOVÝCH VARECH 

Pobočka Lidická
5. 12. – 30. 12. ADVENT S PALIČKOVANOU KRAJKOU 
Výstava paličkované krajky Aleny Váňové z Chebu.
Vernisáž 5. 12. v 17:00.

PRO VEŘEJNOST 
Sál Dvory
1. 12. 16:30   Bečovská botanická zahrada
Bečovská botanická zahrada - historie a současnost zahrady.
Přednáška Ing. Jiřího Šindeláře (ZO ČSOP Berkut) shrne historii 
a současnost botanické zahrady.

A-klub 
2. 12.  17:00  ŽIVÁ KNIHA
Pestrobarevná talk show…tentokrát s Annou Tichou "Dogtre-
kking". Motto: Každý člověk má v sobě mnoho příběhů, stačí jenom 
správně "otevřít a číst"... , vstupné zdarma

Pobočka Lidická
12. 12.  17:00  Beseda s Janem Trachtou
Povídání s autorem knihy TICHÝ DECH.

PRO VEŘEJNOST – HLASITÉ ČTENÍ
Pobočka Lidická
2. 12.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů, tentokrát z knihy 
Floriana Illiese „1913: léto jednoho století“, čte Václav Balšán

10. 12.  17:00  ČTENÍČKO MUČENÍČKO
Čteme na doporučení, tentokrát z knihy F. Kafky „Zámek“, čte, 
vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

16. 12.  18:00  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení s tématem nadcházejících vánočních svátků. Přijďte 
s námi posedět a užít si pohodu s pěknou knihou.

PRO VEŘEJNOST – PROMÍTÁNÍ
Pobočka Lidická
9. 12.  19:00  PROMÍTEJ I TY!
Promítání filmů z festivalu Jeden svět.Vražedné pole na Srí Lance, 
Callum Macrae / Velká Británie / 2013 / 93 min.

11. 12.  10:00  PROMÍTEJ I TY!
Promítání filmů z festivalu Jeden svět. Vražedné pole na Srí Lance, 
Callum Macrae / Velká Británie / 2013 / 93 min.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
3. 12.   16:00 LETEM SVĚTEM POHÁDKOU
Pro děti od 5 let. Seznamujeme děti s různými kouty světa 
prostřednictvím pohádek, výtvarných dílen a soutěží, tentokrát 
CHORVATSKO. Program: Stjepan Lice „Dárek pro Ježíška“, 
malování čertů a Mikulášů, výroba andělů, lov rybičky – zábavné 
soutěže pro děti.

12. 12.   15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY
Pro děti od 7 let. Program věnovaný významným kulturním 
a literárním výročím, v každou celou hodinu začne jedna soutěž. 
PÁTRÁNÍ NA OSTROVĚ POKLADŮ pocta k 120. výročí úmrtí Roberta 
Louise Stevensona (3. 12.) - zábavné soutěže z prostředí pirátů 
a námořníků.

17. 12.   16:00  KLUBÍK
Pro děti od 5 let. Přijďte strávit příjemné odpoledne do knihovny. 
K dispozici budou různé hry, stavebnice, výtvarná dílnička…

PRO SENIORY
Pobočka Lidická:
4. 12.   10:00  SRÍ LANKA S OCHUTNÁVKOU
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na vás!

18. 12.   10:00  LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Divadlo Dagmar: Starý Herodes – návštěva divadelního představení
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 

Apoštolská církev
Karlovy Vary – Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba – neděle jednou za dva týdny od 10:00

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399, 
e-mail: pavol_kristof@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/fax: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

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 neděli od 10:00 
Seňority – každou středu od 16:00 
Studium Bible – každou středu od 17:00 
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30 
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
Biblické kurzy ALFA – podzimní kurz začal 1.10. a probíhá 
každou středu vždy v 19:00
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.

