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CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2011084

č.zakázky: 2011102

č.zakázky: 2011048

č.zakázky: 2010030

č.zakázky: 2009064 č.zakázky: 2011060 č.zakázky: 2011073

č.zakázky: 2010049

č.zakázky: 2011082

č.zakázky: 2011002

č.zakázky: 2011101

cena: 1.395.000,-Kč

cena: 1.750.000,-Kč

cena: 890.000,-Kč

cena: 6.500.000,-Kčcena: 2.850.000,-Kč

cena: 1.250.000,-Kč

cena: 670.000,-Kč

cena: 1.650.000,-Kč

cena: 2.100.000,-Kč

Byt 3+1 s lodžií, s veškerou občanskou vybaveností 
v místě. Byt je situován ve 4.patře pětipatrového 
panelového domu s výtahem. Je ve velice dobrém 
stavu, připravený ihned k nastěhování. OV 77 m2

Ojedinělá nabídka! Rodinný řadový dům (po-
lovina dvojdomku) ve vilové oblasti  v Horních 
Drahovicích. Domek je v původním stavu, určený 
ke kompl.rekonstrucki,  s pozemkem. Pojďte bydlet 
mezi horních xx tisíc  .

Byt 2+1 s balkonem přímo v centru  
(rozhraní ulic Moskevská a Dr.Bechera).  
4.patro zděného domu bez výtahu. 
Atraktivní lokalita navazující na hlavní pěší 
promenádu. OV 62m2 + balkony.

2+1 ve 2.patře panel.domu v původním stavu. Dům 
je ve velmi dobrém technickém stavu, po kompletní 
rekonstrukci – zateplení, fasáda, společné prostory, 
plastová okna, nový výtah.

Prodej nadstandardní dvoupodlažní rodinné vily 
se zahradou (garážování pro 4 auta). Klidná zóna 
rodinného bydlení, 100m od golfového hřiště, 
v zástavbě rodinnými domy, v blízkosti nákupního 
centra a přesto nedaleko přírody.

Pozemek je neoplocený, rovinatý s kouzelným 
výhledem na Krušné hory. Dle územního plánu je 
určen na výstavbu rodinného domu. Inženýrské 
sítě – na hranici pozemku elektrika, kanalizace 
dešťová je k dispozici ve vzdálenosti 8m od hran-
ice pozemku, plyn v obci není. 1818 m2.

Prodej garáže v osobním vlastnictví na Lidické ulici. 
Garáž je umístěna na pozemku ČR, v řadové zástavbě 
okolních garáží. Je umístěna na viditelném místě. Je 
zděná s oknem a dřevěnými vraty z vnitřní strany 
s oplechováním. Je v dobrém technickém stavu. Bez 
elektřiny. 20 m2.

Byt 3+1 (1 pokoj menší) v podíl.spoluv-
lastnictví se nachází ve 3.patře (podkroví) 
zděného domu s výhledem do tuhnického 
lesa. Zkosené stropy. Jižní strana, do centra 
5 min pěšky.

Byt 1+1 v 1.patře panel.domu s výhledem do 
zeleně, v původním, ale pěkně  udržovaném 
stavu. Ul.Závodu Míru. Ihned volný. Veškerá 
občanská vybavenost v místě.

Byt 3+1 v 1.patře zděné vily, bez úprav. Vila je 
ve velmi dobrém technickém stavu, kvalitní 
údržba (nová fasáda, vyměněná okna, nová 
střešní krytina, rekonstrukce společných pros-
tor, rozvody, oplocení). V bytě nutná rekon-
strukce. OV.

Zajímavě dispozičně řešený byt ve vile o 
vel. 4+1 a s podílem na společné oplocené 
zahradě za domem je připraven pro Vás 
a Vaši rodinu v  Tuhnicích. 1.patro zděné 
vily, nedaleko sportovní haly a Varyády. OV,  
90 m2

byt

rodinný dům rodinný dům pozemky prodej garáž prodej

byt byt

byt byt

K.Vary – Stará Role

K.Vary – H. Drahovice

K.Vary – Stará Role

K. Vary – Hory K.Vary – H. Drahovice

K.Vary – Tuhnice

K.Vary - Stará Role

K.Vary - Horní Drahovice

K.Vary - Tuhnice

č.zakázky: 2011095

cena: 1.100.000,-Kč
Chtěli byste mít za rohem taky takový výhled? 
 Máme ho pro Vás…Byt 4+1 v Lokti (7 km od 
K.Varů), dopravně velmi dobře dostupné místo, 
panel, 5.patro. Byt je po velmi pěkné kompl.
rekonstrukci, se zaskl.lodžií, v ceně je i vybavení 
(nábytek, kuchyně, spotřebiče). OV, 75 m2.

NOVINKA!

SLEVA!
CENA K JEDNÁNÍ

VÝHODNÁ KOUPĚ

SLEVA!

byt

byt

K.Vary - centrum

cena: 120.000,-Kčcena: 8.000,-Kč/měs

www.loyd.cztel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Posledních 13 bytů !
Nemyslete na zimní  

deprese a rezervujte!

bytLoket

K. Vary – Dvory

1+KK, 2+KK a 3+KK

Byty
Dubová Bohatice 

1+kk jiz od 700 tis. Kc
Ceny od

19.900,- Kc/m2
IHNED K NASTEHOVÁNÍ!

stará cena: 1.690.000,-Kč

stará cena: 1.190.000,-Kč stará cena: 720.000,-Kč 

stará cena: 1.890.000,-Kč

SC-311455/1
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Školákům, kteří nevyjedou z města na hory během 
jednodenních  pololetních prázdnin 3. února ani 
na jarní prázdniny od 13. do 19. února, nabídneme 
program. Čeká je malování na sklo, keramická 
hlína a soutěže, pořádané Domem dětí a mládeže.

1

Tváří z titulní strany je technik Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád Jiří Zatloukal. Při led-
nové odstávce Vřídla čistil kladívkem a vrtačkou 
trysku zarostlého jícnu. Vyučený truhlář loni vozil 
poštu, než zakotvil u pramenů.

Vřídelní jícen čekalo
každoroční otloukání

Soupis karlovarských lékařů od 16. století uvádí 
ve své knize Eva Hanyková. Mimo Václava Payera, 
Jeana de Carro a Davida Bechera, přezdívaného 
karlovarský Hippokrates, je zapsán i doktor Ján 
Jessenius, který se do města uchýlil před morem.

K praotcům lékařů
patřil také Jessenius

Prázdniny v únoru
budou hned dvakrát

Rosnice byla vždy
domovem koňáků
Předposlední díl seriálu zmapuje čtvrti Čankov 
a Rosnici. První proslavil zmijí král a důl Kateřina, 
Rosnici zase tančírny a fiakristé. Podle snímku 
z roku 1886 zapřahali ke kočárům do lázní kromě 
koní také rosnické oslíky.22–26

Vážení Karlovaráci,
psát o tak kompliko-
vaném tématu, jako 
je městský rozpočet, 
jednoduše je téměř 
nadlidský úkol. Do-
volte mi, abych se 
přesto na následují-
cích několika řádcích 

alespoň pokusil o stručné představení 
schváleného rozpočtu na rok 2012 a vý-
znamných investičních akcích plánova-
ných na tento rok.
Od začátku našeho rozhodování jsme mu-
seli respektovat současnou situaci. Město 
má za sebou několik složitých let, kdy se 
naplno projevily důsledky ekonomické 
krize. Kvůli ní výrazně poklesly daňové 
výnosy. Proto jsme v roce 2012 připravili 
rozpočet, který je na straně provozní velmi 
úsporný a znamená snížení provozních ná-
kladů. Díky těmto opatřením tak můžeme 
letos do rozvoje města investovat celkem 
671 mil. Kč, což představuje 40 % celko-
vých výdajů. Mezi nejvýznamnější pláno-
vané akce patří zejména dokončení stavby 
bazénu (180 mil. Kč), revitalizace veřej-
ných prostor ve Staré Roli (24,5 mil. Kč), 
Drahomířino a Mattoniho nábřeží (25,4 
mil. Kč), spoluúčast města Karlovy Vary 
na projektu revitalizace Císařských lázní 
(40 mil. Kč) a mnoho dalších. Velká část 
prostředků je věnována také budovám ZŠ 
a MŠ, rekonstrukcím ulic a chodníků, další 
prostředky jsou připraveny na projektové 
dokumentace. Prostřednictvím městské 
organizace SPLZaK bude investováno 
do částečné rekonstrukce haly Vřídelní 
kolonády. Schválený rozpočet zachovává 
úroveň podpory sportu a kultury na úrovni 
loňského roku. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná 
o rozpočet výrazně proinvestiční, zanechá-
vající v našem městě trvalé hodnoty. Roz-
počet byl v několika kolech projednáván 
s vedoucími jednotlivých odborů, se všemi 
zastupitelskými kluby. Jsme přesvědčeni 
o tom, že takovýto rozpočet je v daných 
podmínkách maximálně zodpovědný 
a vyvážený. Zároveň je důležité, že pokra-
čuje snižování schodku rozpočtu, které 
však nijak neomezuje funkce, agendy ani 
služby magistrátu. Věřím, že rokem 2012 
zahájíme období, ve kterém budeme velmi 
obezřetně dohlížet na provozní náklady 
magistrátu a dokážeme získané prostřed-
ky co nejuvážlivěji investovat do rozvoje 
Karlových Varů a k užitku většiny občanů 
našeho krásného města.

Michal Toufar, radní města
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Fotoaktuality

Jako první letošní miminko se narodila 1. ledna v 7.19 hodin v karlo-
varské porodnici Barborka Prachárová. Měřila 46 centimetrů a vážila 
tři kila. Mamince Ivaně i děťátku přinesl primátor města šek na pět tisíc 
korun. Také loni byla prvním novorozencem holčička, ta přišla na svět 
až 5. ledna v 16,51 hodin.

Koledníci Tříkrálové sbírky vybrali letos od 2. do 8. ledna do 78 poklad-
niček celkem 115 023 korun. Ačkoliv to bylo méně než loňských rekord-
ních 147 029 korun, v pořadí 11. novoroční sbírka pomůže týdennímu 
stacionáři seniorů ve Staré Roli a dalším zařízením karlovarské Farní 
charity.

Pátý ročník Carlsbad Ski Sprintu přilákal na třídu TGM pět tisíc divá-
ků.Kvůli večerním štafetovým závodům navozili pořadatelé na trať mezi 
hlavní poštu a Skleněný palác 1300 kubíků sněhu uměle vyrobeného 
na sjezdovce u Abertam. Vavříny si odnesli čeští běžci Martin Koukal 
a Michal Šlesingr.

Devadesátiny oslavil 15. ledna v obdivuhodné kondici basketbalový 
trenér, držitel Ceny města a hospodář tělovýchovné jednoty Otakar Va-
něk. Kromě porcelánové koruny a speciálního dresu s číslem 90 dostal 
od sportovních přátel spoustu gratulací a poděkování za obětavou práci 
pro rozvoj sportu.

Novou leteckou linku ze Samary otestovaly zástupkyně tamních hotelů 
a cestovních kanceláří. Na poznávací cestu do našeho města je pozvalo 
Infocentrum spolu s ČSA. Během návštěvy ochutnaly prameny, vyzkou-
šely procedury a setkaly se s pracovnicemi 14 karlovarských hotelů a lá-
zeňských domů.

Nejkrásnější zimní fontánou se pyšní Grandhotel Pupp. Byla vytvořena 
ze stovek duhových LED-diod, světelných řetězů a svítících zeměkoulí. 
Září na Mírovém náměstí na konci revitalizované promenády Stará lou-
ka a od Vánoc se na ni chodila pokochat pohledem procesí lázeňských 
hostů a turistů.
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Lidé

 OSOBNOST MĚSTA

Velký přítel našeho města

t

Vzpomínka na MUDr. Frieda
Narodil se 18. 6. 1893 v pokřtěné maďarsko-německé židovské 

rodině. Po církevním gymnáziu a medicíně v Budapešti („váleč-
ný doktorát“, pak karpatská fronta a poškození sluchu) pracoval osm 
let jako asistent v Lausanne na klinice zakladatele švýcarské gastro-
enterologie profesora Feissliho. U profesora Galli-Valeria se pak se-
známil s parazitologií. V roce 1931 spolu s dalšími lékaři vybudoval 
karlovarské sanatorium Bellevue, kde se provádělo prakticky vše, co 
tehdejší gastroenterologie znala. V roce 1938 odešel před německou 
okupací pohraničí do Solivaru u Prešova, kde se naučil slovensky. 
Mohl ordinovat: Slovenský štát mu za tučné „výpalné“ udělil status 
„Ehrenjude“. Později přešel do sanatoria dr. Sontaga ve Vyšných 
Hágách. A ten ho v roce 1944 udal pro podporu partyzánů (léky!). 
Po osvobození z ilavské věznice se vrátil s naší východní armádou 
jako major zdravotní služby do Karlových Varů do Bellevue. Pomáhal 
zde opět zavést kvalitní karlovarskou léčbu po jejím válečném úpad-
ku a velice se věnoval i odbornému růstu mladých lékařů. Po zabrání 
sanatoria Bellevue armádou (1950) jako primář v Jesseniu spolu s Dr. 
Kovařovičem z Vojenského lázeňského ústavu založili pracovní sku-

pinu mladých lékařů, která přednesla i publikovala řadu významných 
sdělení. V Jesseniu zavedl a propracoval komplexní lázeňskou léčbu 
diabetiků, ve které pokračovali jeho následovníci až do roku 1989. Pri-
mář MUDr. Andrej Fried znal řadu jazyků a jeho rozsáhlá i zahraniční 
klientela (čs. episkopát) nedala spát místní StB. Snažili se mu vnutit 
„svého“ člověka a práci mu znepříjemňovali. MUDr. Fried pracoval až 
téměř do smrti. Zemřel 6. 5. 1961 krátce po své manželce. Posmrtně 
byl roku 1999 jmenován čestným občanem Karlových Varů. (Pavel Šolc)

Na severozápadě Německa, na řece 
Mosele, leží jedno z našich partner-

ských měst, starobylý Bernkastel-Kues. 
Zde žije René Achtermann, muž, který se 
zasloužil o navázání prvních kontaktů a je 
propagátorem úzké spolupráce. Narodil 
se 12. února 1940 v severní Africe. Do Ně-
mecka se s rodiči vrátil v roce 1947. Od té 
doby je Bernkastel-Kues jeho druhou vlastí. 
Po obchodní škole nastoupil na jaře 1957 
jako pracovník městské informační kance-
láře, kde až do důchodu působil ve funkci 
ředitele. Patřil ke spoluzakladatelům sdru-
žení měst 4x Mosel a zasloužil se o každo-
roční Slavnost vína na střední Mosele, která 
je vždy počátkem září. René si našel čas i na 
sport. Řadu let patřil k špičkovým hráčům 
tenisu v Porýní a byl čestným předsedou 

tenisového klubu. Po roce 1990 pozval dva-
krát na vystoupení do Bernkastelu-Kues 
karlovarskou posádkovou hudbu. Od té 
doby se uskutečnilo mnoho společných 
výstav, vystoupení KSO a folklorního sou-
boru Dyleň, výměnných návštěv studentů 
i oficiálních delegací. René se svými kolegy 
přednášeli v Karlových Varech na seminá-
řích a společně s našimi zástupci vystupo-
vali na veletrzích. Aktivity obou stran vy-
vrcholily v roce 2000 uzavřením smlouvy 
o partnerství obou měst. O dva roky později 
byl v Bernkastelu-Kues založen Spolek pro 
partnerskou spolupráci a René Achtermann 
byl zvolen předsedou. Každoročně přiváží 
do našeho města řadu zájezdů. Jeho pomoc-
níkem je manželka Anička, s níž nechyběli 
téměř na žádném zahájení karlovarské lá-

zeňské sezony. V březnu 2003 udělilo naše 
město Renému Achtermannovi čestné ob-
čanství za jeho dlouholeté úsilí o rozvoj vzá-
jemných vztahů obou měst. Spolu s ním zís-
kala čestné občanství Helga Verspohl, radní 
z partnerského města Baden-Badenu (oba 
na snímku). (Zdeněk Musil)

V devadesáti letech dělá správce pro celý dům
Životní jubileum oslavil loni v prosinci 

pan Jaroslav Tajer.  S manželkou, s níž 
žije společně 65 let, bydlí v činžovním domě 
v Horních Drahovicích. Oba jsou původem 
z Prahy a později se kvůli zaměstnání pře-
stěhovali do Karlových Varů. Pan Jaroslav 
nejdříve jen na brigádu, později mu však byla 
nabídnuta ve stavební firmě práce na plný 
úvazek, kterou přijal. Ve stavebnictví, a do-
konce ve stejné firmě, zůstal až do důcho-
du. „K oboru mě dovedl dědeček. Byl také 
stavař,“ vysvětluje pan Tajer. S manželkou 
se celý život věnovali sportu. Vedli společ-
ně tělovýchovný kroužek pro děti a mládež 
a později přešli pod TJ Slovan. Aktivně cvičil 
až do 87 let. Rád si pochutná na haluškách 

se zelím. Volný čas tráví většinou luštěním 
křížovek, četbou nebo poslechem rádia. Te-
levizi si pouští jen zřídka, pouze když běží 
nějaká pěkná detektivka. Rád chodí na pro-
cházky, i když teď po nešťastném úraze, kdy 
upadl na schodech, mu to zranění kyčle moc 
nedovoluje. Na elánu mu to však rozhodně 
neubralo. Ve svých devadesáti letech je jedi-
ným mužem v domě, který stále dělá správ-
ce pro devět bytových jednotek. To ho však 
velmi zaměstnává, a tak se těší, až bude moci 
správcovství předat mladšímu nástupci. 
Se ženou mají jednoho syna a radost jim dě-
lají dva vnuci. (Michaela Kousalová)



Úřední sdělení
• Od 1. ledna 2012 zavedl magistrát možnost 

platby prostřednictvím platebních karet. Bez-
hotovostní platbu budou moci občané využívat 
na hlavních pokladnách (platba místních po-
platků, registr řidičů, registr vozidel atd.) v obou 
budovách magistrátu, kde byly na pokladnách 
nainstalovány terminály pro akceptaci plateb-
ních karet: MasterCard, Maestro, VISA, V  PAY, 
Discover, Diners Club a JCB.

• Od 2. ledna 2012 vydává občanské průkazy 
i cestovní doklady na magistrátu jedno společ-
né pracoviště a jejich vydávání bylo sloučeno do 
jednoho systému. Vzhledem k tomu se magist-
rát rozhodl rozšířit úřední hodiny pro vydávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů. Kro-
mě obvyklých dnů, pondělí a středa, od 8 do 12 
a od 13 do 17 hod., lze nyní tyto doklady vyřídit 
také každý pátek od 8 do 12 hodin. 

