
3 | 2015

ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH 

ŠKOL



+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

zakázka č. 2015016

K.Vary-Petřín

Byt 1+1
cena: 990.000,-Kč

zakázka č. 2015001

K. Vary - Rybáře

Byt 2+1
cena: 940.000,-Kč

zakázka č. 2015015

K.Vary - Dvory

Byt 2+1
cena: 850.000,-Kč

zakázka č. 2015009

Loket nad Ohří

Rodinný dům
cena: 3.550.000,-Kč

zakázka č. 2015010

K.Vary - Doubí

Byt 1+1
cena: 1.450.000,-Kč

zakázka č. 2015021

Horní Slavkov

Byt 3+kk
cena: na dotaz

zakázka č. 2015999

Karlovy Vary

Poptávka
cena: do 4.500.000,-Kč

zakázka č. 2015005

Stružná

Rodinný dům
cena: 3.250.000,-Kč

zakázka č. 20144

Karlovy Vary

Byt 1+1
cena: 1.080.000,-Kč

zakázka č. 2015011

Jenišov
zakázka č. 2015017

Kolová

Rodinný dům
cena: 5.550.000,-Kč
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Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Petra Michlíková

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

Byt 1+1  v 1.patře zděné vily se 
zahradou. Původní, udržovaný 
stav, vytápění lokální plynové. 
Osobní vlastnictví. UP 35 m².

Byt 2+1 ve 2.p.zděného domu 
na ul.Sokolovská, orientovaný 

do klidného dvora (za Elite). Velmi 
dobrá údržba domu. UP 53 m².

Byt 2+1 v přízemí zatepl.cihlového 
domu, ul.Na Průhoně, po rekon-
strukci. Nízké měsíční náklady! 
Zahrádka za domem. UP 51 m².

Dům v romantickém zákoutí pod 
loketským náměstíčkem, se dvěma 

byty 3+1 a 2+1, se zahradou a garáží. 
Pozemek 1375 m², UP 180 m².

Dům z r. 2008, vel. 6+kk s krbem, 
2 prostorné koupelny, garáž, velká 
zahrada. Výborný stav. Pozemek 

1404 m², UP domu 220 m².

Byt v panel.domě v ul.Sládkova 
(Tuhnice), pod lesem, 2.patro. Velmi 

pěkně zrekonstruovaný. V ceně 
i spotřebiče. UP 37 m² + sklep.

Přízemní, krajový řadový dům 4+kk 
s obytným podkrovím, garáží a dílnou. 
Zahrada s terasou. Pozemek 389 m²,  

UP domu 120 m².

Zděný  dům s relaxační zahrádkou 
a terasou v 1.patře. Kolaudován 
v r. 2009.  Dům je vnitřní řadový.  

2 parkovací stání. UP domu 169 m².

Byt 1+1 s balkonem v novostavbě 
v ul.Terezínská. 1.patro, pěkný 

výhled, blízko u lesa. Bezproblémo-
vé parkování. UP 47 m² + balkon.

Byt 3+kk, po rekonstrukci, výborný 
stav bytu i domu.Možno odprodat 
i vybavení. 2 vlastní parkovací stání 

na kartu. UP 65 m².

Pro klienta hledáme rodinný dům 
v klidné části K. Varů ke koupi. 

Dobrý stav. 
Platba v hotovosti. 

Dům 3+1 s pěkným pozemkem, 
novostavba, jen minimálně obydlená, 

kolaudace r.2007. Pozemek  1258 
m2, UP domu 110 m².

Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Regina Dostálová

Řadový rod.dům
cena: 4.380.000,-Kč

zakázka č. 2015007

Řadový rod.dům

Řadový rod.dům
cena: 4.380.000,-Kč
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Neklamným znamením blízkého jara jsou pro mne 

prosluněné dny prodlužující se na úkor nekonečně 

zábnoucích nocí. Ve vzduchu je cítit zase po roce 

nová naděje. Po masopustních veselicích a ple-

sových rejích přichází čas půstu, který vyvrcholí 

oslavou probuzené přírody. Po staletí lidé oslavují, 

že přežili v dobrém nepříznivou dobu a cyklus zno-

vuzrozením začíná nanovo. Kořeny těchto tradic 

jsou hluboce předkřesťanské. 