Církev českobratrská evangelická
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
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, 
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
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
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
Bohoslužba každou neděli od 8:30

Farnost Rybáře
náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017, e-mail: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
Bohoslužba každou neděli od 10:00

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 2
telefon: 353 223 668, e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
Bohoslužba každé úterý od 18:00, každý čtvrtek od 18:00,
každý pátek od 8:30, každou sobotu od 8:30 a každou
neděli od 8:30, 10:00 a 18:00

• KULTURNÍ SERVIS

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary BOHOSLUŽBY

+420 739 544 405
vojtova@mediaas.cz

Vánoční překvapení...

FOTOOBRAZ
s vlastním motivem. 
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• KV ARENA/HC ENERGIE

KV Arena zve na Vánoční koncert
Originální Vánoční benefici připravila pro své návštěvníky na 6. prosince od 19 
hodin KV Arena.Ve spolupráci se Zdeňkem Podhůrským a Michalem Dvořákem 
uspořádá koncertní představení, které navazuje na Číslo na Boha tour 2014. 
Zakoupením vstupenky na tento benefiční koncert podpoří každý návštěv-
ník částkou 50 Kč handicapované dítě z Karlových Varů. Symbolický šek se 
získanou částkou bude předán v průběhu představení konkrétní rodině.Číslo 
na Boha je charitativní projekt, který svými kulturními aktivitami podporuje 
děti s handicapem tam, kde státní podpora selhává. Jeho patronem je herec, 
zpěvák a hudebník Zdeněk Podhůrský, který se v rámci koncertu představí 
se skupinou Underhill Band ve stylu rockového šansonu. V elektroakustickém 
podání uslyšíte autorský repertoár s českými texty a mimo jiné i písničku 
Číslo na Boha, podle které je celý charitativní projekt pojmenovaný. V pořadu 
vystoupí: Zdeněk Podhůrský – zpěv a kytara, Zdeněk Beran – klávesy/cajón, 
Damar Sečkařová – housle, Lukáš Jílek – el.kytara a Gabriela Urbánková – 
vokál/ perkuse.

Přijďte si zabruslit o vánočním týdnu, kdy bude ledová plocha patřit 
jen Vám a Vašim ratolestem!
Mikulášské veřejné bruslení – 4. 12.  17:00 – 18:30 hod.
Čtvrtek 25.12. 17:00 – 18:30
Pátek  26.12. 17:00 – 18:30
Sobota 27.12. 17:00 – 18:30
Neděle 28.12. 13:30 – 15:30
Čtvrtek 1.1.2015 17:00 – 18:30

Veřejné bruslení nejen o vánočním týdnu

Středa 24.12. Zavřeno
Čtvrtek 25.12. 14:00 - 21:00
Pátek 26.12. 09:00 - 21:00
Středa 31.12. 09:00 - 15:00
Čtvrek 1.1.2015 Zavřeno

Provozní doba Bazénového centra 
o vánočních svátcích
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• MĚSTSKÝ ÚTULEK/SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

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

každé PONDĚLÍ od 19:00 hod. - MIND-
FULNESS

každé ÚTERÝ od 18:30 hod. - JÓGA

vždy v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, 
Karlovy Vary

VK ČEZ Karlovarsko
Volejbalový tým extraligy 
mužů
Hala BK Lokomotiva
Jízdárenská 1, K. Vary
Tel.: 724 951 152
www.vk-karlovarsko.cz

PROGRAM UTKÁNÍ
6. 12. 18:00
VK ČEZ Karlovarsko – ČZU Praha

13.12. 18:30
Aero Odolena Voda - VK ČEZ Karlovarsko 

20. 12. 18:00
VK ČEZ Karlovarsko – Brno

7.12.   od 10:00  
Poslední společná 
vycházka letošního roku. 
Sraz v INFOCENTRU 
v Lázeňské ulici, odkud 
se účastníci projdou přes 
Rozhlednu Diana až na 
Linhart (trasa A4). V cíli 
na sv. Linhartu budou 

vyhodnoceni nejaktivnější účastníci Walking 
Vary tour 2014. Délka procházky je 2,9 km, 
převýšení trasy 67m. 
Více informací na http://www.karlovyvary.cz/
cs/nordic-walking-karlovy-vary . 