• Odbor majetku města zveřejnil záměr prode-
je pozemků p.  č. 52/1 o výměře 637 m2, p.  č. 
446/5 o výměře 95 m2, p. č. 616 o výměře 91 m2 
a p. č. 617 o výměře 301 m2, v katastrálním úze-
mí Doubí u Karlových Varů, obec a okres Karlovy 
Vary. Dle schváleného územního plánu jsou po-
zemku určeny k  výstavbě jako smíšené území 
městské. Forma prodeje bude veřejná licitace, 
minimální nabídková cena je 899 200 Kč.

Magistrát navrhl nová dopravní značení
Záměr změny dopravního značení 

v městské části Karlovy Vary – Dra-
hovice navrhl odbor technický magistrátu 
města. Jde o úpravu dopravního režimu 
v ulicích Anglická, 5. května, Boženy Něm-
cové, Italská, Jiráskova, Palackého náměstí, 
Vrchlického a Švermova. Zjednosměrněním 

ulic by došlo k navýšení parkovacích míst. 
Další navýšení parkovacích stání navrhuje 
magistrát zjednosměrněním ulice Mácho-
va ve směru od ulice Havlíčkova a ulice Ji-
ráskova v úseku od ulice Máchova po ulici 
Havlíčkova. Nové plochy pro parkování na-
vrhuje magistrát ještě v ulici Lomená v kata-

strálním území Bohatice. Jedná se o parcely 
č. 457/29 a č. 457/6 pod domem Lomená 
254/7 v rozsahu asi 550 m2.
Připomínky mohou občané směrovat na od-
bor technický magistrátu města nejpozději 
do 29. 2. 2012.

(mm)

Hlášení o odpadech už jen elektronicky

Magistrát města upozorňuje pod-
nikající občany a organizace, že 

k 15. únoru letošního roku se hlášení 
o produkci a nakládání s odpady nebude 
zasílat v papírové formě, ale elektronicky 
prostřednictvím Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností (což je např. magis-
trát města) nebude akcepto-
vat žádné hlášení v papírové 
formě ani prostřednictvím 
e-mailu. Podle ustanovení 
§ 39 odst. 2 zákona o odpa-
dech jsou původci odpadů 
povinni v případě, že produ-
kují nebo nakládají s více než 
100 kg nebezpečných odpadů 
za kalendářní rok nebo s více 
než 100 tunami ostatních od-
padů za kalendářní rok nebo 
v daném roce produkují nebo 
nakládají s odpady stanove-

nými prováděcím právním předpisem bez 
ohledu na množství těchto odpadů, zasílat 
do 15. února následujícího roku pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství odpa-
dů a způsobech nakládání s nimi obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností přísluš-
nému podle místa provozovny. Podrobnosti 
na www.ispop.cz nebo na www.mmkv.cz.
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Zprávy z magistrátu

Část agendy přešla na úřad práce
Od 1. 1. 2012 přešly některé agendy z po-

věřených obecních úřadů obcí s rozší-
řenou působnosti (např. Magistrát města 
Karlovy Vary) na úřady práce. V souvislos-
ti s tím se množí otázky veřejnosti, kde lze 
tyto záležitosti nyní vyřizovat. Jedná se o:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

• příspěvek na péči
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na zvláštní pomůcky
• vydávání průkazek TP, ZTP, ZTP/P
Deset zaměstnanců magistrátu, kteří je do-
sud zajišťovali, přešlo pod karlovarský Úřad 
práce. Nadále však pracují v budově II ma-
gistrátu města, na adrese U Spořitelny 2, je-
hož část úřad práce využívá pro své kancelá-

ře. Ty jsou v přízemí, v 1. patře a ve 2. patře. 
Klienti, kteří budou žádat o výše uvedené 
služby, se mohou informovat ve vrátnici bu-
dovy U Spořitelny 2. 
Magistrát města Karlovy Vary nadále vydá-
vá Parkovací průkaz označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou, 
a to v kanceláři v přízemí budovy magistrá-
tu U Spořitelny 2. (mm)



Farmářské trhy budou letos pokračovat

Rada města schválila letošní termíny farmářských trhů. Akce se bude konat  
30. března, 27. dubna, 25. května, 22. nebo 29. června, 27. července,  

24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu a 14. prosince 2012.

Zprávy z magistrátu
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Město a kraj budou víc spolupracovat
Novou éru vzájemných vztahů odstarto-

vala 9. ledna schůzka vedení města Kar-
lovy Vary a Karlovarského kraje. Výsledkem 
bylo vyhlášení top desítky priorit spoluprá-
ce. Obě strany se shodly na těchto okruzích: 
1. Správa majetku, 2. Bezpečnost a krizové 
řízení, 3. Kultura, 4. Památková péče, 5. Ces-
tovní ruch, 6. Školství, 7. Regionální rozvoj, 
8. Územní plánování, 9. Doprava a 10. Sociální péče. Zástupci města 
a kraje se shodli na tom, že ke každému tématu delegují svého lídra, 
který povede 2–3člennou expertní skupinu. Ta bude radním města 
i kraje navrhovat řešení problémů prostřednictvím zápisů do porad 
vedení. Koordinátory zápisů budou vedoucí kanceláře primátora 
a ředitel krajského úřadu. Město a kraj nikdy podobnou dohodu o 
společném postupu neměly. Ani za hejtmana Josefa Pavla, který 
byl po vyhlášení kraje několik měsíců současně i primátorem. „Je 
to průlomové rozhodnutí,“ shodli se po schůzce současný hejtman 
i primátor. Nejde přitom o problémy zrovna malé. Narovnání ma-
jetkoprávních vztahů se týká desítky pozemků v okolí letiště, které 
podmiňují další rozvoj. Parcely vlastní město, které ale dosud nemá 
v orgánech letiště žádné zastoupení. Kraj by rád pozemky v katastru 
Olšových Vrat a Kolové získal bezúplatným převodem. Stejně jako 
pozemek 2711/12 v areálu nemocnice. Podobně by se mohly řešit 
problémy GU a Becherovy vily, které jsou sice majetkem kraje, ale 
na pozemcích, které vlastní město. Naopak převod funkce zřizova-
tele z kraje na město navrhují radní u ZUŠ A. Dvořáka i Domu dětí 
a mládeže. Strategickým tématem je také velký obchvat Karlových 
Varů na severním okraji města po ose Bohatice – Sedlec – Čankov 

– Stará Role a jeho napojení u Velké loketské 
výsypky na R6 do Chebu. „Minulá radnice 
moc s krajem nekomunikovala. Proto nee-
xistovala ani užší součinnost mezi městem 
a krajem. Nejde jen o sumarizaci problémů, 
které chce řešit město i kraj, ale vlastně o sys-
tém prohloubení spolupráce. První krok je 
výsledkem společné snahy problémy řešit,“ 

řekl po schůzce primátor Petr Kulhánek. První výstup spolupráce 
město – kraj má být do poloviny tohoto měsíce. (krl)

Úřední sdělení
• 16. 1. 2012 začalo platit Nařízení města 

č. 9/2011, kterým se zakazuje nabízení a roz-
dávání reklamních plakátů, letáků, navštíve-
nek a vizitek na veřejně přístupných místech 
vnitřního lázeňského území. Důvodem vydání 
tohoto právního předpisu je regulovat „pouliční“ 
reklamu a zastavit živelné nabízení a rozdávání 
reklamních plakátů, letáků a dalšího propagač-
ního materiálu ve vnitřním lázeňském území. 
Vnucování nabídek na zájezdy, koncerty, ma-
sáže a obdobné akce působí rušivě a je občany 
města i lázeňskými hosty vnímáno jako obtě-
žující. Akce, na něž se zákaz nevztahuje, jsou 
veřejné sbírky, prezentace politických stran 
a  hnutí, shromáždění, pouliční průvody a ma-
nifestace. Dále akce pořádané městem Karlovy 
Vary a akce pořádané s  jeho finanční účastí. 
Kontrolu dodržování nařízení a ukládání sank-
cí za zjištěné porušení nařízení jsou oprávněni 
provádět strážníci městské policie a pracovníci 
obecního živnostenského úřadu. Právnické oso-
bě a podnikateli může být uložena za porušení 
nařízení pokuta až do 200 000 Kč. Fyzické oso-
bě, která není podnikatelem, může být uložena 
pokuta až do 30 000 Kč.

• Vybudování sítě šesti páteřních cyklotras na-
vrhuje Program rozvoje cyklodopravy v našem 
městě rozložit do roku 2020. Celkem přijdou 
na  200 milionů Kč. Na každý rok připadne 
25 milionů korun investic, které lze získat z řady 
dotací EU. Jednou z prvních akcí by mohla být 
Sokolovská ulice. Více na www.inplan.cz.

Katalog sociálních služeb byl aktualizován

Řídící skupina a koordinátorka ko-
munitního plánování sociálních 

služeb města provedly koncem loň-
ského roku plánovanou aktualizaci 
katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb města Karlovy Vary. Katalog 
byl vydán v roce 2009 a současná 
aktualizace obsahuje některé změ-
ny údajů v něm uvedených, jako 
např. adres zařízení, kontaktů apod., 
a dále pak nově registrované sociál-
ní služby. Aktualizace je veřejnosti 
k dispozici na internetových strán-
kách magistrátu města Karlovy Vary 
(www.mmkv.cz) v záložce aktualita 
a trvale také v sekci komunitní plá-
nování sociálních služeb.  (mm)
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Sledované stavby

Sledujeme vybrané projekty a stavby
Již dvacet měsíců vedeme v KRL rubriku Sledované projekty a stavby. Od srpna 
2010 jsme sledovali postup prací a dokončení areálu Rolava, osmihektarového 
Meandru Ohře, cyklostezky Čankovská i revitalizaci promenád Tržiště a Stará 
louka. Loni 1. března, po zahájení bagrování stavební jámy, jsme na seznam 
sledovaných akcí připsali stavbu 25metrového bazénu v Tuhnicích, který má být 
dokončen letos v srpnu. Od loňského 1. dubna popisujeme průběh opravy a pří-
stavby Národního domu a v hledáčku máme také obnovu letního kina a parku 
u Dvořákovy ulice ve Staré Roli, jehož projekt sledujeme od loňského září.

RekonstRukce DRahomířina 
a mattoniho nábřeží

Čtvrtého ledna byla zahájena plánovaná 
a očekávaná rekonstrukce ulic Draho-

mířino a Mattoniho nábřeží v dolních Dra-
hovicích. Jde o akci za 45,4 milionu korun. 
Obě komunikace, spojující centrum města 
s výpadovkou na Prahu, jsou řadu let v hava-
rijním stavu, nelze je opravit bez dopravních 
omezení. Obě pravobřežní komunikace po-
dél Ohře se budou opravovat po etapách, ta 
první uzavře Mattoniho nábřeží od Draho-
vického mostu za křižovatku s Prašnou ulicí. 
Uzavírka potrvá do 31. března. V rámci snahy 
o co nejmenší zásah do života místních oby-
vatel byl úsek Drahomířina nábřeží od Dra-
hovického mostu po křižovatku ulice Vítězná 
a malá Vítězná od 4. ledna zjednosměrněn 
a zřízeno šikmé parkování. Od zahájení prací 
až do 13. července bude probíhat rekonstruk-
ce komunikací, vjezdů, chodníků a ostatních 
ploch na obou nábřežích. V důsledku toho byl 
v ulicích Vítězná a Prašná vyloučen provoz 
aut nad 12 tun, mimo vozidel stavby a inte-
grovaného záchranného systému. 
Dopravní opatření: Během I. etapy (4. 1.–
31. 3. 2012) bude doprava převedena ulicí 
Vítěznou a Prašnou. Drahomířino nábřeží 
bude ve směru od Prahy připojeno křižovat-
kou v místě Drahovického mostu, kde bude 
během realizace zakázáno parkování. Ulice 
bude jednosměrná ve směru do centra a bude 
zde provizorně zřízeno šikmé stání. Úsek za 
křižovatkou ulic Mattoniho nábřeží a Praš-
nou se bude realizovat po půlkách. Provoz v 
daném místě bude během dopravní špičky 
řízen poučenými pracovníky a mimo špičku 
semafory. Během II. etapy (1. 4.–13. 7. 2012) 
bude provoz veden ulicemi Vítězná a Prašná. 

Provoz v již zrekonstruované ulici Mattoniho 
nábřeží bude jednosměrný ve směru na Prahu 
a bude zde zřízené, mimo již trvalé odstavné 
plochy, šikmé stání pro osobní vozidla. (mm)

PaRk ve Dvořákově ulici 

Loni v listopadu se dočkala Dvořákova uli-
ce obnovy parku a veřejných prostranství. 

Je stavebně hotový, včetně zeleně a na jaře 
zbývají provést jen terénní práce a úpravy po-
vrchu. Město na to získalo finanční prostřed-
ky z Integrovaného operačního programu. 
Celkové předpokládané náklady budou 10,4 
mil. Kč, z čehož zhruba dva miliony uhradí 
město ze svých prostředků a zbytek bude 
hrazen z evropských peněz v rámci získané 
dotace. Nově navržený lesopark s povrchem 
z dusané hlíny a trávníky bude se stávajícím 
dětským hřištěm odcloněn zelení od rodin-
ných domů. Kolem stromů v lesoparku bude 
vytvořen rozšířený ostrůvek pro posezení. 
Park má sloužit k odpočinku, ale i k průchodu 
směrem dál do sídliště. Stávající podélné par-
kovací plochy budou nově jako příčné. Bude 
upravena šířka průjezdu vozidel a vznikne 
56 nových parkovacích míst. Součástí úprav 
bude také umístění nových kójí pro odpadko-
vé kontejnery s dřevěným laťováním a parko-
vací plochy budou odcloněné konstrukcemi 
roštů pro popínavou zeleň, která uzavře park 
od vysokých a nevzhledných panelových 
domů. Hlavní komunikace byla navržena 
z velkoformátových betonových desek a příč-
ně členěna pásy. Chodníky budou ze zámkové 

betonové dlažby. Mezi lesoparkem a dětským 
hřištěm povede pěšinka. Základem sadových 
úprav budou vzrostlé stromy, zejména duby, 
lípy, javory a jeřáby. Při revitalizaci byly od-
straněny keře a nevyhovující zeleň. Město 
pak vysadí 166 různých druhů javorů a na 
500 keřů. Další lokalitou ve Staré Roli, která 
projde revitalizací, bude ulice Karlovarská, 
kde vznikne nový park s dětským hřištěm. 
O dalších šesti lokalitách ve vymezené zóně 
ve Staré Roli se ještě rozhodne. (mm)

hala PRo míčové hRy

Město má hotovou územní studii nové 
haly pro míčové sporty, kterou chce 

postavit do roku 2015. Probíhá vyhodnocení 
studie, po němž bude následovat zadání na 
zpracování projektu. Hala bude postavena 
v areálu KV Areny a plaveckého stadionu 
a měla by stát 120 až 140 milionů korun. Stav-
ba by mohla začít v roce 2013 a 37,5 procenta 
celkových nákladů pokryje dotace Evropské 
unie. Město uvažovalo původně o tom, že by 
pro míčové sporty vznikly dvě haly, jedna vel-
ká a vedle ní ještě tréninková. Nakonec zvolilo 
variantu jediné haly s možností variabilního 
řešení prostoru jak palubovky, tak hlediště. 
Tato varianta bude o 30 milionů korun levněj-
ší. Nová hala má mít jedno základní hlediště 
a další variabilní s různou kapacitou. Celkem 
se do ní vejde 1200 lidí. Palubovku půjde díky 
speciálnímu systému rozdělit tak, aby na ní 
mohlo současně trénovat několik družstev. 
Počítá se s osmi šatnami pro kolektivní sporty 
a čtyřmi pro individuální použití. Město zís-
kalo od EU na projekty zařazené v Integrova-
ném plánu rozvoje města včetně haly pro mí-
čové sporty asi 420 milionů korun. Z projektů 
zařazených v Integrovaném plánu rozvoje 
města byla už dokončena za zhruba 116 mi-
lionů modernizace areálu Rolava, přírodního 
parku Meandr Ohře a zahájena stavba kryté-
ho plaveckého areálu.



inzerce

9

Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata se stává tradiční 
součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL 
č. 3/2012 je 15. 2. 2012.

HYDEPARK KRL

buDe z moskevské  
ulice václava havla? 

Loni v  předvánočním shonu zemřel náš 
bývalý prezident pan Václav Havel. 

Když skončily veškeré smuteční a pohřeb-
ní oficiality, požádal mě pan ing. Klingora 
o pomoc s realizací iniciativy, která by ukot-
vila v našem městě význam této osobnosti. 
Václav Havel se stal i s některými lidskými 
nedokonalostmi symbolem sametové revo-
luce a doživotním obhájcem cesty Pravdy 
a lásky proti lži a nenávisti. Získal tím re-
spekt celého světa pro naši zem. Preferoval 
model občanské společnosti, poukazoval 
na tunelování národního hospodářství 
a majetku, stejně jako na politické intriky 
parlamentních stran. Nebál se východních 
mocností Ruska a Číny, když poukazoval na 
porušování lidských práv také u nich. Ne-
bál se nepochopení občanů a nedral se do 
žebříčků popularity. Proto byl terčem řady 
negativních mediálních kampaní. Bohužel, 
snad naše občanská lenost a pohodlnost 
nám zabránila lépe naslouchat jeho slovům 
a zřetelně se za ně postavit, protože nám ta 
slova byla často nepříjemná. Zvážili jsme v 
historickém i soudobém kontextu, že změna 
názvu hlavní ulice Moskevské, na které sídlí 
soud a náš magistrát, právě na ulici Václava 
Havla bude nejpříhodnější. Zanesení jména 
pana prezidenta Václava Havla do našeho 
všednodenního života pokládáme za výsost-
ně oprávněné a navíc potřebné. Proto jsem 
sestavil petici v tomto duchu – petiční archy 
jsou dostupné na www.radnicnilisty.cz.

(Jiří Kotek, zastupitel města)

nechceme nové logo města 

Většina lidí se o změně tradičního loga 
našeho města dozvěděla až z tisku. 