I naše město ožívá čilým ruchem vzorných hospo-

dářů. Ožívají zahrady i parky, ulice a chodníky jsou 

zbaveny nánosů špíny a posypového materiálu, 

domy se odívají do nových a čistých hávů. Město 

se připravuje na zahájení lázeňské sezony, která 

každoročně oživuje zdejší lázeňský život na začát-

ku května, tentokrát ve dnech 1. až 3. tohoto mě-

síce, se zapojením po desetiletích opět otevřeného 

kulturního centra a hotelu Národní dům.

Mnoho zajímavého občanům města přinesou 

i velikonoční trhy, jež se uskuteční od 27. března 

do 6. dubna na třídě T. G. Masaryka od Becher-

platzu směrem do centra. Kromě velikonočního 

sortimentu, který nabídnou ve svých stáncích 

zkušení obchodníci, zapojí se tentokrát i kavárníci 

se svými předzahrádkami. Nedílnou součástí trhů 

bude i bohatý kulturní program, vystoupí folklorní 

soubory Dyleň a Skejušan, regionální taneční 

soubory, hudebníci, pěvecké sbory, divadlo pro 

děti a vystoupení školních děti pro dospělé. Hojně 

navštíveny budou jistě i oblíbené dětské dílny 

s velikonoční tematikou.

Jaro budiž pochváleno!!!

     

 Jiří Klsák

 náměstek primátora
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 3/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je Monika Kořinková. 
Těší se, že ve II. Mateřské škole Krušnohorská na 
Růžovém vrchu získá po letošním zápisu mnoho 
nových kamarádů.

08 MINISTR BABIŠ VRÁTIL R6 MEZI PRIORITY 

Termín dokončení silnice R6 mezi Karlovými Vary 
a Prahou by se mohl posunout z roku 2030  na rok 
2025. Stavby obchvatu Lubence a Řevničova  budou 
podle slibu ministra  zahájeny v příštím roce.

09 SLEDOVANÉ STAVBY KARLOVÝCH VARŮ 

rozšíříme o rekonstruovaný Löschnerův pavilon v Ky-
selce. Dílo karlovarského stavitele Alfréda  Bayera 
z roku 1907 se dočkalo opravy za 200 milionů korun. 
Kolaudace byla 29. ledna.

11 V SOUTĚŽI SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK      

zabodovalo v letošním 12. ročníku hned pět karlo-
varských podnikatelů. Šlo o restauraci DUO ve Staré 
Roli, pánské kadeřnictví Simona, Sport Studio Prima, 
výrobu a opravu oděvů Sokolovská a Kadeřnictví 
v Bělehradské ulici.

15 SERIÁL OKOLNÍ OBCE ZAHÁJÍ DALOVICE

Na přání čtenářů bude  do konce roku vycházet 
v KRL seriál o okolních samostatných obcích, které 
byly součástí Karlových Varů. Půjde o Andělskou 
Horu, Březovou, Dalovice, Hory, Jenišov, Mírovou, 
Otovice,Všeborovice, Vysokou a také Podhoří, které 
zaniklo kvůli Smolnické výsypce.

21 JARNÍ GASTRONOMICKOU PREMIÉROU 

bylo znovuotevření první zážitkové restaurace 
v našem městě Le Marché. Šéfkuchař Jan Krajč (na 
snímku) představil dvě nové posily v kuchyni. Le 
Marché je podle serveru Tripadvisor nejlépe hodno-
cenou restaurací v Karlových Varech.

26 DO STARTU LETOŠNÍHO 1/2 MARATONU  

zbývají necelé tři měsíce. Dříve než vavříny pro 
vítěze na trati 21,0975 kilometru ulicemi lázní rozdali 
ocenění pořadatelským městům. Mezi 26 vybranými 
získaly stříbrnou známku kvality IAAF za kvality 
pořadatelské služby i Karlovy Vary.
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REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 445 (info@mediaas.cz)



4   krl° BŘEZEN 2015

• VÍTÁNÍ JARA

Jak se pozná jaro v našem   
Letošní astrononické jaro začne 20. března ve 23,44 hod. 
Podle pozorování se však první závan jara pozná v Karlových 
Varech mnohem dříve. Sestavili jsme z vašich zpráv pořadí 
prvních známek jara v našem městě.