Klub českých turistů 
TJ Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz; 
603 209 270

6. 12. Vánoční překvapení v Praze      
12. 12. O adventu do Maďarska 
 k Dunaji do Budapešti   
20. 12. Za tradicemi Vánoc 
 na statek Bernard
26. 12. Na Štěpána procházka 
 po Karlových Varech
27. 12. Karlovy Vary 
 – Na Jungmannovu vyhlídku
01. 01. Stráž nad Ohří – Novoroční 
 výstup na Nebesa a sestup 
 do Pekla.

KLASICKÁ JÓGA

VOLEJBAL

NORDIC WALKING

Hafani už cítí vánoce  
Pokaždé když se u branky městského útulku 

ve Dvorech ozve kvílivý zvonek, psí nalezenci 
v kotcích na okamžik zpozorní a nastraží uši. 

Pak se ozve divoký štěkot a bouchání tlap do mříží. 
Psí chlupáči se předhánějí, aby upoutali pozornost 
příchozího. Vědí, že dost možná získá některý z nich 
páníčka, který si ho odvede a nabídne mu domov. 
Těch šťastných konců psích příběhů tu zažil správce 
městského útulku MVDr. Martin Čermák bezpočet. 
Pro psí nalezence chystá už jedenácté vánoce. Spolu 

s manželkou Annou vyzdobí jako každoročně pejskům 
vánoční stromek, přinesou ozdoby, zavoní dobroty. 
Budou se snažit, aby čtyřnozí sirotci poznali podle 
obsahu misek sváteční menu. Jako obvykle přijdou 
milovníci zvířat a ochotní sponzoři, aby pejskům 
nadělili piškoty, granule a vánoční pamlsky. Poslední 
roky nezapomínají ani obchodní řetězce ve městě. 
V útulku, který slouží už 18. rok, je momentálně ze 
26 kotců obsazeno dvacet. Za dobu existence tudy 
prošly stovky psů. "Ačkoliv štěňata a zvláště dospělí 
psi už nejsou jako dříve častým dárkem a nemíváme 
tu jako kdysi kolem vánoc poznávací vlny na výběr 
živých dárků, dveře se tu v těchto dnech netrhnou. " 
říká správce útulku. Sám pamatuje dobrou stovku psů, 
které si odtud odvezli Karlovaráci i lidé z celého Kar-
lovarského kraje. Pár štěňat umístili také v Německu, 
Itálii, Belgii a dokonce i ve Španělsku. Přesto někteří 
hafani jsou v útulku na dožití. Třeba černý špic Bono 
a hnědý Kazan, který se nenechá ani pohladit. Oba 
se u lidí zklamali. Bonovi našli už třikrát nový domov, 
ale pokaždé se vrátil. Naposledy běžel tři dny až ze 
Žlutic. "Má tady v útulku Kazana, jediného kamaráda. 
Nechtějí jeden bez druhého žít. Jako psí mazáci občas 
žárlí na mladé, ale už pomalu ani na zvonění nezvedají 
hlavy," říká správce a dodává "Bohužel se tu také 
občas stává, že se lidé zbavují po osmi i deseti letech 
psa. Je to hyenismus, dát do útulku starého psa, který 
žil dlouho s rodinou a najednou překáží. Takovým 
odloženým psům je vidět zradu na očích". S každým 

psem, kterého si tu zájemce vybere, se správce 
obvykle rozloučí. Od 13. do 21. prosince lze nosit 
pejskům konzervy a granule také v rámci vánočních 
trhů. A o vánočních svátcích budou mít v útulku místo 
obvyklé doby od 13 do 17 hodin také dopoledne od 
10 do 12 hodin. Obyvatelé kotců budou čekat, zda 
jim pod stromeček nadělí piškoty a pamlsky. Anebo 
si některého šťastlivce odnesou jako vánoční dárek 
natrvalo domů. Text a foto: Jaroslav Fikar 