Loni koncem  roku jsem navštívil několik 
desítek majitelů hotelů a pracovníků v ces-
tovním ruchu a zjistil, že nápad na změnu 
loga se u této odborné veřejnosti nesetká-
vá s příznivým ohlasem. Jednak se tím ruší 

zavedená značka, a navíc nové logo města 
je prázdné, nicneříkající a není v souladu 
s dlouhodobou strategií nejen města, ale 
ani samotných podnikatelů. Po mediálních 
výstupech se k podnikatelské veřejnosti 
nyní ještě přidala i veřejnost občanská. Jak 
je patrné na webových stránkách novin, ob-
čané se proti novému logu města bouří a ne-
souhlasí s jeho zavedením. V současné době 
vyjádřilo svůj nesouhlas s nápadem zavést 
nové logo více než tři tisíce karlovarských 
občanů a desítky podnikatelů, kteří vedení 
města vyčítají, že v době krize, kdy nejsou 
zakázky a lidé nemají práci, neřeší vysokou 
nezaměstnanost v našem městě. Podle mne 
neměla veřejnost k novému logu dosta-
tek informací. Doposud nebyly veřejnosti 
předloženy žádné relevantní a dostatečné 
důvody pro rozhodnutí, proč zavedené logo 
města měnit. Veřejnost zvolený postup hod-
notí jen jako vyhazování magistrátních pe-
něz.  Nesrovnávejme naše město s Brnem či 
Ostravou. My jsme Karlovy Vary. Názor ve-
řejnosti je takový, aby dosavadní logo, které 
vyzařuje pozitivní energii a stalo se tradiční 
součástí image města, bylo zachováno. Žá-
dám vedení města, aby se – víc než měnění 
věcí, které fungují – věnovalo  zadluženos-
ti města, nezaměstnanosti a prorůstovým 
opatřením tak, aby občané měli práci.

(Richard Ullisch, zastupitel města, předseda ČSSD)

naše školka změnila tvář 

Do školky můžete své dítko přivést a vy-
zvednout. Po cestě domů se ho zeptat, 

co mělo k obědu, jestli spinkalo, a pochválit 
mu obrázek na nástěnce. Můžete pozdra-
vit paní učitelku a ostatní rodiče a jít domů. 
Můžete ale taky narazit na tři krásné blázny 
a školka se pro vás stane něčím úplně jiným.  
Mně se tohle poštěstilo. Prvním bláznem 
je vedoucí učitelka školky. Má energii za tři 
dospělé, nebo spíš za tři děti, a školka pro 
ni není jen zaměstnání, je to její velká láska 
a hodiny navíc neřeší. Druhým bláznem je 

její kolegyně, kterou jsem snad nikdy nevidě-
la se mračit. A třetím má bývalá spolužačka, 
jejíž holčička chodí s mým chlapečkem do tří-
dy. Stačil jeden rozhovor této trojice na téma 
zahrada školky. Je  na 200 dětí vybavená jen 
symbolicky a peníze nejsou. Moji spolužačku 
napadlo uspořádat ve školce vánoční trh s vý-
robky rodičů a dětí a výtěžek věnovat školce 
na obnovu hřiště. Povedlo se a byl nejen vá-
noční a velikonoční trh, ale také slavnostní 
„pasování“ dětí na školáky a maškarní bál. 
Pomohla spousta lidí, kteří věnovali zboží 
k prodeji, půjčili stany, poskytli prostor, mo-
derovali a ozvučili akce. Dala se dohromady 
parta lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj 
volný čas školce. Na obnovu dětského hřiš-
tě školky se podařilo vybrat přes 70 tisíc ko-
run. Z toho mám obrovskou radost. Ale ještě 
větší radost mám z toho, že školka je pro mě 
dneska místo, kde narazím každý den na pár 
skvělých lidí. Z té „totáčové“ sídlištní školky 
v ulici Mládežnická se stalo útulné místečko, 
kde je mi dobře.

(Vlasta Vodičková, Čankovská 17)

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ (střední škola)
Přihlášky do 1. ročníku střední školy, oboru vzdělání praktické školy 
dvouleté, 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání, je nutno 

zaslat nejpozději do 15. března 2012 na adresu školy:  
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, 

Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary. 
Přijímací řízení formou schůzky proběhne ve dnech  

23. dubna 2012 od 8.00 do 15.00 hodin v budově školy.
Praktická škola dvouletá je určena 
žákům se středně těžkým mentálním 
postižením, případně lehkým mentál-
ním postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením, kteří ukončili 
povinnou školní docházku v základní 
škole samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením, v základní škole 
speciální, v základní škole v nižším 
ročníku než v devátém. 
Cílem vzdělávání žáků je umožnit 
získávání základních vědomostí, doved-
ností a návyků pro výkon jednoduchých 

činností v oblastech praktického života. 
Edukační proces je organizován tak, 
aby odpovídal psychickým i tělesným 
schopnostem žáků a respektoval jejich 
individuální zvláštnosti a specifické 
potřeby, umožněný sníženým počtem 
žáků ve třídě. Vzdělávání se ukončuje 
závěrečnou zkouškou, v níž se dosa-
huje stupně středního vzdělání a skládá 
se z ústní teoretické i praktické zkoušky. 
Úspěšným ukončením vzdělávacího 
programu žák získá střední vzdělání. 
Vzdělávání je zdarma.

Podmínky a kritéria o přijetí ke vzdělávání na střední škole jsou 
zveřejněny na oficiálních webových stránkách školy:  

www.specskoly.cz.
Výchovný poradce: Mgr. Jan Matura, v. r.
Telefon: 353 561 766
 733 625 904
Ředitelka školy:  
Mgr. Martina Kheilová, v. r. SC-320035/02

Názory
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Zaznamenali jsme

První kniha o karlovarských lázeňských lékařích
Nahlédnutí do zákulisí lázeňských lékařů nabízí nová knihy Evy Hanykové Karlo-
varští lázeňští lékaři. Jde o první publikaci tohoto druhu, která vyjadřuje velký dík 
všem balneologům, kteří od 16. století posunuli lázeňskou léčbu na vědecký základ 
a vytvořili věhlas Karlových Varů. Autorka v knize mj. uvádí:

První písemný doklad o lázeňské léčbě a síle 
horkých minerálních pramenů pochází 

z pera doktora Václava Payera. Od založení 
lázní císařem Karlem IV. byly prameny využí-
vány ke koupelím. A tu loketský fyzikus Vác-
lav Payer vyslovil roku 1522 převratný názor: 
„Haec aqua biberi debet! – Tato voda se má 
píti!“ V Payerových stopách pokračoval i sta-
rostův syn doktor Fabian Summer a pak To-
máš Jordán z Klausenberku, který doprovodil 
ke Vřídlu nejmocnějšího moravského šlechtice 
Jana Nejstaršího ze Žerotína a své poznatky 
o lázeňské léčbě uložil do knihy O wodách ho-
jitedlných. Nejzajímavější reportáž o lázeňské 
léčbě a jejím působení psal do svého deníku dr. 
Jiří Handč z Limusy. Sledoval každou kapičku 
vypité vody u své pacientky Filipiny Welsero-
vé, manželky vévody Ferdinanda Tyrolského, 
a pečlivě zapisoval délku jejího pobyty ve vaně, 

počet a hustotu stolice, objem vyměšování, 
bolesti pacientky a jejich zklidnění. Vznikl tak 
první unikátní spis o působení vřídelní vody 
na lidský organismus. Je uložen ve vídeňské 
univerzitní knihovně. Dr. Reudenius zapiso-
val své poznatky s léčbou první dámy Koruny 
České Polyxeny Lobkovicové. Dr. Strobelber-
ger se věnoval vědeckému zkoumání účinků 
lázeňské léčby a jeho léčebné metody se uplat-
ňovaly déle než sto let. Saský lékař dr. Fridrich 
Hoffmann brojil proti alchymii, velebil léčivou 
sílu bylin, doporučoval dietní stravu a hojné 
procházky v lázeňských lesích. Jako první 
roku 1705 předepsal pití Mlýnského pramene, 
v němž se dosud plavili koně. Věnoval se též 
vřídelní soli. Je autorem prvního chemického 
rozboru minerálních vod v Kyselce. V Karlo-
vých Varech ordinoval jen v létě, přednášel na 
univerzitě v Halle a byl 48krát zvolen děkanem 

lékařské fakulty. Saský kurfiřt Fridrich August 
Silný ho jmenoval svým osobním lékařem. 
V lázních léčil mj. pruského krále Fridricha I. 
a rakouského císaře Karla VI. Dr. Springsfeld 
analyzoval roku 1749 karlovarské prameny 
a stanovil jejich teplotu. Zasloužil se o zachy-
cení Nového pramene (Rusalčin). Navrhoval 
postavení parních a sprchových lázní u Mlýn-
ského pramene. Nejdůležitějším lázeňským 

Snímek primářů lázní z roku 1985. Uprostřed 
(sedící) dlouholetý ředitel Čs. st. lázní MUDr. 
Karel Bureš, který určil lázním směr, náplň, 
řád a harmonii.

1) Dr. David Becher, zakladatel současné metody lázeňského léčení, 2) Dr. Jean de Carro, první propagátor Karlových Varů, 
3) Dr. med. Leopold Fleckles, u něhož se léčil Karel Marx a Nikolaj Gogol, 4) doktor Ján Jessenius se uchýlil do Karlových Varů před řádícím morem.

5) MUDr. Milan Mixa, významný český lékař „zlatého věku“, 6) Portrét prvního lázeňského lékaře dr. Václava Payera, 
7) Dr. Strobelberger, jehož léčebné metody se uplatňovaly déle než sto let, 8) MUDr. Štefan Lovacký, CSc., autor pneumoakupunktury.
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lékařem byl karlovarský Hippokrates, slovut-
ný dr. David Becher (1725–1792). Chemicky 
zkoumal prameny a došel k převratnému názo-
ru: první hovořil o „elixíru“ neboli o „fixe luft“, 
což je kysličník uhličitý, který činí zázraky, 
tvrdil. Kromě Vřídla předepisoval k pití i další 
prameny: Mlýnský, Nový, Bernardův a Zá-
mecký. Dospěl k názoru, že všechny prameny 
mají jeden základ, liší se jen teplotou a obsa-
hem kysličníku uhličitého. Trval na tom, aby 
pacienti pili vodu přímo u pramene, kde je CO2 
nejintenzivnější, aby dodržovali dietní stravu a 

hojně se procházeli lázeňskými lesy. Jeho léč-
ba je klasická a dodržuje se podnes. Chevalier 
Jean de Carro se přesvědčil sám na sobě, co do-
kážou karlovarské prameny, přestěhoval svou 
dobře zavedenou vídeňskou ordinaci ke Vřídlu 
a postaral se o propagaci lázní v západní Evro-
pě, kde se mluvilo francouzsky. Vydával v Krá-
lovství českém první časopis, Almanach de Ca-
rlsbad, který rozesílal do světa. V jeho šlépějích 
kráčel i dr. Rudolf Mannl, člen městské rady, 
který posunoval lázeňské město ke světovosti 
a mj. zakázal praní prádla a paření drůbeže ve 
Vřídle. Neméně významným lékařem byl i dr. 
Leopold Fleckles, jehož lázeňským pacientem 
byl Karel Marx a Nikolaj Gogol. Dnes odpočívá 
na karlovarském židovském hřbitově. Jeho syn 
dr. Ferdinand Fleckles vydával časopis Vříd-
lo, v němž bojoval za práva lázeňských hostů. 
Prvním českým lékařem byl dr. Emanuel En-
gel (1844–1907), jehož podobu navždy zachy-
til Václav Brožík, jemuž stál modelem k Husovi 
pro obraz Mistr Jan Hus před koncilem kost-

nickým. Dalším nezapomenutelným českým 
lékařem byl MUDr. Milan Mixa (1875–1959), 
který studoval kompenzační funkce žalud-
ku u I. P. Pavlova v Petrohradě. Vyprávěl mu 
o Karlových Varech s takovým zaujetím, že I. P. 
Pavlov po operaci žlučníku zvolil k rehabilitač-
nímu pobytu ze všech nabízených evropských 
lázní právě Karlovy Vary. Hned v květnu 1945 
se dr. Mixa vrací do osvobozeného vřídelního 
města a organizuje tu lázeňskou léčbu v čele 
Místní správní komise. Po druhé světové válce 
trvalo několik let, než se lázeňství postavilo na 
pevné nohy a díky řediteli Československých 
státních lázní MUDr. Karlu Burešovi dosta-
lo svůj řád, směr, náplň a harmonii. Ředitel 
Bureš se postaral také o navracení bývalých 
lázeňských objektů původnímu poslání a mo-
dernizoval lázeňská zařízení i lázeňské domy. 
Těsně po druhé světové válce působilo v Kar-
lových Varech několik výrazných lékařských 
kapacit, jako byl MUDr. Andrej Fried, MUDr. 
Julius Friedmann, MUDr. Jan Hanycz, MUDr. 
Jiří Kovařovič, doc. MUDr. Jiří Joachim, 
MUDr. Prušák, MUDr. Kolomínský a další. 
V roce 1950 byla na popud přednosty 1. Dět-
ské kliniky v Praze MUDr. Josefa Švejcara 
otevřena v Karlových Varech pobočka této 
kliniky. Jejím prvním primářem se stal MUDr. 
Miloš Brabínek, který vytvořil metodiku léčby 
dětských pacientů. V jeho započatém díle pak 
s přehledem pokračovala MUDr. Ludmila 
Havlovičová. MUDr. Jaroslav Dolina zavedl v 
roce 1972 v sanatoriu Richmond akupunktu-

ru a v roce 1981 kyslíkovou léčbu. Diabetolog 
MUDr. Gerhart Hahn vytvořil z lázeňské lé-
čebny Jessenius největší diabetologický ústav 
v Československu. MUDr. Pavel Šolc má jako 
jeden z mála současných lékařů na svém kontě 
několik velmi erudovaných knih o karlovarské 
léčbě. MUDr. Václav M. Wittner se jako první 
v lázních věnoval chronobiologii a napsal na 
toto téma knihu. MUDr. Štefan Lovacký, CSc., 
vymyslel ekonomicky zajímavou a velmi účin-
nou lázeňskou metodu – pneumoakupunktu-
ru, pacienty stále žádanou a lázeňskými lékaři 

aplikovanou. Lékařská ředitelka Alžbětiných 
lázní MUDr. Stanislava Maulenová propaguje 
karlovarské lázeňství ve světě a zároveň se se-
znamuje s tamními léčebnými zvyklostmi a in-
spiruje se jimi. MUDr. Miloslav Molčík, CSc., 
se věnoval endoskopii a dokonale propraco-
val metodu střevních výplachů s nezbytným 
břišním ultrazvukovým vyšetřením. MUDr. 
Milada Sárová z hotelu Prezident propaguje 
karlovarské lázeňství na dlouhé řadě mezi-
národních kongresů, na kterých pravidelně 
přednáší. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., byl 
autorem prvních vysokoškolských balneolo-
gických skript. MUDr. Martin Václavík zave-
dl jako první ve Vojenském lázeňském ústavu 
magnetoterapii. Pod vedením MUDr. Mileny 
Wittnerové byl v lázeňském ústavu Thomayer 
realizován onkologický program a lymfodre-
náž. (Knihu Karlovarští lázeňští lékaři si mů-
žete zakoupit v karlovarských knihkupectvích 
i v drahovické trafice Stanislava Hosnedla.)

(Eva Hanyková)

9) MUDr. Milada Sárová propaguje Karlovy Vary na kongresech, 10) MUDr. Ladislav Špišák, CSc., autor prvních balneologických skript, 
11) MUDr. Martin Václavík zavedl v lázních magnetoterapii, 12) MUDr. Milena Wittnerová, jejíž doménou je onkologický program a lymfodrenáž.
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Pěvecké kurzy přilákají talenty
Elizaveta Belokon z Ruska, Stefan Djo-

kovič ze Srbska, Joo-Ann Bitter z Ně-
mecka, Desirée Baraula ze Švédska, Anna 
Trojanová z Čech nebo Mária Tajtáková ze 

Slovenska jsou možná budoucí hvězdy oper-
ního nebe Evropy. Spolu s nimi přijedou do 
našeho města koncem ledna další desítky 
pěvců a pěvkyň, aby se zdokonalili v inter-
pretaci písní a árií různých historických 
etap. Kromě vynikajících pedagogů, profe-
sorů Magdalény Blahušiakové z Bratislavy, 
Itala Antonia Carangela a Jürgena Hartfiela 
z Drážďan mají možnost získat cenné zku-
šenosti z celotýdenní spolupráce s Karlovar-
ským symfonickým orchestrem pod vedením 
dirigenta Františka Drse. V pořadí XVII. 
vokální seminář pořádá od 28. ledna tradič-
ně Mezinárodní pěvecké centrum Antonína 
Dvořáka. Pro mnohé účastníky jsou tyto kur-
zy skvělou přípravou na listopadovou Mezi-
národní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka. 
Výkony pěvců mohou zájemci o operní árie 

posoudit na komorním koncertu 2. února 
od 19 hodin v Kongresovém sále hotelu Kri-
váň nebo na operním Galakoncertu 3. února 
od 19,30 hodin v Lázních III, kde se spolu 
s KSO představí nejlepších šestnáct účastní-
ků semináře. 

(Alois Ježek)

V Rybářích si připomenou Josefa Hlávku
Odkaz geniálního architekta a štědrého mecenáše vědy a umě-

ní Josefa Hlávky přiblíží přednáška, která se uskuteční v rámci 
Křesťanské akademie 11. února od 15 hodin na faře u kostela Povýše-
ní svatého Kříže v Rybářích. Hlávkovo vrcholné dílo - biskupský areál 
řecké pravoslavné církve v Černovcích na Bukovině, představí ředitel 
Národního technického muzea v Praze Karel Ksandr. Stavba byla v 
roce 2011 díky podpoře Ukrajiny a ČR zapsána na seznam UNESCO. 
Josef Hlávka byl rodákem ze západních Čech. Narodil se 15. února 
1831 v Přešticích. Díky talentu, píli a houževnatosti se vypracoval 
z chudého studenta na uznávaného architekta a stavitele a domohl se 
pohádkového jmění. Stal se štědrým podporovatelem vědy a umění. 
Díky němu mohli svobodně tvořit Antonín Dvořák, Jaroslav Vrchlic-
ký, Julius Zeyer, Oskar Nedbal, Josef Suk, Mikoláš Aleš, Josef Václav 
Myslbek, Vojtěch Hynais a další. Když v roce 1869  Hlávka z přepraco-
vání ochrnul a byl odkázán na invalidní vozík, uchýlil se na svůj zámek 
v Lužanech. Než po deseti letech opět z vozíku vstal, léčil se mimo jiné 

i v Karlových Varech. Po po-
vodni roku 1890 navrhl a fi-
nancoval obnovu zničeného 
pražského Karlova mostu. 
Také zásluhou Josefa Hláv-
ky došlo k založení  České 
akademie věd  a  nadace Na-
dání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových, které odkázal 
celé své jmění. Fond Nadá-
ní v roce 2004 spolu se ZŠ 
Truhlářská vysadily v Kar-
lových Varech pamětní 
strom Josefa Hlávky. Najdete ho v parku v sousedství školy a Hlávko-
vy ulice ve Staré Roli. Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) symbolizuje 
svou odolností houževnatost Josefa Hlávky.  (Michaela Šmejcová)

Pozvání na koncerty KSO
Druhou polovinu sezony 2011/2012 zahá-

jí KSO závěrečným operním koncertem 
17. ročníku Mezinárodního interpretačního 
pěveckého semináře. Mladí pěvci a pěvkyně 
vystoupí s KSO pod taktovkou Františka Drse 
3. 2. v Lázních III. Městské divadlo pak bude 
10. 2. výtečným prostředím pro díla dvou ve-
likánů světové hudby – Wolfganga Amadea 
Mozarta a Josepha Haydna. Z Mozartova díla 
zazní Symfonie č. 35 D dur, známá jako Haff-
nerova, kterou skladatel zkomponoval v roce 
1782 na objednávku prominentní salcburské 
rodiny Haffnerových, a Serenata notturna 
pro dvoje housle, violu a kontrabas, jež nechá 
vyniknout mistrovství hráčů KSO. Joseph 
Haydn, „otec symfonie“, vytvořil ucelenou 
koncepci klasicismu. KSO, kterýdiriguje Jiří 
Štrunc, zahraje jeho Symfonii č. 88 G dur. 