1 Nejdříve se jaro pozná na slunných svazích pod Petřínem a v závětří 
vedle Lützowovy vily nad Vřídlem.  

2 První krokusy vyrazí ve Dvořákových sadech. Tahle tradice nebyla 
v posledních letech ani jednou porušena.  

3 Nejhlučnější úvod jara bývá v ptačí lokalitě Pupík na Dolní Kamenné 
pod pivovarem. "Když tu začnou ve čtyři ráno řvát kosové a špačci, je to 
takový kravál, že se nedá spát," říká bezdomovec Láďa, který lokalitu 
zjara raději opouští. Loni a předloni se špačci vrátili již 27. února.

4 K jaru patří i souboje opeřenců a vyvádění mladých.

5 Jarní ovzduší stvrzují na Staré louce, v Mlýnské ulici, na Masaryčce 
a jinde předzahrádky. Letos platí pro ně od 1. března nová pravidla, schvá-
lená radou města. Nejsou dále povolovány divoké domečky a předzahrád-
ka nesmí být vyšší než čtyři metry.
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• AKCE MĚSÍCE

  městě    

6 K pravidelným akcím jara patří jarmarky 
a také Farmářské trhy. Ty letošní FT budou 20. 
března. O den později 21. března v 18 hodin 
zahájí festival Pramen Života. Koná se v tělocvič-
ně ZŠ Svahová 26 a jde o akci  zdraví, spojenou 
s rukodělným jarmarkem Dárkobraní s Rozár-
kou. Tradiční akcí jara jsou i Velikonoční trhy, 
letos od 27. března do 6. dubna u Becherplatzu 
na třídě TGM. Na ně naváže řemeslný jarmark 
od 27. dubna, který bude součástí Zahájení 
lázeňské sezóny.

7 Tečkou za vítáním jara bude mytí a čištění 
ulic po zimě. Letos nastoupí kropiči zřejmě 
1. dubna v 8 hodin ráno. Mezi prvními ulicemi, 
které spláchnou, budou například Jugoslávská, 
Horova, Třeboňská, TGM.

8 Jen co slunce prohřeje záhony před Hlavní 
poštou, ve Dvořákových sadech a na Mlýnské 
kolonádě, nastoupí tam zahradnice Správy 
lázeňských parků. Plné přepravky macešek 
musí do země, aby v jarním sluníčku se bylo na 
co dívat. (fi k)
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LÁVKA PRO PĚŠÍ U HORNÍHO NÁDRAŽÍ 

bude zřejmě uzavřena do konce března. Při kontro-
le nosné konstrukce odhalili narušení korozí. Statik 
nařídil 6. února zákaz vstupu.

TAŠKY NA SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU

objednal karlovarský magistrát.Tisíc malých a tisíc 
velkých tašek bude připraveno koncem II. čtvrtletí 
k vyzvednutí na magistrátu.

NOVOU SPOLEČENSKOU JÍDELNU OTEVŘELA 

v únoru internátní střední škola Calsbad Inter-
national School. V bývalé Toscaně vystavěla tzv. 
Friendship Hall. Škola, která letos zahájila 1. ročník 
s 26 studenty ze 23 zemí, očekává, že do 5 let by 
mohla vzdělávat asi stovku studentů.

• STALO SE/STANE SE

NOVÉ PARTNERSKÉ MĚSTO KARLOVÝCH VARŮ 

se jmenuje Ejlat. Přímořské turistické město v nej-
jižnější části Izraele v Akabském zálivu se jím stalo 
po tříleté intenzívní spolupráci. Partnerství schválilo 
20. ledna zastupitelstvo a 2. února byla v Ejlatu po-
depsána smlouva. Za partnerské město ji podepsal 
primátor Ejlatu Yitzhak Halevy (na snímku).