TURISTIKA

Financování podle vás

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. 
Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nová Kia Sportage kromě celé řady chytrých technologií vyniká také 
jedinečným designem. Navíc získala nejvyšší možné ocenění v kategorii 
kompaktních SUV v letošní německé studii J.D. Power zaměřené 
na spokojenost majitelů vozů, takže buďte připraveni.

Vypadat skvěle a ještě s takovým zvýhodněním, 
to se snadno dostanete do řečí. 

AUTOBOND GROUP a.s., Studentská 325, Karlovy Vary - Doubí
tel: 355 328 012, e-mail: kiakv@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz
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• LISTÁRNA/INZERCE

Naše ulice je asi náměstí

Vážená redakce, už 30 let píšeme jako oby-
vatelé Rybářské ulice ve Staré Roli stížnost 
a žádosti o úpravu komunikace. Třicet let 
posloucháme výmluvy, proč nejde vyspravit 
povrch ani udělat chodníky. 
Poslední úřední odpověď nás pobavila. Prý 
nejsme ulice, ačkoliv máme ceduli Rybářská. 
Na naši stížnost reagoval odbor dopravy 
magistrátu sdělením, že se nejedná o komu-
nikaci, ale o "ostatní plochu" a máme poslat 
požadavek na zařazení naší ulice do plánu 
investic. 
Četl jsem v tisku zprávu, že již v roce 2001 
byla ve městě upravena poslední nezpev-
něná komunikace. Rybářská je asi výjimka.. 
Naše trápení trvá už rovných 40 let. V roce 
1974 zde začalo Železniční stavitelství Praha 
se stavbou dvou dvojdomků, prakticky na 
zelené louce. Po dobu stavby podnik zpev-

ňoval příjezdovou cestu štěrkem a drtí. Když 
byly v roce 1976 domky, včetně kanalizace, 
vodovodu a přípojky elektro dokončeny, byla 
v tehdy samostatné obci Stará Role zpraco-
vána projektová dokumentace na prodloužení 
komunikace v ulici Rybářská. Železniční sta-
vitelství nabídlo materiál i mechanizaci. Město 
však nemělo zájem. Proto nám železniční 
stavitelství udělalo v roce 1978 alespoň pro-
vizorní panelový chodník. Ten slouží dodnes, 
ačkoliv nějaký úředník požadoval odstranění, 
neboť neodpovídá normě. 
Stav chodníku je po letech žalostný a nezaru-
čuje bezpečnou chůzi, hlavně v zimě. V roce 
1990 nám svitla naděje, když byl po dohodě 
se správcem komunikací navezen materiál, 
který zbyl po frézování vozovek. Sami jsme ho 
rozhrnuli ale bez válcování. Od té doby skáče-
me přes výmoly a brodíme se blátem. 
 Za obyvatele Rybářské ulice Josef Flek

Dopis do redakce
Ráda bych se alespoň na stránkách KRL 
rozloučila s ochotnými prodavačkami malého 
obchůdku ve Staré Roli, který nám po deseti 
letech zrušili. Jde o zaniklou samoobsluhu Lido 
vedle dopravní policie. Ochotné a usměvavé 
"ženy za pultem", které zde pracovaly, se za ty 
roky staly téměř součástí našich rodin. 
Chovaly se úžasně, vždy dovedly poradit, 
podpořit, lidsky si popovídat. Tvořily nezamě-
nitelnou rodinnou atmosféru, měly pochopení, 
rozdávaly úsměvy, tvořily legraci. Nakupovat 
tady byla vždy radost. 
Bohužel obchod ukončil existenci a tak bych 
ráda za spousty spokojených zákazníků, chtěla 
poslat poděkování i s jejich poslední fotkou. 
Děkujeme ženám za pultem Dagmar Pišťe-
lákové, Marušce Voráčové, Pavle Doležalové 
a Gábině Lörinczové. Budete nám chybět! 
 Za spokojené zákaznice Alena Babičová