Gentlemen Singers jsou jedním z nejvýznam-
nějších vokálních těles s rozsahem od grego-
riánského chorálu po vokální tvorbu 19. a 20. 
století. Představí se 21. 2. v Lázních III. Po-
slední koncert se odehraje 23. 2. pod taktov-
kou šéfdirigenta KSO Martina Lebela. V sále 
GH Pupp vyslechnou posluchači Pohádku 
zimního večera – předehru Josefa Suka, první 
programní symfonickou skladbu velkého lyri-
ka české hudby. Poté  se představí trombonis-
ta Lukáš Moťka, laureát Pražského jara 2011, 
v Koncertu pro trombon dánského skladatele 
a dirigenta 20. století Launyho Grondahla 
a koncert uzavře Symfonie č. 2 D dur Johanne-
se Brahmse, posledního velkého skladatele 
klasické německé hudební tradice. Jeho čtyři 
symfonie jsou základními kameny světové 
symfonické literatury. (Lev Havlíček)

Kurz pro budoucí prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává 

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pořádá 
pro děti před nástupem povinné školní docházky do základní školy 

Kurz pro budoucí prvňáčky.
Budoucím školáčkům je v kurzu poskytována zvýšená individuální péče 
metodami přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte. Děti se učí spolu-
pracovat mezi sebou, jednat s dospělými a plnit zadané úkoly samostatně. 
Vedeme děti k tomu, aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet 
pozornost a aby se zlepšila jejich grafomotorika. Zaměřujeme se na rozvoj 
sluchového a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku 
čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem. Toho všeho dosahujeme 
bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.

Kurz probíhá bezplatně v měsících březen, duben, květen a červen 
vždy jednou týdně po dvou hodinách  

v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.

S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu  
dne 5. března 2012 od 13.30 do 16.00 hodin v budově  

Základní školy, mateřské školy a praktické školy Karlovy Vary, 
Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role.

Předběžně mohou rodiče přihlásit své dítě na telefonních číslech: 
353 549 172, 739 322 351

Těšíme se na setkání s dětmi  
a spolupráci s rodiči.

Pracovníci SPC a ředitelka školy 
Mgr. Martina Kheilová SC-320035/01
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO  
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary  

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

1. 2.  19:30  Petr Abraham: MOJE HRA  - 
Divadlo Kalich
Komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a 
především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá 
řadu třináctých komnat. Současně fandí životu: za jeden 
vyhaslý nabídne hned dva nové! Hrají: Jiří Bartoška, Zuza-
na Bydžovská ad. Režie: Jan Kačer

4. 2.  19:30  Paul Pörtner: BLÁZNIVÉ NŮŽKY  
- Východočeské divadlo Pardubice
Bláznivé nůžky jsou detektivní crazy komedie. Možná si 
myslíte, že je to bláznivá kombinace, ale tyto věci jdou ná-
hodou báječně dohromady. Budete v napětí, ale zároveň 
se budete skvěle bavit! Hrají: Petra Janečková, Alexandr 
Postler. Režie: Petr Novotný

5. 2.  15:00  Ulrich Hub: V OSM U ARCHY  - 
Západočeské divadlo Cheb
Vtipnou a nápaditou bajku kombinovanou s groteskou pro 
všechny děti a jejich rodiče i prarodiče od spisovatele, her-
ce a divadelního režiséra Ulricha Huba, rodáka z Tübinge-
nu, uvádíme v české premiéře! Hrají: Tomáš Kolomazník, 
Radmila Urbanová ad. Na klavír doprovází Lucie Marková 
Režie: Zdeněk Bartoš

 8. 2.  19:30  HONZA a FRANTIŠEK NEDVĚDI 
S KAPELOU: VZÁCNÉ SETKÁNÍ - koncert 
Unikátní koncert legend českého folku bratří Nedvědů 
v Karlovarském městském divadle. Neexistuje snad ni-
kdo, kdo by neznal jejich hity Stánky, Ptáčata ad. Na 
tomto koncertu budete svědky křtu nového CD Sou-
hvězdí jisker.

10. 2.  19:30  Abonentní koncert KSO - C5 
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur    „Ha-
ffnerova" a Serenata notturna pro dvoje housle,  violu 
a kontrabas; Joseph Haydn: Symfonie č. 88 G dur. Spo-
luúčinkují: Taťána Skalková – housle, Lenka Šimandlová 
– housle, Miljo Milev – viola, Jan Jirmásek – kontrabas. 
Dirigent: Jiří Štrunc

 11. 2.  19:30  Johann Strauss ml.: NETOPÝR  
- Severočeské divadlo opery a baletu
Vídeňský valčíkový král, nebo spíše císař, byl a je jen 
jeden. Johann Strauss syn byl fenoménem doby, která 
zaplnila většinu 19. století. Opereta je uváděna v českém 
překladu. Účinkuje orchestr a balet Severočeského diva-
dla Ústí nad Labem. Dirigent a sbormistr: Milan Kaňák. 
Režie: Gustav Skála

14. 2.  19:30  Yasmina Reza: KUMŠT  - Diva-
dlo Na Jezerce
Komedie pojednává o třech nerozlučných kamarádech, 
kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění dostanou 
až k životně důležitému sporu, který odhalí jejich nejniter-
nější hodnoty. Hrají: Jan Tříska, Jan Hrušínský, Jan Kačer. 
Režie: Jan Hřebejk

16. 2.  19:30  KAREL ŠÍP a JOSEF ALOIS 
NÁHLOVSKÝ: VŠECHNOPARTIČKA 
Pořad Karla Šípa tentokrát s jediným hostem - Josefem 
Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovo-
ří o svých sportovních aktivitách i cestách do zahraničí, 
opředených veselými historkami.

19. 2.  19:30  ŠTEFAN MARGITA: Nejslavnější 
světové árie a písně 
Světoznámý tenorista vystupující na předních světových 
scénách zazpívá ve svém programu řadu  „hitů"  světové-
ho operního  repertoáru.  V programu se objeví i úpravy 
„ohnivých" slovenských, maďarských a balkánských lido-
vých písní.

20. 2.  19:30  Georges Feydeau: PROUTNÍK 
POD PANTOFLEM  - Divadlo Na Fidlovačce
Šarmantní záletník Fernand se má oženit s mladinkou Vi-
vianou, která je jedinou dcerou ctihodné pařížské baronky. 
Kámen úrazu je ovšem v tom, že nemá odvahu to přiznat 
své dosavadní milence. Hrají: Petr Rychlý, Tereza Bebaro-
vá ad. Režie: Tomáš Töpfer

23. 2.  19:30  Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers: POTKAL JSEM SVŮJ SEN 
Program vystoupení se věnuje odkazu Jiřího Traxlera - 
spoluzakladatele éry českého swingu. Vitální jazzový vý-
raz interpretů je umocněn smyslem pro show, nadhled i 
humor. Ondřej Havelka na jevišti rád improvizuje, nechybí 
mu vtip i šarm a své publikum vždy příjemně překvapí.

24. 2.  19:30  Neil Simon: POSLEDNÍ ZE 
ŽHAVÝCH MILENCŮ  - Agentura Harlekýn
Starší obchodník se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně 
pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitel-
ně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími 
výsledky. Hrají: Simona Stašová (trojrole) a Petr Nárožný. 
Režie: Zdeněk Kaloč

26. 2.  15:00  Ondřej Sekora: TRAMPOTY 
BROUKA PYTLÍKA  - Divadlo Lampion
Vy neznáte Pytlíka? Kamaráda Ferdy Mravence? To je pře-
ci ten, co všechno ví a všechno zná, protože se narodil v 
kině. A navíc: ničeho se nebojí! Přesvědčit se o tom může-
te v příhodách, které jsme pro vás vybrali. Hrají: František 
Čachotský, Martin Dusbaba ad. Režie:Martin Pacek

29. 2.  19:30  GALAKONCERT OPERETNÍCH 
MELODIÍ... - Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní   melodie   a   evergreeny   ze slav-
ných  operet  F. Lehára,  J. Strausse,  E. Kalmána, O. Ne-
dbala a dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková – soprán, 
Roman Krebs – tenor, Petr Matuszek – bas.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

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

3. 2. 19:30 Lázně III
Abonentní koncert - A5
Závěrečný operní koncert Mezinárodního interpretačního 
pěveckého semináře. Dirigent František Drs

10. 2. 19:30 Divadlo
Abonentní koncert KSO - C5
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur „Haffne-
rova“, Wolfgang Amadeus Mozart: Serenata notturna pro 
dvoje housle, violu a kontrabas. Joseph Haydn: Symfonie 
č. 88 G dur. Taťána Skalková - housle, Lenka Šimandlová 
– housle, Miljo Milev – viola, Jan Jirmásek - kontrabas. 
Dirigent Jiří Štrunc

21. 2. 19:30 Lázně III
Komorní koncert
Gentlemen Singers, Jakub Kubín (kontratenor), Martin 
Ptáček (tenor), Lukáš Merkl (tenor), Radek Mach (tenor), 
Aleš Malý (baryton), Martin Struna (baryton), Richard Uhlíř 
(bas) a Václav Kovář (bas)

23. 2. 19:30 Pupp
Abonentní koncert KSO - B5
Josef Suk: Pohádka zimního večera - předehra, op. 9, 
Launy Grondahl: Koncert pro trombon, Johannes Brahms: 
Symfonie č. 2 D dur, op. 73. Lukáš Moťka – trombon - lau-
reát mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara 
2011. Šéfdirigent KSO Martin Lebel

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III 
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30, 
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po–Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží 
Po–Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního 
systému – více na vstupenky.karlovy-vary.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

8. 2. 17,00 
VIETNAM A KOMBODŽA
Cestopisná přednáška Vlastimila Křečka

22. 2.  
AUTORSKÉ ČTENÍ 
Petr Chalupa: kniha Šedí baroni. Volně navazuje na před-
chozí knihu Kluci z ulice.

NOVĚ NABÍZÍME: 
9. 2. 15 – 17,00 
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA JUDR. HELENY 
CHÁBOVÉ 
Termín si, prosím, domluvte předem na tel.: 353 221 365 - 
u paní Zdeňky Dorňákové. Tuto službu poskytujeme pouze 
registrovaným členům Městské knihovny Karlovy Vary.

V půjčovně Městské knihovny na I. P. Pavlova 7 si mů-
žete prohlédnout výstavu obrazů karlovarského vý-

tvarníka Václava Balšána.

Výsledky soutěže Dopis pro Ježíška spatříte na vlastní oči 
na chodbách knihovny na I. P. Pavlova – zvláště skupinová 
dílka jsou velmi hezká. Děkujeme všem, kteří se pravidel-
ně zúčastňují, především všem pedagožkám ZŠ, MŠ a PrŠ 
Vančurova. 

Najdete nás na Facebooku!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: 
Pondělí – čtvrtek 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.  
Pátek – 12.00–16.00 h. 
Středa – zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská – U Koupaliště 854 tel.: 353 565 085
Drahovice – Vítězná 49  tel.: 353 226 346
Růžový vrch – Sedlecká 4 tel.: 353 564 844
Tuhnice – Wolkerova 1  tel.: 353 227 747
Vyhlídka – Raisova 4   tel.: 353 224 203
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní stu-

dio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

3. 2.  19:30 Široko daleko a Dorota Barová 
Na scénu Klubu Paderewski se po roce vrací skupina 
Široko daleko – společný projekt bývalých i současných 
karlovarských hudebníků Jana  Prokopa, Jindry Tola-
ra, Michala Fejta a Zdeňka Konopáska, s nimiž vystoupí 
tentokrát i hvězda večera cellistka Dora Barová, známá 
z kapely Tara Fuki.

4. 2.  19:30 Colorflash a Gastrojazz 
Doba, kdy Colorflash patřili k začátečníkům, je už dávno 
pryč, a tak si tyto rockové hvězdy současnosti mohou už 
na svůj koncert pozvat hosta. Bude jím skupina Gastro-
jazz, takže vidličku, nůž a ubrousek s sebou!  

8. 2.  18:00 Renata Matoušková - Judy 
(Vernisáž výstavy)
Vernisáž výstavy z tvorby Renaty Matouškové zahájí Zde-
něk Slába a úvodní slovo pronese Renata Jedličková.  

8. 2.  19:30 Noční pták 
Pod tímto názvem se skrývá nová štika v rybníku české 
hudební alternativy. Dva bývalí Karlovaráci Zdeněk Kono-
pásek a Luboš Fidler spojili svoje umělecké síly a výsled-
kem je pozoruhodná hudební novinka. 

9. 2.  19:30 Ivan Gutierrez a Madera
Ivan Gutierrez je kolumbijský zpěvák, kytarista a sklada-
tel, známý ze spolupráce se Zuzanou Navarovou. Věnuje 
se výhradně vlastní tvorbě se skupinou Madera a poslu-
chačům představí své druhé album Jardín amurallado (Za-
hrada za zdí), které se dá pojmout jako post-latin městský 
neo-folk.

10. 2.  19.30 Vyhlášení výsledků ankety  
Mf Dnes – Kulturní událost Karlovarského kraje 2011
Vyhlášení výsledků ankety, jejímž cílem je upozornit na 
to, že se v Karlovarském kraji koná celá řada zajímavých 
akcí a vznikají tu zaznamenání hodné počiny, za kterými 
stojí osobnosti „odsud“. Letošní novinkou je navíc soutěž 
nazvaná Koncert roku.

10. 2.  19:30 Carlo Goldoni - Treperendy  
Repríza situační komedie z pera slavného italského dra-
matika Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia 
D3.         Vstupné 80,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč.

21. 2. 19:30 Vladimír Merta a Hromosvod 
Zakládající člen sdružení Šafrán, kytarový samouk, ne-
otřelý básník a písničkář Vladimír Merta představí na 
společném koncertě pražský folk-rockový Hromosvod, 
který byl založen v roce 1994 jako dětská skupina.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovar-
ska – charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogic-
kého bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, 
počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj 
lázeňského města od 15. století po dnešek. 

Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.
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Do 28. 2.  Od kašpara k čertu
Kouzlo historických loutek a loutkových divadel ožije na 
půvabné výstavě ze soukromé sbírky manželů Jirásko-
vých. Expozici tvoří loutky a divadla od konce 19. století 
do roku 1950.

4. 2. 13,00 Udělej si SVOJE divadlo
Výtvarná dílna k výstavě loutek.

18. 2. 13,00  Proměny loutky – metamorfó-
zy. 
Výtvarná dílna k výstavě loutek.

29. 2.–29. 4. PLATÍM
Expozice historických pokladen z Muzea obchodu v Bra-
tislavě.

22. 2. 17,00 Českoslovenští legionáři
Přednáška historika Jana Nedvěda. 

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

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

Pro veřejnost – Sál Dvory
23. 2.  16:30 NOVÝ ZÉLAND
Vyprávění Pavla Ruseva. Prostřednictvím fotografií před-
staví posluchačům krajinu Jižního ostrova. Vstup: zdarma

Studijní odd. Lidická
14. 2.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových auto-
rů. Tentokrát čte Míša Čápová z knihy Oscara Wilda Zločin 
lorda Artura Savila.

17. 2.  18:00 NÁVRAT DOMŮ 
Autorské čtení veršů Martiny Zlatohlávkové.

28. 2.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Z knihy Étienna de la Boétie Rozprava o dobrovolném ot-
roctví čte Táňa Pačísková.

A-klub Dvory
15. 2. 16:30 MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb 
odpolední hudební škola v Aklubu
Vzdělávací pořad pro ty, kteří se chtějí seznámit s různými 
hudebními žánry. Tentokrát Jižanský rock.

Výstavy – Kavárna Dvory:
Do 27. 2.  ÚTĚK DO KRAJINY
Výstava obrazů Václava Maliny.

Hala Dvory:
1. 2.–28. 2. 20 let s PROMENÁDOU
Výstava o životě měsíčníku Promenáda. 

Vernisáž 1. 2. v 16:30 hod.

A-klub Dvory:
Do 29. 2.  VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ speciál-
ních škol Karlovarského kraje
Základní škola, mateřská škola a praktická škola K. Vary

Studijní odd. Lidická
Do 24. 2.   TVÁŘ AFRIKY II 
Fotografie Andrey Kaucké a Reného Bauera

Pro děti – Dětské odd. Dvory:
1., 8., 15., 22., 29. 2. 15:00
  STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

3., 10., 17. 2. 15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let

24. 2. 15:00 EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 
7 let.

Pro seniory
9. 2. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme 
se na vás! Tentokrát autorské čtení z knihy Petra Chalupy 
Šedí baroni.

23. 2.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se 
na Vás!

Herní klub – A-klub Dvory:
2., 9., 16., 23. 2. 15:00 HERNÍ KLUB
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není stanovena

11. 2.  10:00 HERNÍ SOBOTA
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

V období od 19. 2. do 4. 4. je Hvězdárna uzavřena z dů-
vodu exteriérových a interiérových úprav.

V období od 1. do 18. 2. nabízíme: 
Každý den po telefonické objednávce
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY – ob-
jednejte se na 777 95 34 22
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00 
do 16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět.
Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne 
všechny podrobnosti pozorování.

Každý čtvrtek na hvězdárně
Astronomický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Nový ročník astronomického kroužku probíhá nyní 
na hvězdárně každý čtvrtek od 17:00 hodin. Přihlásit se 
můžete na telefonním čísle 777 95 34 21, p. Spurný, nebo 
na e-mailu hvezdarna@astropatrola.cz. Účastnický pří-
spěvek na celý rok činí 800 Kč.

NONSTOP internetová pozorování  
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer 
na našem ojedinělém webu.

ASTRONOMICKÉ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Předběžné přihlášky přes formulář 
na www.astropatrola.cz/krouzky-vikendovky.