STUDENTSKÝ PARLAMENT DISKUTOVAL

o problémech městské hromadné dopravy v Kar-
lových Varech. Účastníci ocenili chystaný  zvýhod-
něný tarif pro studenty nad 15 let a zajímali se 
o spojení horního nádraží a Drahovic.

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ HOLOCAUSTU

byly obsahem setkání u příležitosti 70. výročí 
osvobození koncentračního tábora Osvětim. V sále 
Becherovy vily naslouchali studenti a další poslu-
chači vyprávění těch, kteří lágr přežili.

MINISTR FINANCÍ ANDREJ BABIŠ SLÍBIL

Karlovým Varům pomoc s hledáním fi nancí na 
obnovu Císařských lázní. Podle něho se stát hlásí 
k účasti na záchraně histotické památky.

NÁVŠTAVA  IZRAELSKÉHO VELVYSLANCE

Ivo Schwarze v Karlových Varech připomenula 
25 let česko-izraelských diplomatických vztahů.  
Tématem rozhovoru s primátorem byla rovněž 
výměna odborníků v cestovním ruchu. 

K VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA

pořádá město a Klub TGM tradiční vzpomínkový 
akt. Koná se 6. března od 14 hodin u sochy 1. 
československého prezidenta na pěší zóně.



7

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Na seznamu UNESCO bude až tisíc objektů

Nejcennější historické a stavební památky na 
území města bude od podzimu zahrnovat nový 
plán ochrany. Město si aktuální dokument 

pro UNESCO nechalo zpracovat pro zhruba tisícovku 
objektů. Plán ochrany usnadní papírování majitelům 
domů i památkářům. Tento plán ochrany městské 
památkové zóny má usnadnit městu vstup do 
UNESCO. Poslouží jako dokument pro stavební úpra-
vy, jako jsou výměny oken, opravy střech či fasády. 
Magistrát za vypracování plánu zaplatí až milion 
korun. Vzhledem k počtu objektů, kterých se doku-
ment týká, dostalo město množstevní slevu. "Mezi 
tisícovkou objektů jsou nejen budovy, ale i další stav-
by v městské památkové zóně jako nádvorní stavby, 
kůlny nebo garáže," uvedl náměstek primátora Jiří 
Klsák. Pokud bude chtít majitel lázeňského domu 
vyměňovat okna, památkáři nahlédnou do plánu 
ochrany. Okamžitě zjistí, zda rozhodují o budově, 
která má cennější interiér nebo exteriér. A podle toho 
okna schválí. Výjimkou by mohla být barva fasády. 
Karlovarští radní už v minulosti uvažovali, že by 

památkovou zónu města ještě rozšířili a celé území 
povýšili na městskou památkovou rezervaci. Kroky 

magistrátu souvisejí se zápisem Karlových Varů na 
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Odchyt holubů končí
Začátkem tohoto měsíce končí ve městě regu-

lační odchyt holubů. Probíhal od ledna. Ke dni 
uzávěrky KRL č.3 (10. února) bylo odchyceno 

216 holubů, nejvíce na stanovištích Úvalská, Krym-
ská, Horova (Tržnice) a nábř. J. Palacha. V prvních 
týdnech akce byli holubi odchytovou fi rmou cíleně 
krmeni, aby se naučili chodit do míst s klecemi. 
Bohužel na řadě míst lidé holuby dál neustále krmí, 
čímž snižují úspěch regulačního odchytu. Jde o nábř. 
J. Palacha, na Drahomířině nábřeží, kolem náměstí 
V. Řezáče a Milady Horákové. Odchytové klece byly 
instalovány ve vytipovaných lokalitách s četným 
výskytem holubů. Šlo o ulice Krymská, Úvalská, 
Sedlecká, nábř. J. Palacha, Karlovarská a Severní. 
Klece byly umístěny i na budově Tržnice a hotelu 
Thermal. Odchyt prováděla společnost Myšáci za 
cenu 43 tisíc Kč. Odchycení holubi budou předáni 
zařízení Drosera, které je použije jako potravu pro 
hendikepované dravce. Apelujeme na občany, aby 
holuby na území města nekrmili. Krmení holubů je 

porušením obecně závazné vyhlášky Statutárního 
města Karlovy Vary č. 2/2012 k zajištění čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství a k ochraně životního 
prostředí. Strážníci za to mohou uložit pokutu až do 
výše 1 000 Kč. 
 Helena Kyselá