V dnešní hektické době mnoho rodičů řeší, kam 
umístit své dítě od jednoho roku. K dispozici je mno-
ho zařízení nabízejících hlídání dětí, většina přijímá 
děti hlavně cizích národností. Jazyková bariéra bývá 
velikým problémem. Mnoho z těchto zařízení má 

i vysoko nastavené ceny, které jsou pro běžně pra-
cující rodiče, zvlášť v našem regionu nedostupné. 
Jednou z bílých vran mezi nimi, je Dětské centrum 
u Balvánků, které se zaměřuje na péči o děti (od 
jednoho roku věku) již čtvrtým rokem. Malý rodinný 
domek se nachází ve Staré Roli, 50 metrů od hlavní 
komunikace a přitom v klidové vilové zástavbě. Celý 
prostor centra je řešen bezbariérově. Při vstupu na 
Vás dýchne rodinná atmosféra, která na děti i rodiče 
působí velice mile. O děti se stará jak pedagogický 
tak zdravotnický personál. Děti jsou zde vedeny 
k základům sebeobsluhy, s dětmi se každý den cvičí, 
tančí, učí se jednoduché písničky a básničky. Rodiči 
vítaná je také úzká spolupráce s Hipocentrem Pá-Ja 
ze Stanovic, odkud přijíždí každých 14 dní pejsci na 
canisterapii a v jarních a letních měsících i koníci. 
S  hipocentrem Pá-Ja pořádají Balvánci čtyřikrát do 

roka zážitková odpoledne.Pokud Vás zajímá činnost 
Dětského centra u Balvánků, navštivte webové 
stránky, FB- Dětské centrum u  Balvánků nebo se 
můžete přijít podívat osobně. 
 Vaši Balvánci jsou tu pro Vás.

Dětské centrum u Balvánků
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• INZERCE

Firma Auto Eder obměnila vozový park 
realitní kanceláře Loyd reality 

Č tyři zbrusu nové osobní vozy Toyota Yaris, 
seřazené vějířovitě vedle sebe, a čtyři 
realitní makléřky, kterým auta japonské 

značky budou zpříjemňovat čas strávený v práci. 
I tak může vypadat třešnička na dortu spolupráce 
dvou regionálních firem – realitní kanceláře Loyd 
reality, která disponuje rozsáhlou nabídkou nemo-
vitostí v celém Karlovarském kraji, a společnosti 
Auto Eder, autorizovaným prodejcem značky 
Toyota v Karlových Varech. 
Nové vozy Toyota Yaris v bělomodrém provede-
ní si makléřky převzaly 19. listopadu v areálu 
prodejce.
 pr

www.ondalek.cz

Přijeďte si k nám pro DÁREK      
               v hodnotě 1000 Kč!

Podnikatelská 2,
35002, Cheb - 
Průmyslová zóna

tel.: 774 997 898 OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 9 - 18:00
SO 9 - 12:00

Po předložení této 
reklamy získáte ke
svému nákupu nad
1000 Kč zdarma
luxusní deku 
značky Lodger!

kamenná prodejna s dětským zbožím

- kvalitní a originální značky pro miminka i větší
  děti na ploše 300 m²
- po R6 jste u nás z Karlových Varů za 20 minut
- vše si můžete osobně vyzkoušet
- dětský koutek, přebalovací místnost
- 20 parkovacích míst

Akce platí pro členy klubu Ondálek do vydání zásob.
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

Další pozoruhodné místo Karlovarského kraje se nachází na Sokolovsku. Je zbytkem třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Tato státem chráněná přírodní 
památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem nedalekého města. 
Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku 
chladnutí lávy. Poměrně prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Proto jsou sloupce uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy 
k ploše tuhnutí, v případě tohoto povrchového výlevu kolmo k povrchu terénu v době erupce. Pokud vystoupíme z levé strany na vrcholek, můžeme se projít po čedičovém hřebenu k pěkné 
panoramatické vyhlídce na Kraslicko.
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Hledáme 
věřitele

společností 

VEGA SECURITY a.s. 
IČ: 27853551 

a/nebo 
VEGA maintenance services s.r.o. 