2.–5. 2. ÚNOROVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND
PUTOVÁNÍ S KEPLEREM – OD MĚSÍČNÍHO TERMINÁ-
TORU KE VZDÁLENÝM EXOPLANETÁM
Procestuj s námi opět povrch Měsíce, tentokrát jeho od-
vrácenou stranu, a pokus se s námi odhalit tajemství kon-
spiračních teorií o nacházení měsíčních mimozemských 
základen, které NASA veřejnosti tají. Víkend je určen pro 
děti, které již minimálně vychodily druhou třídu základní 
školy, a není jim víc než 15 let. Ubytování i strava jsou 
zajištěny. Přihlásit lze účastníky nejpozději do 25. ledna, 
kapacita 13 míst, cena 550 Kč, členové Astronomického 
kroužku 450 Kč.

13.–17. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ ASTRONOMICKÝ 
TÁBOR 2012 – ZUBY MACHAIRODŮ
Přijďte příjemně strávit jarní prázdniny s celotáborovou 
hrou Zuby machairodů, zaměřenou na výzkum mezipla-
netární hmoty. Hra podává představu o pádu meteoritu 
do nedalekého Bavorska před 13,5 milionu let, při kterém 
došlo ke vzniku vltavínů. Nástup dětí každý den v 8:15, 
ukončení programu v 17:00. Tábor je určen dětem, které 
již minimálně vychodily druhou třídu základní školy, a není 
jim víc než 15 let. Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlá-
sit lze účastníky nejpozději do 25. ledna, kapacita 13 míst, 
cena 1500 Kč, členové Astronomického kroužku 1300 Kč.

Programy pro školy
Od 1. 2. do 31. 3. je možné nabídnout pouze výjezdní pro-
gramy u objednavatele. V březnu bude zveřejněna kom-
pletní nová nabídka pořadů pro školy a kolektivy platná 
od 10. 4.

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

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

1. 2.  17:00
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129', 2D, dobrodružný, 
české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

1. 2.   20:00
Nebezpečná metoda – USA, 99', 2D, drama, české titulky. 

Vstupné: 110 Kč. 

3D film - premiéra
2. - 5. 2.   15:00 a 18:00
6. - 8. 2.  17:00
Hugo a jeho velký objev 3D – USA, 126', dobrodružný, čes-
ké titulky. 

Vstupné: 140 Kč. 

Premiéra
2. - 5. 2.   20:30
Kronika – USA, 94', 2D, sci-Fi, thriller, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

6. - 8. 2.   20:00 
Děti moje – USA, 115', 2D, komedie, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

3D film
11. - 12. 2.  14:00
Happy Feet 2 3D – USA, 108', animovaný, komedie, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
9. - 12. 2.  16:00 
Mupeti – USA, 110', 2D, komedie, rodinný, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

3D film - premiéra
9. - 12. 2.  18:00
Star Wars: epizoda 1 - skrytá hrozba 3D – USA, 136', sci-
-fi, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
9. - 12. 2.  20:30
Den zrady – USA, 101', 2D, drama, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
13. - 15. 2.  17:00
Jack a Jill – USA, 91', 2D, komedie, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
13. - 15. 2.  20:00
Speciální jednotka – Francie, 110', 2D, akční, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
14. 2.  13:00
Labyrint – ČR, 90', 2D, mysteriózní. 

Vstupné: 60 Kč.

18. - 19. 2.  14:00
Mupeti – USA, 110', 2D, komedie, rodinný, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

3D film - premiéra
16. - 19. 2.  16:00 a 18:00 
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D – USA, 98', fantasy, dobro-
družný, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
16. - 19. 2.  20:00
Signál – ČR, 115', 2D, komedie.

Vstupné: 110 Kč.

3D film 
20. - 22. 2.  17:00
Hugo a jeho velký objev 3D – USA, 126', dobrodružný, čes-
ké titulky. 

Vstupné: 140 Kč. 

20. - 22. 2.  20:00
Muž na hraně – USA, 102', 2D, akční, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
23. - 24. 2.  16:00
25. - 26. 2. 14:00
Modrý tygr – ČR, 90', 2D, rodinný.

Vstupné: 110 Kč.

3D film
25. - 26. 2.  16:00
Hugo a jeho velký objev 3D – USA, 126', dobrodružný, čes-
ké titulky. 

Vstupné: 140 Kč. 

Premiéra
23. - 26. 2.  18:00
Válečný kůň – USA, 146', 2D, válečný, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

23. - 26. 2.  20:30
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129', 2D, dobrodružný, 
české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

27. - 29. 2.  17:00
Bůh masakru – FR, Německo, Polsko, 85', 2D, komedie, 
české titulky.

Vstupné: 110 Kč. 

Premiéra
27. - 29. 2.  20:00
Nepřítel pod ochranou – USA, min 2D, akční, thriller, české 
titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
28. 2.  13:00
Signál – ČR, 115', 2D, komedie.

Vstupné: 60 Kč. 
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KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933 

www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod. 

Vstupné: 50,- Kč člen, 70 Kč host (není-li uvedeno jinak). 

www.fkkv.cz

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

Do 15. 2. Zavřeno z technických důvodů

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

VÝSTAVY
16. 2. Roman Kameš - Indigo, šafrán, monzun 
Obrazy inspirované duchovním klidem tibetského Ladaku, 
zalité zvláštním vysokohorským světlem, plné rozjímání a 
úzkého spojení člověka s přírodou představí originálního 
autora působícího od roku 1968 v Paříži. Vernisáž 16. 2. 
od 17 hod. 

Do 8. 4. Proměny Jiřího Koláře – koláže, objekty
Výstava představí významného literáta i výtvarného uměl-
ce proslulého především kolážemi, který za svého dlou-
holetého pobytu ve Francii právě s Romanem Kamešem 
spolupracoval na vydávání legendární Revue K.

Další akce:
22. 2. 19.30 Bulat Okudžava – Minus 
patnáct let 
Brněnský písničkář a dokumentarista Jiří Vondrák zahra-
je ve vzpomínkovém pořadu písně legendárního ruského 
„básníka s kytarou“ a promítne vlastní film Ste(s)zky Bu-
lata Okudžavy (1995).

28. 2. 19.30 Ondřej Smeykal – Petr Nikl - 
Slovosled
Nový program propojující texty výtvarníka a performera 
Petra Nikla s hudbou nejlepšího našeho hráče na didjeri-
doo Ondřeje Smeykala.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.: 606 928 844

Výstavy:
2. 2. 9. 4. 17,00 Sklo - sklu - 
sklem / Glas – Gläser – Amgläsersten
Prezentace skleněných objektů českých a německých 
autorů vytvořených tradičními technologiemi ve sklářské 
huti Waldsassen. Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-ně-
meckým fondem budoucnosti. 

Vernisáž. 2. 2. v 17 hod.

Historie objektu
V  architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okol-
nosti vzniku vilové čtvrti Westend.

Další akce: 
8. 2.  16.30 - 18.30 Plastic Art
Výtvarná dílna Zdeny Bílkové a Pavly Vargové zaměřená 
na využití plastového odpadu - z PET lahví a jiných plastů 
si vytvoříte netradiční šperky a dekorace. Určeno účastní-
kům starším 10 let. 

Vstupné 60 Kč

22. 2.  16.30 - 18.30 Netradiční šperk 
z látky a plsti II. 
Druhé pokračování výtvarné dílny Zdeny Bílkové a Pavly 
Vargové zaměřené na výrobu netradičních šperků z látky, 
plsti, korálků a jiných materiálů. Určeno účastníkům star-
ším 10 let. 

Vstupné 60 Kč.

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary

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

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Jose-
fa Psohlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Výstavy:
1.–23. 2. Práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Výtvarný obor ZŠ a ZUŠ 

29. 2.–22. 3. Ukázka tvorby Martina Košařová 

Literární večer
8. 2. LDO ZUŠ A. Dvořáka - Jiřina Rottová 

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

21. 2. 17,00 
Šperky z polymerových hmot -TEXTURY 
Výroba jednoduchých otiskávátek a jejich využití při tvorbě 
šperků. Použití tekutého polymeru a perleťových pudrů.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY, S.R.O.
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
Tel: 353 223 641; www.mgkv.cz

Do 8. 2. Výstava Jiřího Šika a Ladislav Švarce

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mlá-
dež se zaměřením na radiotechniku, základy elektro-
techniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. 

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidel-
ně účastní národních i mezinárodních radioamatérských 
závodů a soutěží. 

Každý týden:
Pondělí  16,00  Kroužek elektrotechniky 
  – pro pokročilé
Úterý  16,00  Klub pro dospělé
Středa 16,00 Kroužek elektrotechniky
Čtvrtek  16,00  Kroužek elektrotechniky

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

3. 2. MAREK ŠMAUS QUARTET
Pražská kapela vynikajícího kytaristy a zpěváka, která hu-
debně čerpá z jazzu, blues a funku, v repertoáru nechybí 
ani jazzové standardy v osobitém a dynamickém podání. 
Styl, hudební náboj a energie charakterizují nejlépe kon-
certy této výborné formace. 

Vstupné 100 Kč.

10. 2. MARTA MARINOVÁ BAND
„Pocta G. Gershwinovi…“ v  podání bravurní pražské 
zpěvačky a herečky Divadla Sklep, která působí v mnoha 
hudebních souborech a provází koncerty svým příjemným 
a charizmatickým projevem… 

17. 2. PETR KROUTIL ORCHESTRA
Kvartet špičkových jazzových muzikantů, kteří výjimeč-
ným a moderním způsobem navazují na tradici americké 
swingové hudby a unikátně ji propojují s prvky world mu-
sic. Frontman kapely je skvělým saxofonistou, zpěvákem, 
klarinetistou a flétnistou, známý též jako Dany Smiřický ze 
seriálu Prima sezóna… Pod jeho taktovkou jsou koncerty 
dynamickou a energizující show. 

Vstupné 100 Kč.

24. 2. OLGA KOVAŘÍKOVÁ-KUTHANOVÁ & FRIENDS 
Kontrabasistka a zpěvačka, jejíž repertoár tvoří nejen 
jazzové standardy, ale také brazilská samba a bossa 
nova. Spolupracuje se známými jazzovými kapelami 
a koncerty umocňuje její hlasový i instrumentální projev.

Živá hudba
Maracas band – pondělí
Gipsy Hery Band – středa 
Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení
Magic show, indické nebo orientální tance

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345, 

603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00 - 12.30  
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně-vý-
tvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00 - 12.30  
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
  15.00 - 16.30 
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00 - 12.30 
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
  14.00 – 16.00 
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek 10.00 - 12.30 
Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

Do 17. 2. Nominace na Křesadlo 
Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském 
centru Karlovy Vary připravuje již 6. ročník předávání 
cen Křesadlo dobrovolníkům z Karlovarského kraje. 
Za rok 2011 bude slavnostně předáno 5 cen Křesadlo 
dobrovolníkům z Karlovarského kraje.
Návrh musí obsahovat základní osobní údaje kandidáta, 
konkrétní náplň a délku jeho činnosti a hlavní důvody pro 
jeho navržení. Kandidát musí souhlasit s nominací a důvo-
dy, proč byl navržen. Nominační formulář najdete na www.
materske-centrum.cz a vyplněný zašlete do 17.  února 
2012 na adresu Mateřské centrum Karlovy Vary, o. s., Ko-
llárova 17, 360 09 Karlovy Vary nebo e-mailem na mckv@
seznam.cz. Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude 
konat 16. března 2012 v klášterním kostele sv. Antonína 
Paduánského, Komenského 77, 356 01 Sokolov.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

KLUB ENERGY
Po–Čt  8,30 – 17,00 
Pá  8,30 – 16,30
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodrahoka-
my. Poradenské služby na objednání.

Nabídka masérských a rekvalifikačních kurzů.

4.–5. 2. BAREVNÉ MALOVÁNÍ – PASTELKY
Anna Hronová. Nutno objednat.

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

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ 
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

8. 2. 14,00 Výroční členská schůze a volby
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ WLAŠTOVKA 
Mlýnská 24, Karlovy Vary

Tel.: 777 724 869; www.wlastovka.cz

7. 2. 17:00 Přednáška na téma: Výuka angličtiny 
ve waldorfské škole. Přednáší Lucie Niebauerová Wa-
loschková. Místo: Becherova vila, Krále Jiřího 1196/9.

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST V KARLOVÝCH VARECH
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, Karlovy Vary

Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10,00 h.
www.greekcatholickarlovyvary.eu
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3
11
83
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04

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-311841/01

Kulturní servis/Bohoslužby/Inzerce
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KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová

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

11. 2.  15.00 Přednáška
Přednášející: Bc. Karel Ksandr, ředitel Národního technic-
kého muzea v Praze. Téma: Biskupský areál v Černovicích 
na Bukovině - vrcholné dílo Josefa Hlávky (2011 prohlá-
šeno za památku světového kulturního dědictví UNESCO). 
Místo: fara v Rybářích.

PŘEHLED NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
V KARLOVÝCH VARECH

www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy - AS, Jugoslávská 16, www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Bratrská jednota baptistů - BJB, Závodu Míru 42/112, 
www.karlovyvary.bjb.cz

Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod

Církev adventistů sedmého dne - CASD, Plzeňská 
1487/49, www.karlovyvary.casd.cz/

Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 

Církev československá husitská - CČSH, Mariánskolá-
zeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info

Bohoslužba - každou neděli od  9:00 hod

Církev českobratrská evangelická - ČCE, Zahradní 
898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz

Bohoslužba – každou neděli od 9:15

Církev bratrská - CB, Bulharská 29 A,  
www.cb.cz/karlovy.vary

Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Kurzy ALFA - každou středu od 7. 3. v 19,00h. Vstup volný. 
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze 

v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

Křesťanské sbory - KSb, Zahradní 898/33,  
www.krestsbor-kv.cz 

Bohoslužba - každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev - ŘKC, Farnost Karlovy Vary - 
Stará Role, Kostelní 341/1, www.farnoststararole.cz

Bohoslužba – každou neděli od 8:30

Farnost  Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00..



Tel.: 603 943 475NAKUPUJ A PRODÁVEJ NA EBAY
celosvětovém aukčním internetovém portálu
* zaškolení * podpora * poradenství *
Individuální přístup dle vašich požadavků a potřeb

SC-311645/02

Mediální partner KRL: MB Media
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Naše knihovnice bilancovaly
Městská knihovna hodnotila, co se povedlo v minulém roce. 

Kromě běžného půjčování knih uspořádala knihovna mnoho 
akcí pro veřejnost a žáky škol. Konaly se výstavy a čtenáři se mohli 
zapojit do soutěží. Velké přízni občanů se těšily cestopisné přednáš-

ky, při nichž mohli 
posluchači poznat 
řadu zemí světa. 
Knihovna uspořá-
dala také několik 
autorských čte-
ní a vzdělávacích 
přednášek. Oblíbe-
nou akcí, ze které 
se stává tradice, 
byla beseda o čajích 

Ing. Zdeňka Nepustila. Na dalších zají-
mavých přednáškách zaujala Karlovaráky 
Mgr. Božena Vachudová, která je sezná-
mila se sochami v centru města, a Libor 
Huml pohovořil o historii Karlových Varů 
a vzkříšení letního kina. Prostor dostala 

i další řada regionálních autorů. 
Besed a přednášek se zúčastni-
lo kolem 350 účastníků. Něko-
lik let již také probíhá cvičení 
jógy pro seniory. Na dvě desít-
ky rodičů se zúčastnily soutěže 
Čteme dětem a do tradiční sou-
těže Dopis pro Ježíška se zapo-
jily celé třídy. Nejvíce prací při-
šlo ze ZŠ, MŠ a PrŠ Vančurova.inzerce

T. J. Sokol Karlovy Vary  
ve spolupráci  

s Tanečním studiem Fontána Karlovy Vary 

zahajuje kurz jógy  
od 7. 2. 2012 

vyučuje: BBA Veronica Pródis 
učitelka jógy III.tř., učitelka tance  
a cvičitelka zumby

Nábor:  7. 2. 2012 v 19:30 na ZŠ Libušina 
Kdy:  každé úterý 19:30-21:00 h. 
 a čtvrtek 18:00-19:00 h.
Kde:  ZŠ Libušina (K. Vary - na Vyhlídce) 
Tel.:  604 522 122 
E-mail:  veronicaprodis@gmail.com
 www.tanecnistudiofontana.cz

SC-320137/01

Kompletní nabídka na:
www.dumrealit.cz/spa

SPA

Byt 4+1, K. Vary, centrum, ul. Petřín
106 m2 v láz. zóně v centru KV v 1.p. 
cihl. domu  v pův. stavu, ke kompl. 
rek. Byt má vysoké stropy, vytápění  
lok. plynové.

5 150 000,- 3 799 000,- 1 850 000,-

Byt 2+1, K. Vary, Chomutovská
OV, 52 m2, 1. patro zatepl. 
panel. domu, pův. zachov. stav, 
plast. okna, nízké měsíční 
náklady

950 000,-3 999 000,-

RD K. Vary, Doubí, Lesní ul.
Zastavěná plocha: 112 m2, 
bazén, garáž, zahrada 521 m2, 
vytápění plynem + tuhá paliva, 
voda a kanalizace měst. řad.

Činžovní dům, K.Vary, ul.Kolmá
byty 2 x 1+1, 2+1, 4+1, čtyři 
mansardy, půda a sklepy. exkl. 
lokalita 200m od Vřídla.

Novostavba RD, Olšová Vrata, zahr.
Dvoupodlažní dům ve výborném 
stavu, zahrada 750 m2, výhodná 
poloha - 1km od golfového hřiště, 
4 km od centra Karlových Varů.



PRODEJ SPOJOVACÍHO 
MATERIÁLU 

ŠROUBY, MATKY, PODLOŽKY, HŘEBÍKY, VRUTY, ZÁVITOVÉ TYČE, HMOŽDINKY, 
KOTEVNÍ TECHNIKA, TESAŘSKÉ KOVÁNÍ 

 
 

Po - Pá: 7:00 - 17:00      So: 8:00 - 13:00  
 

NAD DVOREM 1 - SACHRŮV DVŮR  
360 05 Karlovy Vary  

 Tel: 353 560 303,   E-mail: obchod@boltkv.cz,  Skype: boltkv 
www.boltkv.cz  

SC-320025/01

SC-320111/02

www.vekra.cz

NAVŠTIVTE NÁS!

Obchodní zastoupení Karlovy Vary, Chebská 355/49, 
tel.: 725 079 608

Obchodní zastoupení Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 
tel.: 724 567 966

•  atraktivní ceny
•  prodej na splátky
•  široká nabídka služeb a doplňků
•  20 let zkušeností
• záruka kvality

Plastová, dřevěná, hliníková okna a dveře

Dny otevřených dveří 
od 9. 2. do 11. 2. 2012!

Vekra_Otevrene_dvere_print03_92x63.indd   1 17.1.12   16:27

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

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

NENECHTE SI UJÍT

VALENTÝNSKÝ VEČER
Začínáme 14. 2.  2012 od 19.00 hod 

ROMANTICKÁ  ATMOSFÉRA  S  OBSLUHOU
V  KOSTÝMECH

LAHODNÉ  VALENTÝNSKÉ  MENU (Kč 280/os)

VALENTÝNSKÝ DÁREK - PROSECCHINO 0,2l

ZÁBAVNÁ  SHOW  ILUZIONISTY ŠTĚPÁNA ŠMÍDA
www.stepanmagic.cz

Rezervace do 12. 2. 2012 na tel. čísle
353 229 721 a nebo u obsluhy.

SC-301886/15

SC-311717/22
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Školy

K získání titulu Ekoškola pomůže přírodní učebna
ZŠ Komenského realizuje projekt Pří-

rodní učebna, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen nejen na 
vybudování samotné přírodní učebny v are-
álu školy (umožnění výuky venku na zahra-
dě, vybudování zastřešeného altánu, pose-
zení, označené pojmenování všech rostlin 
a stromů, zřízení meteorologické stanice 
a další), ale i na zdůraznění potřeby ekolo-
gického chování každého jedince ve společ-
nosti. Proto je škola v rámci projektu zapoje-
na i do různých ekologických aktivit. Projekt 
začal v loňském školním roce 1. března 2011 
a potrvá až do 30. června 2012. „Sáhneme 
si na titul?“ ptají se žáci ekotýmu meziná-

rodního programu Ekoškola, který zastře-
šuje Hnutí Tereza. Loni v listopadu 40 žáků 
pojmenovalo silné a slabé stránky školy. Ze 
sedmi témat vybral ekotým prostředí ško-
ly a třídění druhotných surovin. „Zatím se 
nám daří,“ říkají páťáci a šesťáci. Ti jsou 
z ekotýmu nejaktivnější. Vyrobili a proda-
li vánoční keramiku a z výtěžku podpořili 
adoptovaného keňského chlapce na jeho 
cestě za vzděláním, vylepili siluety dravců 
ve vestibulu školy, aby ochránili ptáky před 
nárazy do skel budovy, recyklovali papír 

a ve výtvarných dílnách zhotovili drobnos-
ti denní potřeby a také vánoční adventní 
věnce a anděly. Loni sbírali suché pečivo, 
aby během Vánoc mohli nakrmit lesní zvěř. 
Nyní chystají adopci zvířete z plzeňské zoo. 
Učitelé je chválí a fandí jim. Za nejcennější 
devízu považují jejich samostatnost a chuť 
měnit prostředí školy k lepšímu. V březnu 
proběhne na škole audit. Šance na to, aby 
ZŠ Komenského byla skutečná Ekoškola, 
rostou. Cílem je stanovení ekokodexu, kte-
rým se chtějí v příštích letech řídit.

Vyhlášení místního kola EHD
Město Karlovy Vary se přihlásilo do vý-

tvarné soutěže Národního zahájení 
EHD (European Heritage Days), kterou 
vyhlásila Kutná Hora. V našem městě bylo 
vypsáno místní kolo na téma Památky oči-
ma mladých. Soutěž proběhne ve třech věko-
vých kategoriích (6–10, 11–14 a 15–18 let), 
zúčastnit se mohou žáci a studenti místních 
škol s trvalým bydlištěm na území města. Vý-
tvarné práce budou v jednotném formátu A3 
(297 x 420 mm), je možné zvolit libovolnou 
techniku výtvarné práce a každý přihlášený 
může zaslat do soutěže pouze tři svá díla. Do 
soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří 
splňují kritéria stanovených kategorií a po-

šlou svou přihlášku spolu s výtvarnou prací 
do 30. dubna 2012 na odbor kultury, školství 
a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy 
Vary. Originály zaslaných děl musí být na 
rubu opatřeny vyplněným formulářem. Do-
šlé práce budou vyhodnoceny komisí slože-
nou ze zástupců Statutárního města Karlovy 
Vary a přizvaných výtvarníků a expertů. Vy-
hlášení vítězů bude 31. května 2012. Komise 
vybere tři nejlepší práce v každé kategorii. 
Vítězná práce v každé kategorii postoupí 
do celostátního kola. Z vybraných děl bude 
uspořádána výstava v prostorách Městské 
knihovny. Oceněné práce budou uveřejněny 
na internetových stránkách magistrátu. Au-

toři oceněných děl budou odměněni věcný-
mi cenami. Vítězná práce z každé kategorie 
bude zaslána do celostátního kola do Kutné 
Hory, kde proběhne vyhodnocení a ocenění 
vítězů. (Bližší informace: Mgr. Jana Těžká, 
tel. 353 118 344, email: j.tezka@mmkv.cz)

Program na pololetní a jarní prázdniny
Dům dětí a mládeže připravuje na pololet-

ní prázdniny 3. února 2012 od 9 do 14 
hod. program plný výtvarných technik. Děti 
si budou moci vyzkoušet ubrouskovou tech-
niku, malování na sklo a práci s keramic-
kou hlínou. Dále od 15 do 19 hod. program 
moderních výtvarných technik pro mládež 
a dospělé. Oba dva atraktivní programy bu-
dou probíhat v DDM Karlovy Vary, Čankov-
ská 9, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 540 093, 
733 143 144.
Další akcí bude zimní dětský tábor v termí-

nu od 11. do 18. února 2012. Bude probíhat 
v Nové Roli a zúčastnit se mohou všechny 
děti ve věku 6–15 let. Pro děti je připravena 
celotáborová hra POHÁDKOVÁ ŠKOLA 
STRAŠIDEL. Přihlášky a informace o tábo-
ru v DDM Karlovy Vary, Čankovská 9, nebo 
na www.ddmkv.cz.  
Na období jarních prázdnin připravujeme 
rovněž příměstský tábor v termínu od 13. 
do 16. února 2012 vždy v pondělí až čtvrtek 
od 8.00 do 16.30 hodin (po domluvě je mož-
né i jiné časové rozpětí). Je připraven pro-

gram, kde si děti vyzkouší mnohé výtvarné 
techniky, spoustu pohybových aktivit ven-
ku (dle počasí), navštívíme bowlingovou 
dráhu a zasoutěžíme si. Je nutné si s sebou 
vzít přezůvky, vhodné oblečení (do budovy 
na výtvarné práce, teplé na venkovní aktivi-
ty), jídlo na celý den (je možné i teplé – ohře-
jeme) a pití. Informace o poplatku zjistíte 
na www.ddmkv.cz nebo na telefonních čís-
lech 353 540 093 nebo 733 143 144. Nahlásit 
účast je nutné do 10. 2. 2012 na stejných tel. 
č. nebo mailem na kulhankova@ddmkv.cz.

SC-320083/01



Městská policie

Chodci jsou pod dohledem strážníků
Dvě akce zaměřené na prohřešky chodců 

v dopravě mají za sebou strážníci karlo-
varské městské policie. Zaměřili se při nich 
na přechody řízené semafory v Západní a 
Horově ulici. Kontrola odhalila devět pěších, 
kteří v hustém provozu přecházeli na čer-
venou. Pět z nich vyvázlo s domluvou, čtyři 
zaplatili blokové pokuty v celkové výši tisíc 
korun. Prokazovat prohřešky na těchto dvou 
přechodech je přitom podle zástupce velitele 
městské policie Jana Trojáčka snadné. Oba 

přechody jsou totiž 
pod dohledem kamero-
vého systému. Strážníci 
budou v obdobných akcích pokračovat. Pod 
drobnohled si vezmou i nejfrekventovanější 
karlovarskou křižovatku u Becherovky, kde 
chodci často nepoužívají podchody a cestu 
si krátí nedovoleným způsobem přes silnici. 
Zákon jim přitom dává jednoznačně za po-
vinnost použít přechodu, podchodu či nad-
chodu, který je blíže než padesát metrů.

Představujeme 
strážníky města

Jméno: Roman Ungr
Zařazení:  zástupce velitele pořádkové služby,
 motohlídka
Záliby:  motorismus, posilovna a rodina
Kontakt:  r.ungr@mpkv.cz

Mladík byl vulgární na strážníky

Opilého mladíka našla před třetí hodinou ráno 
v centru města hlídka strážníků. Osmnáctiletý 

mladík se válel na chodníku v Zeyerově ulici. Na 
výzvu, aby se legitimoval, vytáhl občanský průkaz, 
který ovšem vzápětí schoval. Na další výzvy stráž-
níků reagoval jen vulgárními poznámkami. Navíc 
chtěl přeskočit zábradlí nedaleké kavárny, což se 
mu ovšem vzhledem k silné opilosti nepodařilo. 
Mladého opilce nechali strážníci převézt sanitkou 
do karlovarské nemocnice, kam si pro něho přišla 
jeho sestra. Ve chvíli, kdy byla dvojice již na od-
chodu, se pohádali a mladý muž začal pobíhat po 
areálu nemocnice. Chtěl přelézt plot staveniště a 
spojovací chodbou proběhnout k chirurgické am-
bulanci. Strážníci ho museli doběhnout a nasadit 
mu na ruce pouta. Spoutaného ho naložili do spe-
ciálního vozu určeného pro převoz opilců a odvezli 

na sokolovskou záchytku. V  Sokolově provedli 
lékaři protialkoholní záchytné stanice orientač-
ní dechovou zkoušku. Ještě dvě hodiny poté, co 
se mladík poprvé dostal do rukou karlovarských 
strážníků, nadýchal 1,86 promile alkoholu.

Černí pasažéři zaměstnávají 
strážce pořádku

Stále častěji se přepravní kontrola obrací 
na  strážníky se žádostí o zjištění totožnosti 

černého pasažéra. Jen loni tak konali ve 123 pří-
padech. Nejhorším měsícem roku byl červen s 31 
výjezdy. Kromě těchto případů strážníci ve spolu-
práci s Policií ČR a Dopravním podnikem Karlovy 
Vary uskutečnili loni jen od června do konce roku 
deset plánovaných akcí zaměřených na černé pa-
sažéry. Výsledkem kontrol bylo 666 případů, kdy 
cestující jeli načerno. (mp)

t KRÁTCE

Nejvíce přestupků bylo odhaleno na Lidické ulici
V minulém čísle KRL jsme vás seznámili 

s dopravní situací na Západní ulici v Tuh-
nicích, kde radar městské policie naměřil 
řidiči červeného audi rychlost 110 kilometrů 
v hodině. Podle měření strážníků byla loni 
od srpna do září nejhorším úsekem Bezručo-
va ulice, kde bylo pokutováno 35 pirátů. Nyní 
přinášíme další grafické výstupy z tabulových 
měřičů dopravy v našem městě. Podle nich ra-
dar zaznamenal nejvíce přestupků proti limitu 
povolené rychlosti na Lidické ulici.
První graf zachycuje počet průjezdů vozidel 
v obou směrech zachycených tabulovým mě-
řičem. Data jsou částečně zkreslena drobný-
mi technickými výpadky, proto se statisticky 
sleduje i průměrný provoz za hodinu, který 
tyto výpadky eliminuje.
Druhý graf znázorňuje procentuální pře-
kročení rychlosti v jednotlivých ulicích. Zde 
je nutné uvést, že v Počernické a Otovické 
ulici je toto číslo zkresleno, neboť tabulový 
měřič zaznamenává díky svému umístění již 
vozidla před vjezdem do obce (preventivně 
ale nutí řidiče včas zpomalit). Z toho důvodu 
je nejproblémovější ulicí Lidická se 14 %.

Dopravní zátěž  
– výstup z tabulových měřičů

Překročení  
povolené rychlosti v %

 ................................................................... Krále Jiřího
 ............................................................................. Lidická
 .......................................................................... Západní
 ................................................................... Počernická
 ............................... Závodu míru / Na Vyhlídce
 ........................................................................ Otovická

 ................................................................... Krále Jiřího
 ............................................................................. Lidická
 .......................................................................... Západní
 ................................................................... Počernická
 ............................... Závodu míru / Na Vyhlídce
 ........................................................................ Otovická
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ESTETICKÉ 
A PROŠTÍHLOVACÍ

CENTRUM PETRA CLINIC

 KARLOVY VARY, budova Cimex, 
třída T. G. Masaryka 18, 3. patro

 Objednávky a konzultace:
+420 603 551 166

info@bezbolestna-liposukce.cz
www.petraclinic.cz

Petra Řehořková, žena, která dala světu
pojem Kryo Radio Lipolýza – KRL 

Přečtěte si rozhovor s Petrou Řehořkovou o unikátní metodě kombinované bezbolestné liposukce. 
Petra Řehořková je odborné i laické veřejnosti známá jako jedna z předních osobností ve výzkumu 
a aplikaci neinvazivních metod pro odbourávání tuků. Většinu svých klinických studií provádí 
s vědeckou důsledností, a neustále hledá možnosti pro využití nových poznatků vědy i techniky 
ve svém oboru. Poslední dva roky se mimo jiné intenzivně věnovala aplikaci kombinované bezbolestné 
liposukce. Tato nová metoda pod názvem Kryo Radio Lipolýza (KRL) je naprosto unikátní a zcela 
posunuje hranice možností neinvazivní bezbolestné lipsoukce. 

 Petra Clinic pokrývá velmi široké spektrum kosmetických a estetických ošetření, co znamená 
novinka s názvem Kryo Radio Lipolýza (KRL)?
Vše začalo již v roce 2009, když Dr. Sydney Coleman, plastický chirurg z New Yorku uvedl jako hlavní autor klinickou 
studii o nové metodě pro neinvazivní redukci tuku, která je dnes známá jako kryolipolýza, nebo liposukce zmražením. 
V New Yorku jsem se také byla s metodou kryolipolýzy seznámit, ale v té době bylo nemožné získat dostatečně 
kvalitní informace.

 Počkejte, já jsem nedávno četla, že kryolipolýzu objevili vědci na Harvardu už před pěti lety?
To je pouze zjednodušené a ne zcela přesné. První výzkum představily v roce 2008 Harvard Medical School a Mas-
sachusetts General Hospital, a to Americké společnosti pro laserovou medicínu a chirurgii. Na tento výzkum pak 
navázala práce Dr. Colemana. Na základě jeho studie vyvinula fi rma ZELTIQ přístroj s patentovanou technologií, které 
říkáme liposukce zmražením. Bylo zřejmé, že jde o průlom v biotechnologii pro cílenou redukci nežádoucích tuků.

 Kryolipolýza je v současné době zejména v USA estetickou senzací, čím si to vysvětlujete?
Zcela zásadní bylo schválení této metody k redukci tuků ze strany americké FDA, což je vládní organizace v rámci 
ministerstva zdravotnictví v USA, přesný název je Úřad pro potraviny a léčiva. 

 Jak souvisí liposukce zmražením a novinka Kryo Radio Lipolýza, kterou nyní aplikujete v Petra 
Clinic?
Naše klinika je průkopníkem v aplikaci radiofrekvenční bezbolestné liposukce. Touto metodou jsme ošetřili tisíce 
klientů a z našich zkušeností čerpají i výrobci těchto zařízení. Kryolipolýza a radiofrekvenční liposukce jsou dvě 

odlišné technologie a každá má své specifi cké výhody. Objevili jsme aplikační postupy, které tyto výhody vzájemně ovlivňují a násobí. Tedy z pohledu 
klienta je celkový efekt a výsledek ošetření esteticky příznivější. A to ať z pohledu úbytku hmotnosti, cíleného zaměření na konkrétní tělesnou partii nebo 
rychlosti nástupu výsledků ošetření. Například určitou nevýhodou kryolipolýzy je pomalejší nástup úbytku 
hmotnosti, což je dané technologií liposukce zmražením a jejím vlivem na proces redukce tuků v lidském 
organismu. Tento fakt je ovšem pro některé naše klientky docela zásadní zejména v letních měsících.

 A jaké výsledky nabízí Kryo Radio Lipolýza?
Skoro se to bojím nahlas říct, ale neuvěřitelné! Žádný jiný aplikační postup nebyl dosud tak účinný 
jako je Kryo Radio Lipolýza. Ihned jak vstanete z lůžka, tak již vidíte výrazný efekt - změnu ve tkáni. 
A výsledek je patrný již zhruba po týdnu. Výhodou je také menší počet ošetření.

 Kolik ošetření Kryo Radio Lipolýzou je průměrně potřeba?
Počet ošetření i jeho způsob je velmi individuální a záleží také na přání klienta, tedy jakých výsledků 
chce dosáhnout. Rozdíl je například i mezi aplikační Kryo Radio Lipolýzou pro ženy a pro muže, 
vychází z přirozené rozdílnosti tělesné konstituce obou pohlaví. Každé lidské tělo je individuální, a to 
platí i o ukládání tuků v lidském organismu. Samozřejmě velmi oblíbená je Kryo Radio Lipolýza břicha, 
stehen a zadečku. Zájemci o Kryo Radio Lipolýzu se mohou objednat na bezplatnou individuální 
konzultaci, kde jim sestavíme aplikační program a vysvětlíme celý průběh ošetření.

 Kolik klientů jste už ošetřili Kryo Radio Lipolýzou v Petra Clinic?
Řádově desítky týdně. Ošetření Kryo Radio Lipolýzou je nejen super redukce tuků, ale nabízíme i výbor-
nou poradnu, perfektní přístup, špičkový relax, individuální řešení potřeb klientů, možnost konzultace 
jídelníčku s Petrem Havlíčkem, nebo systematickou psychoterapii a poradenství s MUDr. Kateřinou 
Cajthamlovou, se kterými velmi úzce spolupracujeme. Petra Clinic také zajišťuje omlazení pleti nad redu-
kovanou tukovou tkání tak, aby kůže nebyla vytahaná a povolená. Hovoří za nás výborné výsledky 
a již více než pětileté působení v této oblasti na našem trhu.

inz_petraclinic.indd   1 10/18/11   1:04 PM
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Léto 2012 v prodeji !
až15%*sleva
za včasný nákup do konce února

Pobyt pro DÍTĚ
ZDARMA**

SLEVA pro seniory
až 25%**

Žádejte nové katalogy !
* Ze základní ceny pro členy Clubu Čedok, ostatní
klienti čerpají slevu až 12 % základní ceny

** Platí pro vybrané zájezdy ze základní ceny.
Podmínky viz katalogy.
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Závodu míru 63 | Karlovy Vary –  Stará Role | www.nabytek-lenka.cz

  nabízíme
dlouholetou praxi v oboru
odbornou konzultaci a poradenství v interiérovém designu
zaměření a zpracování technických parametrů
návrhy kuchyňských linek a interiérů v 3D obraze
montáž a předání finální realizace do rukou zákazníka 

SC-320085/01

21



Čankov

Příjezd do Čankova roku 1901. Uprostřed hostinec a obchod se smíšeným zbožím.