IČ: 2479663 

za účelem odkoupení pohledávek, 
příp. dohody o společném postupu 

při jejich vymáhání.

E-mail: info@aaarealitnifond.cz

AAByty_Vega-pohledavky_92x130_01.indd   1 4.11.2014   15:37:46

• INZERCE

AVE ECONOMIE s.r.o.
účetní a daňová kancelář 

Karlovy Vary

Účetní kancelář oznamuje, že rozšiřuje kolektiv pracovníků 
a pro rok 2015 nabízí volnou kapacitu pro vedení účetnictví, 
daňové evidence a zpracování mezd.

AKCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY 
A PODNIKATELE V ROCE 2015:
OMEZENÉMU POČTU PĚTI ZAČÍNAJÍCÍM* 
FIRMÁM, ČI PODNIKATELŮM NABÍZÍME 
V ROCE 2015 SLEVU 40 % Z CENÍKOVÝCH CEN.
Bližší informace o společnosti a její činnosti najdete na 
webových stránkách www.ave-economie.cz. Na vaše dotazy 
zaslané na info@ave-economie.cz rádi odpovíme.
Ing. Bc. Bohuslav Jiruška – jednatel společnosti, 
znalec v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence.
*Platí pro � rmy, či podnikatele, kteří zahájí (-ili) svoji činnost v roce 2014–2015.

www.sberbank.cz
Infolinka 800 133 444

Váš příběh. Vaše banka.

Přijďte do naší pobočky 
a využijte nejvýhodnější úrok 
Spořicího účtu na trhu.

Přijďte do naší pobočky 

Oslavme skvělý 
první rok

Platí v případě splnění podmínek stanovených Sberbank CZ, a.s. Informace obsažené 
v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek 
ani nabídkou na uzavření smlouvy.

T. G. Masaryka 25, Karlovy Vary
Po–Pá 8:30–16:30

Sberbank_188x130_Radnicni listy_Karlovy Vary.indd   1 03/11/14   13:48



Program

10:00 - 10:05 Zahájení 

11:00 - 11:45 Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser

12:00 - 12:20  Hudební vystoupení v podání dětí ZUŠ A. Dvořáka

13:00 - 13:45  Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser

14:00 - 14:20 Zimní choreografie - taneční vystoupení dětí DDM K. Vary

14:30 - 15:15  Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser 

15:30 - 16:00  Zpěv vánočních koled dětí DDM K. Vary

16:00  Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (pouze 6.12.)

MOSER, a.s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, 
T: 800 166 737, +420 353 416 242, E: customerservice@moser-glass.com

exkurze do sklářské hutě a muzea jsou ve stanovených termínech zdarma.
PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÝCH VÝROBKŮ ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY.

www.moser-glass.com
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Vánoční dny 
se sklárnou Moser

soboty 
6.12., 13.12., 20.12. 2014
od 10:00 - 17:00 hod.

Prožijte vánoční atmosféru ve sklárně Moser, kde zapomenete na shon a vychutnáte
si podmanivou atmosféru Vánoc v doprovodu koled a vůně vánočního cukroví.

Čeká Vás atraktivní program, prodej křišťálových výrobků za mimořádně výhodné
ceny a kreativní dílny pro děti. V kavárně CAFÉ Moser si můžete vychutnat 

tradiční vánoční nápoje a cukrovinky.