Čankov (něm. Schankau) – městská část, která se nachází 
šest kilometrů severně od centra našeho města. Lokalita leží 
v nadmořské výšce 418 až 430 m/m. na úpatí smíšeného lesnatého 
pásma Čankovský vrch (522 m/m.) s nejvyšší kótou Strážiště (něm. 
Hutberg) – 545 m/m). Z rozlohy 111 hektarů tvoří 62,7 % zemědělská 
půda, dále 20,6 % lesy a 14,8 % ostatní půda. Pouze 1,6 % výměry 
je zastavěno. Ačkoliv obcí neprotéká žádná řeka, představují vodní 
plochy 0,3 % celkové rozlohy.

První zmínky o osadě jsou písemně 
doloženy v roce 1525. Osada leže-
la na strategickém místě, odkud 
se již ve středověku střežila krá-

lovská zemská stezka z Německa přes Cheb 
na Radanův brod (Radošov) a dál na Prahu. 
U jiných částí Karlových Varů (kromě Sva-
tošských skal, Obory nebo Tašovic) se ne-
stávalo, aby byly tak často opředeny bájemi 
a legendami jako Čankov. Nejznámější po-

věst je O zmijím králi, který vládl na jižním 
svahu Strážiště. Uvádí, že v okolí Čankova 
bývalo mnoho zmijí a do lesa pod Čankov-
ským vrchem se báli místní vkročit, neboť 
šlo o říši zmijího krále. Nosil na hlavě malou 
korunku. Komu by se ji podařilo získat, stal 
by se bohatým a mocným. Mnozí se pokou-
šeli tento klenot uloupit. Podle pověsti se 
stalo, že sedlák z Čankova spatřil zmijího 
krále při koupeli v rybníce. Než se had po-

nořil do vody, odložil zlatou korunku na bílý 
kámen. Když příběh vyslechl rytíř z blízké-
ho zámku, rozhodl se hadí korunky zmoc-
nit. Přijel koňmo až k rybníku a ukryl se 
v houštině vedle bílého kamene. O půlnoci 
se objevil zmijí král s početným hadím do-
provodem, odložil korunku na kámen a od-
dal se koupeli. Sotva se vnořil do vody, rytíř 
popadl korunku, vyskočil na koně a uháněl 
tryskem k zámku. Zmijí král vydal ostrý 
hvizd a zloděje začaly pronásledovat stovky 
zmijí. Ve chvíli, kdy už rytíř vjížděl do zám-
ku, ucítil bolestivé bodnutí v zátylku, spa-
dl z koně a ve strašných bolestech zemřel. 
V hřívě rytířova koně byla ukrytá černá zmi-
je, která ho uštkla. Při pádu z koně vyklouz-
la mrtvému zlatá korunka, kterou jedna 
z pronásledujících zmijí uchopila a odnesla 
zpět hadímu králi na Strážiště. Rytířův zá-
mek pak služebnictvo rychle opustilo, neboť 
okolí bylo plné zmijí. 

Čankov

Pohled na Čankov z vrchu Weinberg

Náš seriál

Třídírna uhlí na dole Kateřina podle perokresby z roku 1927
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Nejméně obydlené předměstí
Čankov byl samostatný jen na počátku své 
historie do roku 1846. Tehdy zde ve dvanác-
ti domech žilo 56 obyvatel. Mezi lety 1850 
a 1970 byl Čankov pod správou obce Sedlec 
a roku 1975 se stal spolu se Sedlcem součástí 
Karlových Varů. V roce 1907 tu žilo ve dva-
ceti domech 229 obyvatel. Nejvíce lidí bylo 
zapsáno v roce 1930, kdy ve 33 domech trva-
le žilo 308 osob. Po válce bylo v Čankově 46 
obydlených domů a do roku 2007 klesl počet 
obyvatel ve 42 domech na 128 osob.

Historii určovalo uhlí a kaolin

Příroda obdarovala Čankov nerostnými su-
rovinami. Na západ od obce, na úpatí Bílé 
skály, je bývalý lom, tvořený různými druhy 
granitů. Lom již není léta v provozu, zarostl 
vegetací a horniny jsou silně zvětralé. V okolí 
Čankova bylo také několik pískoven, kde se 
těžily čankovské písky. Nejvýznamnější pís-
kovna se nacházela na okraji obce jen 70 me-
trů od posledních domů. Severovýchodní 
okraj Čankova nese název Za Plavírnou, což 
vypovídá o plavení kaolinu. Pozůstatkem 
po těžbě kaolinu je rovněž rybník jihovýchod-
ně od obce a početné zatopené jámy, zvané 
pinky. Hlavním bohatstvím Čankova byly ov-
šem sloje hnědého uhlí. Jejich povrchová těž-
ba se datuje do 19. století. Známá byla šachta 
Caroli, v níž se těžilo v letech 1858 až 1885. 
V roce 1852 začalo hloubení hnědouhelného 
dolu Kateřina. Majitelem byl Ludwig Mieg. 
V roce 1920 získaly důl Sedlecké kaolinové 
závody, jejichž prezident Viktor Gottl vlast-
nil i plavírnu ve Staré Roli. Důlní pole mělo 
rozlohu přes 71 tisíc m2. Rubání bylo převáž-
ně hlubinné a největší hloubka dolu dosáhla 
30 metrů. Důl zásoboval uhlím místní por-
celánky a cihelny. Pracovalo v něm nejprve 
23 dělníků, v roce 1921 dokonce 93 dělníků 
a 3 dozorci. Těžili ročně přes 27 tisíc tun uhlí. 
V roce 1922 mělo dolové pole již rozlohu 658 
tisíc m2. Závod měl vlastní visutou lanovou 
dráhu vedoucí na důl Excelsior a potom šlo 
uhlí po vlečce do stanice v Dalovicích. Po 

vypuknutí hospodářské krize v roce 1929 byl 
důl Kateřina uzavřen. Kvůli krizi zde však 
docházelo k divokému dolování. Desítky ne-
zaměstnaných havířů se pokoušely prodejem 
načerno narubaného uhlí zlepšit svou finanč-
ní situaci. Do poloviny roku 1933 zbylo v dole 
jen 14 horníků a bylo vytěženo pouhých 3500 
tun uhlí. V červnu 1933 byl pak provoz v dolu 
zcela zastaven a nebyl již obnoven. Ruina 
třídírny zavřeného dolu Kateřina v Čankově 
byla stržena až v roce 1951. 

Čankov sevřela stavební uzávěra

Zatímco od středověku byla okolní krajina 
využívána pro zemědělství, po objevení loži-
sek uhlí a kaolinu se Čankov stal synonymem 
rizika pro přírodní karlovarské léčivé prame-
ny. Zejména po průvalu důlních vod na hlubi-
ně Marie II. v Královském Poříčí roku 1901, 
kdy karlovarské prameny kriticky poklesly 
a jejich vydatnost byla obnovena až po dlou-
hých deseti letech. Uklidnění přišlo, teprve 
když zásoby hnědého uhlí v okolí Čankova 
kvůli nevalné kvalitě a složitým geologic-
kým poměrům vláda po roce 1975 odepsala.  

Velký vliv na odpis zásob mělo a dodnes má 
ochranné pásmo lázeňských pramenů. Lo-
žiska kaolinu však dosud odepsána nebyla 
a v současnosti se těží necelý kilometr se-
verovýchodně od obce v povrchovém lomu 
Otovice Katzenholz.

Propadávala se zde půda

Velikost Čankova byla po mnoho let úředně 
zakonzervována a neplánoval se žádný roz-
voj. Omezení vyvolal stav, kdy pod domy, 
zahradami, silnicemi a poli leží uhelná a ka-
olinová ložiska, o jejichž těžbě se zatím ne-
rozhodlo. Občas došlo i k propadání půdy 
nad starými štolami. Souhrn všech okolností 
způsobil, že obec žila až do konce 20. století 
pod zátěží stavební uzávěry. Nebyla povolo-
vána nejen žádná nová výstavba, ale ani re-
konstrukce objektů. Jedinou výjimku dostala 
pískovna na západním okraji Čankovského 
lesa. Teprve po zrušení stavební uzávěry a od-
pisu ložiska hnědého uhlí svitla Čankovu 
naděje na rozvoj. V letech 2001 a 2002 se 
dočkal kanalizace a plynofikace. Nad touto 
městskou částí však visí nová hrozba v podo-
bě severního obchvatu Karlových Varů. Jen 
přes Čankov může totiž vést R6 od Bohatic 
směrem na Cheb. Přesto se i podél plánované 
silniční osy Otovice, Sedlec, Čankov a Rosni-
ce opravují rodinné domy.

Autoři: Jaroslav Fikar, Antonín Foglar
Fotografie z archivu Františka Webera a Anto-
nína Foglara

V domě č. 16 býval hostinec s tanečním sálem Konzum v domě č. 21, který patřil družstvu Vorwärts ze Staré Role

Podoba Čankova v roce 1938:
Dům č. 7 – truhlářství (Anton Zeidlhack)
Dům č. 16 – hostinec s tanečním sálem (Albin 
Wild)
Dům č. 18 – hostinec a obchod smíšeným zbo-
žím (Wenzel Schug)
Dům č. 21 – obchod se smíšeným zbožím 
(Franz Weinl)
Dům č. 27 – truhlářství (Alois Deml)
Dům č. 32 – zubní technik (Karl Thiel)
Dům č. 38 – zahradnictví (Franz Rödl)

Bílá skála
Pískový 
lom

Důl  
Kateřina

Obecní
rybník

Restaurace 
Waldschänke

Mezirolí

Rosnice Sedlec

Otovice

Otovice

Hřiště
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Rosnice (něm. Rossnitz) – městská část ležící zhruba kilometr 
východně od Staré Role, na severozápadním okraji našeho města. 
Okolí tvoří mírně svažité kopce ve výšce 385–406 m/m., zemědělské 
plochy a zejména pastviny. Severní část zaujímají rozsáhlé lesy. 
Katastrální území má Rosnice 1,84 km², menší jsou už jen Hůrky. 
Na malém katastru 184 ha je 59,4 % zemědělské půdy, 27 % lesů, 
7,8 % ostatních ploch, 1,9 % zastavěných a 3,9 % vodních ploch.

Název obce odráží rodový charak-
ter slovanského jména. Rosnice 
patřila k aglomeraci sídlišť za-
ložených v kruhovém rozložení 

kolem kmenového hradiště v Sedlci. Poprvé 
zmiňuje Rosnici zápis z doby, kdy karlovar-
ská radnice začala skupovat pozemky v okolí 
města. Poté, co město koupilo 30. ledna 1483 
od Václava Hýzrleho Hamerskou louku a Ka-
menný vrch, získalo 6. ledna 1485 od Jeroný-
ma Šlika lesní pozemek Kaselgraben v revíru 
Ploben, dále roku 1531 louku Kachní zobák 

u Chodovského potoka a o dva roky později 
prodal městu Kašpar Warnasko vedle čtyř 
statků ve Staré Roli také dva statky v Rosni-
ci. Další zmínka o lokalitě je z 16. prosince 
1532, kdy Rosnici daroval Karlovým Varům 
jako léno Jeroným Šlik. Pak ještě roku 1541 
koupilo město od loketského měšťana Maty-
áše Thumthuma rybník Thumthum v Rosni-
ci. Nakonec v roce 1609 změnil císař Rudolf 
II. postavení Rosnice (stejně jako Tuhnic, 
Horních i Dolních Dvorů a také Rybář) z do-
savadních lenních statků královského města 

Lokte na svobodné dědičné statky Karlových 
Varů. Pomohl tak městu, postiženému roku 
1605 velkým požárem. 

Původně zemědělská osada

Osada Rosnice byla do poloviny 16. století 
samostatná, pak se stala poddanskou ves-
nicí Karlových Varů a později součástí buď 
Sedlce, nebo Staré Role. Původní obyvatelé 
byli pastevci a zemědělci. Před 150 lety zde 
žilo v deseti domech asi 50 obyvatel. Ar-
chivní dokumenty uvádějí, že několik týdnů 
po znovuzvolení karlovarské městské rady 
v roce 1793 byli ustanoveni také rychtáři 
a dva přísedící nad poddanskými vesnicemi, 
mezi které (vedle Tuhnic, Horních a Dolních 
Dvorů, Rybář, Bohatic a Drahovic) patřila 
také Rosnice. V roce 1907 bylo v Rosnici již 
27 domů s 346 obyvateli. V roce 1910 měla 
obec 29 domů a 468 obyvatel. Od poloviny 
19. století až do roku 1960 spadala Rosnice 

Dům č. 8 Hostinec Zum Bierhäusl, dnes hostinec U Kaštanů
Sál hostince Zur Waldschänke, postaveného roku 1912. V 50. letech vy-
hořel a nebyl znovu obnoven. 

Panorama Rosnice. Vlevo vzadu Bílá skála, vpravo Čankov. V popředí vpravo zatopený důl Ella.

Náš seriál

RosniceRosnice
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pod Sedlec, v letech 1960 až 1970 pod Starou 
Roli a od 1. ledna 1976 se stala součástí Kar-
lových Varů.

Z pastevců se stali fiakristé

Slavnou tradicí v Rosnici byl chov koní a živ-
nost kočích a fiakristů. Počet koňských kočá-
rů se v obci počítal na desítky, další povozy 
sloužily ke svážení uhlí z okolních šachet a do-
vozu dříví a zboží do nedalekých lázní. Počát-
ky koňské dopravy zaznamenaly kroniky v 70. 
letech 19. století. Drožky a fiakry, označené 
názvy hotelů nebo jmény majitelů kočárů, 
postávaly před nádražím Buštěhradské drá-
hy, odkud vozily návštěvníky lázní do centra. 
Až do roku 1878 jezdily fiakry nebo náklad-
ní vozy tažené osly. Později začala převládat 
koňská spřežení. O pokračování tradice se 
zasloužily dnešní koňské farmy v Rosnicích. 
Spolu s touto živností se v posledních letech 
ujaly bály majitelů a milovníků koní. Loni 26. 
února se konala v hostinci U Kaštanů druhá 
koňácká zábava v režii Jezdecké sportovní 
stáje Tandem Karlovy Vary. Sešlo se na ní 170 
lidí. Jezdeckou stáj Tandem založila 26. února 
2003 Jana „Mukina“ Valdmanová. 

Historii diktovala těžba uhlí

Rosnice měla podobnou historii jako Čan-
kov. Byla dána existencí uhelných ložisek. 
První pokusy s těžbou uhlí začaly ve druhé 
polovině 18. století, tedy od doby, kdy rozvoj 
místních manufaktur vázl kvůli nedostatku 

palivového dříví. V roce 1761 však zakázal 
guberniální výnos horníkům dobývat uhlí 
v okolí Rosnice. Zemské gubernium tak 
tehdy vyhovělo žádosti karlovarských měš-
ťanů, kteří se obávali narušení termálních 
pramenů. Těžbě uhlí to zabránilo ale jen na 
deset let. Velký rozvoj těžby si vynutilo po 
roce 1870 dokončení Buštěhradské dráhy. 
O nejstarších dolech v Rosnici se mnoho do-
kumentů nedochovalo. Málo je známo napří-
klad o dole Adalbert, který byl v provozu v le-
tech 1850 až 1870, stejně jako o dolu Caroli, 
kde se těžilo ve druhé polovině 19. století. 
Jednalo se o malé šachty, kde se v počátcích 
těžby rubalo do hloubky 15 až 20 m. Často 
jen sezonně a uhlí se dopravovalo kárkami. 
Neprodejný mour se nechával v šachtě, což 
způsobovalo četné důlní požáry. 

Rosnice měla kavárnu 
a restaurace

Obec na předměstí lázní měla vyhlášené 
restaurace, tančírny a kavárnu. Jezdili sem 
štamgasti z města i tzv. cesťáci, pendlující 
ze Saska do Čech. Nejznámější byly hostince 
Zum Bierhäusl (dnes U Kaštanů), Café Re-
staurant Daheim a Zur Waldschänke.

Místní živila práce v dolech

Z okolí Rosnice zmizela pole i pastviny a 
hlavní obživou místních se stala hornická 
práce v hlubinných dolech. Až do roku 1900 
šlo o ruční dobývání bez použití mechaniza-

ce či výbušniny, jen pomocí špičáku a lopat. 
Po naložení vyrubaného uhlí do důlních vozí-
ků je k nárazišti dopravovali zpočátku koně. 
Až v 80. letech 19. století se objevily první la-
novky. Ještě v roce 1929 se používali koně ve 
spojených dolech Václav a Vilemína. Kolem 
roku 1890 si vydělávali havíři za šichtu kolem 
1 zlatého a 45 krejcarů, vozači o 20 krejcarů 
méně a nádeníci nanejvýš 1 zlatý a 15 krej-
carů. A ženy pouhých 60 až 70 krejcarů za 
směnu. V roce 1856 byly v Rosnici otevřeny 
důl a lom Václav a Vilemína. Jejich majitelem 
byl Ernst Ranft, který také vlastnil důl ve Sta-
ré Roli (v místě dnešních garáží v Jabloňové 
ulici). Na dole Václav bylo zaměstnáno čtyři-
cet horníků, 1 naddůlní a 1 poddůlní. Roku 
1920 byl majitelem dolů Jakub Utitz z Prahy 
a nájemci byli podnikatelé Eichlet a Prechtl. 
V roce 1922 se nájemcem stala společnost 
Herta. Od února 1926 do roku 1929 byly doly 
mimo provoz. V roce 1930 se stává majitelem 
všech tří dolů v Rosnici Lomnické těžařstvo 
se sídlem v Lomnici a po něm od roku 1917 
Horní a průmyslová společnost v Karlových 
Varech. 

Hlubiny vystřídaly povrchové 
lomy

Teprve roku 1920 byla zahájena povrchová 
těžba uhlí. Zatímco na dole Václav nebo Vi-
lemína se v roce 1925 těžilo v hloubce 40 me-
trů, největší hloubka povrchového lomu byla 
jen 15 metrů. Od lomu vedla 400 metrů dlou-

V domě č. 31 byl hostinec Zur Waldschänke Karla Rotha. Snímek z roku 
1920 je z archivu Kurta Rödiga. V domě č. 24 byla vyhlášená kavárna Café-Restaurant Daheim 

Městské části

Podoba kočáru taženého oslem z roku 1886 Hnědouhelný důl Ella kolem roku 1920. Později byl zatopen
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há vlečka do železniční stanice Stará Role. 
Největší rozmach těžby byl zaznamenán 
v roce 1921, kdy bylo vytěženo téměř 35 tisíc 
tun hnědého uhlí. V dole bylo tehdy zaměst-
náno 124 horníků a 3 dozorci. V té době byl 
závodním inženýrem Jiří Muzicka, který 
zanechal rozsáhlou dokumentaci o těžbách 
v tehdejší době. V roce 1930 důl zakoupilo 
Lomnické těžařstvo se sídlem v Lomnici. 
Této firmě patřily všechny tři doly, tedy Vác-
lav, Vilemína i Ella. Hospodářská krize však 
způsobila postupný útlum těžby a roku 1938 
byly všechny tři doly uzavřeny. Po roce 1945 
nebyla těžba zbytku zásob uhlí obnovena 
zejména kvůli kritickému nedostatku horní-
ků po odsunu obyvatel německé národnos-
ti. Po uzavření dolů byly strženy i budovy 
na povrchu. 

Problémem bývala voda

Jedním z problémů Rosnice byla vždy důlní 
voda. Museli jí odčerpávat ze šachet pomocí 
vyražených odvodňovacích štol, z nichž vol-
ně vytékala. Přímo uprostřed katastru obce 
byl zatopený uhelný důl a také šachty Václav 
a Ella byly po skončení těžby zatopeny. Je 

paradoxem, že obcí, podmáčenou důlními 
vodami, neprotékala žádná řeka, jen v po-
sledních 200 letech bezejmenná vodoteč ze 
zatopeného lomu, pokračující do Staré Role. 
Symbolem vodního živlu byla na náměstíčku 
u místní hospody kašna. Ta ale již léta nefun-
guje a je zavezená, protože přívod vody byl 
zničen. Nedostatek pitné vody v obci vyřešil 

definitivně až vodovod, vybudovaný v letech 
1891 až 1938. Teprve v letech 2001 až 2002 
se dočkala Rosnice také kanalizace a plyno-
fikace.

Autoři: Jaroslav Fikar, Antonín Foglar
Fotografie z archivu Františka Webera a An-
tonína Foglara

Náš seriál

Podoba Rosnice v roce 1938
Dům č. 4 – Obecní dům
Dům č. 8 – Hostinec a obchod se smíšeným 
zbožím (Anton Schömer)
Dům č. 15 – Obchod se smíšeným zbožím 
(Ludwig Wanka)
Dům č. 24 – Café Daheim (Franz Meissl)
Dům č. 28 – Kovářství (Josef Schunk) 
Dům č. 31 – Hostinec Waldschänke (Karl 
Roth)
Dům č. 37 – Sídlo firmy Lanzer Gewerkschaft 
Dům č. 42 – Zahradnictví (Anton a Oskar Mo-
der)
Dům č. 54 – Povoznictví (Anton Preis) 

Snímek domu č. 2 Ernsta Schmirlera z roku 1932 dokládá, že v Rosnici byli koně vždy samozřej-
mostí

Logo firmy Lanzer Gewerkschaft, která 
v roce 1930 zakoupila všechny doly v Rosnici 
a v Čankově a provozovala je. Hospodářská 
krize způsobila postupný útlum těžby v těch-
to dolech a k jejich úplnému uzavření v roce 
1938.

Důl Václav

Důl Vilemína

Důl Ella
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Inzerce

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Komplexní služby
pod jednou střechou.

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Becher 888/4

360 01 Karlovy Vary

SC-320086/01

Profesionálně vám pomůžeme v oblasti koupě i prodeje 
všech typů nemovitostí, zajistíme pro vás komplexní služby.
V současné době máme pobočky v Karlových Varech, Praze, 
Moskvě a dalších zemích.

Do svého týmu hledáme  nové spolupracovníky!

www.bestestate.cz
www.bestestatecz.ru

kontakt: +420 603 196 553
zelená linka: 800 216 219

Bulharská 746
360 01 Karlovy Vary

Jugoslávská 659
120 00 Praha 2

SC-320088/01
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SC-311921/01

VĚHLASNÝ SOUBOR JAPONSKÝCH BUBENÍKŮ NA DOSUD NEJVĚTŠÍM TURNÉ PO ČR!

14. března 2012 Karlovy Vary  
 Thermal | 20:00

w w w . p r a g o k o n c e r t . c o m

HLAVNÍ  PARTNEŘI : VSTUPENKY:

SC-311198/14

Co je PiaaC?
Mezinárodní výzkum

dospělých zjišťuje dovednosti,

s nimiž se setkáváme 

v každodenním životě (čtení, 

vyhledávání informací,

využívání počítačů).

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz
Zelená tel. linka: 800 800 878

možná i Vás osloVí
taZatel tohoto
VýZkumu
září 2011 – březen 2012

Zúčastněte se

s námi!

mediální partner

Podporuji tento výzkum
Jana Roithová

vědkyně 

PIAAC inzerat 188x63_Roithová_Sestava 1  10.01.12  10:22  Stránka 1

SC-311544/2

VAŠE „STARÁ“ DOBRÁ SAKURA 
V NOVÉM KABÁTĚ

SUSHI BAR
RESTAURANT

Zeyerova 1, Karlovy vary www.sushisakura.cz

Stěhujeme se !!!!!!!
„Staré“ dobré japonské a asijské speciality 

od ledna na nové adrese:
Zeyerova 1, bývalý steak house.

budeme se na vás těšit.

SC-311883/03



SC-310981/6

VODÁCTVÍ
KLUB VODÁKŮ HASTRMAN KARLOVY VARY 

Na Vyhlídce 27, 360 01 Karlovy Vary 
Kontaktní osoba: Jaroslav Sýkora, tel.: 737 278 171 

e-mail: jardasykora@email.cz

31. 3.–7. 4. Týden karlovarských řek – 24. ročník
Poznání vodáckých terénů karlovarské oblasti. 
Zajištěno: ubytování, strava, doprava.  
Přihlášky je nutné podat do 15. 3. 2012. Více informací 
na výše uvedených kontaktech.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika 

TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40 
Hlavní trenérka: Soňa Pekárková 

Tel.: 604 354 780; gymslaviakv.blog.cz

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00 – 19:00 v tělocvičně SPgŠ 
v Karlových Varech - Drahovicích, Lidická 40

TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY 

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz 
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

4. 2. Mariánské Lázně – zimním krajem léčivých vod  
11. 2.  Příbram – do podzemí na Březových horách
18. 2. Krásná u Aše – Memoriál Míry Redlicha
25. 2. Okolím Ostrova s cílem U Václava
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY 

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

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

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary 

Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Pondělí 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Úterý 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Středa 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Sídliště 310, Hroznětín
Čtvrtek 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Neděle 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

PLAVÁNÍ
BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE 

Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice 
Tel.: 353 241 185

Plavání pro organizace a školy: 
pondělí, úterý a středa: 12–14 hod.

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule  

Sedlecká 4, Karlovy Vary 
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h. Ote-
vřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, včet-
ně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na ka-
ždém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo lekce zdarma 
pro každého nově příchozího hráče. 

SKAUTI
ALNITAK ORION 

Oddíl vodních skautů a skautek 
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  

(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10) 
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl  

E-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří by 
měli zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Na-
bízíme všestranný program, kde se uplatní každý. Schá-
zíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme do 
přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a 
věnujeme se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se každou středu
16.00–18.00 h. v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h. v klubovně – děti od 11 let 
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Redakční sdělení

Napsali jste nám

Dopis do redakce

Čtenáři nám píší

Dopis do listárny

Vylosování soutěže

Víc než tři krále jsme na Nový rok marně 
vyhlíželi v naší ulici Stará Kysibelská 

pracovníky firmy Resur. Od 28. 12. nám ni-
kdo nevyvážel tříděný odpad a na telefonická 
upozornění nikdo nereagoval. Kontejnery 
přetékaly odpadem a my z oken jsme marně 
vyhlíželi, kdy už konečně někdo přijede a od-
pad odveze. Cožpak firmu nikdo z magistrá-
tu nekontroluje? (Obyvatelé domů č. 29, 31 a 33.)

Ve sto letech denně šlape na rotopedu
Pan Josef Vachuška se narodil 7. 2. 1912 

ve vesničce Slatina u Horažďovic. Dět-
ství měl těžké, v roce 1914 zůstala maminka 
s ním a právě narozenou sestřičkou sama 
na velkém hospodářství. Tatínek strávil 
čtyři roky na bojištích první světové války. 
Od 5. třídy chodil do školy pěšky do osm 
kilometrů vzdálených Horažďovic. Po ab-
solvování měšťanky jezdil vlakem do Sušice 
na gymnázium. V době krize se živil v Plzni 
kondicemi a později dostal zaměstnání úřed-

níka na Podkarpatské Rusi. V Mukačevu se 
seznámil s budoucí ženou Věrou, jejíž otec, 
český legionář, odešel na Podkarpatskou Rus 
za prací. Po několika schůzkách začala válka 
a mladá dvojice se nestihla ani rozloučit. Kaž-
dý zvlášť byli evakuováni do Čech. Zamilova-
ná Věra ale Pepu po usilovném pátrání našla 
a v roce 1941 byla svatba. V roce 1943 se jim 
narodila dcera. Úřednické povolání pan Josef 
neopustil, působil na zemědělském odboru 
a později na statistickém úřadu. Ve svých 85 
letech se odstěhoval s manželkou do Karlo-
vých Varů, kde  bydlí v Sibiřské ulici. Stých 
narozenin se dožil v dobré kondici, denně 
šlape půl hodiny na rotopedu. S manželkou 
oslavili loni 70 společných let. Radost jim 
dělají dvě vnoučata a dvě pravnoučata. Sám 
oslavenec říká, že nejhezčím dárkem pro něj 
bude posedět si na jaře v rozkvetlých karlo-
varských parcích. (Jana Wintrová, Lidická 31)

V  KRL č. 3 uzavřeme seriál o městských 
částech. Spoluautoři seriálu připra-

vují rozšíření tématu jednotlivých čtvrtí 
a případné vydání souhrnné knížky, která 
má pracovní název Karlovarská předměs-
tí. Své náměty, fotografie a vzpomínky 
můžete zasílat na: serial.kv@seznam.cz. 
Zde začneme přijímat také předběžné ob-
jednávky na knížku. Děkujeme všem, kteří 
pomohli tento seriál připravit.  (red)

Vážená redakce, chci se s vámi podělit 
o své trpké zkušenosti s karlovarskou fir-

mou MÖBELLA. Nalákala mne jejich rekla-
ma na nově otevřenou prodejnu s nábytkem. 
To, že  jsem  přišla 6. října do rozestavěného 
objektu, mi nepřišlo podezřelé, zaujala mě 
bílá postel, o které  jsem dlouho snila. Objed-
nala jsem ji a zaplatila zálohu pět tisíc. Slíbili, 
že zboží do 3–5 týdnů přijde. Když doba ze 
smlouvy uplynula, obchodnice sdělila, že 
kamion nepřijel, ale že mi zavolají. Mezitím 
jsem doma zlikvidovala ložnici a čekala. Při 
další urgenci jsem nabídla prodavačce, že 
si odvezu alespoň postel a chybějící rošty 
i matrace koupím u konkurence. Sdělila mi 

arogantně, že bych musela zaplatit pokutu 
25 % z celkové částky za nedodržení smlou-
vy. Nevycházím z údivu, tím, kdo nedodržel 
podmínky, byl přece prodejce! Čekala jsem 
na další termín, zatímco se ve firmě vymě-
nil personál. Nový prodavač slíbil, že zboží 
bude, ale nepřišlo ani na Vánoce. Nakonec 
mi vedoucí oddělení Marcela Duháčková za-
křičela do telefonu, ať si to tedy koupím jinde. 
Odstoupila jsem od smlouvy a chci vyzved-
nout zálohu. V pokladně ale neměli ani koru-
nu. Při další návštěvě zase bylo z technických 
důvodů zavřeno. Teprve 17. ledna mi peníze 
vrátili. Už mě tam nikdy neuvidí.  

(St.  Provazníková, Jirkov u Chomutova)

Lednovou tajenkou bylo přání redakce KRL 
čtenářům do nového roku 2012. Správná 

odpověď zněla: Vykročte tou správnou no-
hou. Na křížovku přišlo celkem 96 správných 
odpovědí. Z nich jsme jako výherce vylosovali 
Ivetu Makovičkovou, Sokolovská 25, Karlovy 
Vary-Rybáře. Získává dvě vstupenky na kul-
turní představení. Blahopřejeme!

Pojďme spolu chválit
Pokora je nejvyšší ctnost. Z pokory vyrůs-

tá úcta k sobě a z úcty k sobě vyrůstá úcta 
k druhým. Z toho pak roste láska k lidem ko-
lem sebe i zdravá láska k sobě samému. Stalo 
se zvykem všechny kolem sebe kritizovat. Ale 
říci pokorně sobě samému: „Co jsi dokázal?“ 
již neumíme tak často. Pokud se podívám 
na sebe,  vidím, že jsem mohl i pro Bohati-
ce udělat mnohem více. Ale není to snadné. 
Mnoho lidí, mnoho zájmů.  Ale snad alespoň 
něco se podařilo. A takto se dívám i na politi-
ky z našeho města. Je potřeba je stále kritizo-
vat? Sami jsme si je zvolili, my sami jsme jim 
dali hlas. Zcela jistě se nikomu z nás nelíbí 

stálé půtky na radnici. Ale jinak? Za poslední 
rok jsem nečetl v celostátním tisku o Karlo-
vých Varech nic vyloženě negativního. Lidé 
potřebují především město, na které mohou 
být hrdí, ve kterém se jim dobře žije. Chtějí, 
aby se v něm cítili dobře. Ujaly se farmářské 
trhy, opravují se chodníky a silnice. I k nám 
do Bohatic jsme loni dostali vánoční výzdo-
bu. Věřím, že v ovzduší díků a úcty se pracu-
je lépe. A tak děkuji s lidmi, které zastupuji,  
městu za rok 2011 a věřím, že posilněni díky 
bude rok 2012 rokem nás občanů, kdy město 
k nám bude otevřené a přívětivé. 

(JUDr. Ronald Němec, Bohatice)

Naše město 
Karlovy Vary
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Tajenka KRL na únor: Nejrychlejší metoda stavby rodinného domku

Odpovědi zašlete do 15. února 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,  
360 01, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného luštitele čekají dvě vstupenky na kulturní představení.
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Křížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města



Široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozidel. Prodej – výkup – protiúčet. Možnosti 
financování. Garance původu, servisní historie, záruka až 2 roky.

BENZIN

DIESEL

220 000 Kč bez DPH

489 000 Kč bez DPH

Mercedes-Benz A 160 Blue Efficiency  
První majitel, v provozu od 06/2010, najeto 
22 600 km, nehavarované, servisní knížka, 
plná záruka do 06/2012. Stříbrná metalíza, 
objem 1498 ccm, výkon 70 kW. Originál 
autorádio, centrál dálkový, imobilizér, 
el. přední okna, el. zrcátka, klimatizace, 
ABS, ASR, ESP, posilovač řízení, manuální 
převodovka, senzor stěračů, aj.

Mercedes-Benz B 180 Blue Efficiency ECO
První majitel, v provozu od 05/2010, najeto 
16 200 km, nehavarované, servisní knížka. 
Černá barva, objem 1699 ccm, výkon 85 kW. 
Originál autorádio, CD přehrávač, centrál 
dálkový, imobilizér, el. přední okna, 
el. zrcátka, tónovaná skla, mlhovky, zadní 
stěrač, klimatizace, dělená zadní sedadla, 
ABS, ASR, ESP, posilovač řízení, manuální 
převodovka, senzor stěračů, aj.

Mercedes-Benz Vito 113 CDI KB L
První majitel, v provozu od 07/2011, najeto 
18 000 km, nehavarované, servisní knížka. 
Červená barva, objem 2143 ccm, výkon 
100 kW. Rádio, CD přehrávač, centrál dálkový, 
imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, 
mlhovky, zadní stěrač, klimatizace, ABS, ASR, 
ESP, posilovač řízení, manuální 6 stupňová 
převodovka, aj.

S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov u Karlových Varů, 

Tel: 737 216 531, 737 216 515, www.suw.cz

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

BENZIN 320 833 Kč bez DPH

SC-320079/01

SC-320084/01
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-320143/01

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

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

 

 

 

Bezpečnostní dveře, otevírání 
zámku, zámečnické práce – 
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 
tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 
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NOVĚ  OTEVŘENO

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb
tel.: 774 997 898

Otevírací doba:
 Po – Pá 9–18 hodin 
So 9–12 hodin

www.ondalek.cz
•  nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,  

Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
•  vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
•  předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele 
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
•  hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC

188x63_Ondalek.indd   1 12.4.2011   12:12:19

SC-310396/10



Bydlení 
snadno a rychle
Kontaktujte profesionály ve svém oboru Ihned přijmene

U Divadla 339, Sokolov

fenix@dumrealit.cz, 603 238 854 

www.dumrealit.cz/fenix

Sokolov

Franze Kafky 831/9 , Mariánské Lázně

premium@dumrealit.cz, 602 969 410

www.dumrealit.cz/premium

Mariánské
Lázně

Manažer divize 
V rámci masivní expanze naší realitní 
sítě hledáme do nejužšího manage-
mentu společnosti kolegy na pozici 
manažer divize. Tato pozice spočívá 
v  komplexním řízení přidělených 
poboček včetně získávání nových 
poboček do své divize, spolupo-
dílení se  na  strategických, perso-
nálních i  organizačních procesech. 
Pozice je spojená s velkou časovou 
náročností a  častým cestováním. 
Nabízíme širokou podporu celého 
vedení společnosti vč. nadstandard-
ní odměny a manažerských výhod.

Obchodník frančízingové sítě
Do našeho týmu obchodně-akvizič-
ního oddělení hledáme vhodného 
kandidáta či kandidátku na pracovní 
pozici obchodník franšízingové 
sítě. Pozice obchodníka franšízin-
gové sítě spočívá ve vyhledávání 
obchodních partnerů či investorů, 
kteří by se chtěli stát součástí naší 
renomované sítě realitních kanceláří. 
Naší strategií je masivní expanze, 
tj.  získávání nových obchodních 
partnerů k otevírání nových poboček 
v  rámci celé republiky. K  této práci 
nabízíme širokou podporu celého 
oddělení vč. nadstandardního osob-
ního přístupu. Rádi Vás uvítáme 
v našem akvizičním týmu. 

DEVELOPMENT

Svobody 559/37, Cheb

p.kolar@dumrealit.cz, 777 240 665 

www.dumrealit.cz/top_cheb

Cheb

Moskevská 1010/18, Karlovy Vary

balikova@dumrealit.cz, 604 880 596

www.dumrealit.cz/spa

Karlovy Vary

manažer – Bc. Pavla Týcová 
email: tycova@dumrealit.cz
tel.: 734 766 025

obchodník - Kristina Špalová
email: spalova@dumrealit.cz
tel.: 734 699 922

SC-320092/02