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Zastupitelstvo města Kalovy Vary se sejde 24. 
března v sále Lidového domu ve Staré Roli. Pro-
gram i on-line přímý přenos na www.mmkv.cz.

 Diskuzní fóra budou 
pokračovat. Celoměstské 
diskusní setkání a vy-
hlášení deseti problémů 
města je naplánováno 
na 15. dubna v sále 

Alžbětiných lázní. V dubnu a květnu budou setkání 
s občany čtvrtí Stará Role, Počerny, Bohatice, 
Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky, Cihelny, Doubí, 
Dvory a Tašovice. Začátky budou v 17 hodin.

 Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku 
města, zveřejňuje záměr prodeje dvou volných 
budov, a to formou veřejné licitace. Nabízena je 
budova v Táborské ulici 375/26 včetně pozemků. 
Jedná se o volně stojící objekt, zcela podskle-
pený s užitným 1. a 2. podlažím a podkrovím. 
Původní objekt postaven v roce 1884, v roce 
1960 byla k východnímu štítu objektu zřízena 
přístavba a objekt byl upraven na školku. Od roku 
1990 byla budova využívána jako hudební škola. 
V současné době není objekt využíván. Minimál-
ní nabídková cena činí 1.250.000,- Kč. Odbor 
majetku města zveřejňuje také záměr prodeje 
bytového domu na adrese Fr. Halase 13/5 včetně 
pozemků. Jde o volně stojící objekt, částečně 
podsklepený, má tři obytná nadzemní podlaží. 
V současné době je prázdný, bez oprav a údržby. 
Minimální nabídková cena činí 1.350.000 Kč.
Podrobné specifi kace nabízených objektů, včetně 
podmínek veřejné licitace, jsou zveřejněny na 
úřední desce magistrátu města včetně její elek-
tronické podoby na www.mmkv.cz, případně na 
telefonu 353 118 437, p. Netíková.

Obraťte se na Jednotné kontaktní místo (JKM), 
kde obdržíte informace o tom, jak krok za kro-
kem postupovat, pokud chcete přeshraničně 
poskytnout službu ve státech Evropské unie, 
státech tvořící Evropský hospodářský prostor a 
ve Švýcarsku (EU), na základě českého živnos-
tenského oprávnění např. k živnosti řemeslné 
zednictví nebo truhlářství. Dozvíte se také, jaké 
povinnosti musí podnikatel splnit, pokud chce 
do některého státu EU vyslat pracovníky, jaké 
doklady je povinen předložit v případě kontroly, 
obecné informace o sociálním a zdravotním 

pojištění, daňové problematice a o povin-
nosti nahlášení pobytu u cizinecké policie.
JKM poskytne i obecné informace pro získání 
živnostenského oprávnění v konkrétním státě 
EU. Veškeré dotazy zodpoví JKM zcela zdarma 
a tazateli zašle odpověď e-mailem nejpozději 
do 7 kalendářních dnů.
Jednotné kontaktní místo

Magistrát města - živnostenský úřad

III. patro, kancelář č. 314 nebo 326

Telefon:  353 118 710, 353 118 702

E-mail:  jkm@mmkv.cz 

Chcete podnikat v Evropské unii? 
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Ministr fi nancí splnil sliby
Návštěva ministra fi nancí Andreje Babiše 8. 

února oživila naděje Karlovaráků, že se za-
čnou řešit zakonzervované problémy regionu. 

Alespoň pokud jde o silnici R6 a záchranu Císař-
ských lázní. Po návštěvě ministra fi nancí se ledy 
pohnuly. Ve stohu dopravních investic se R6 z konce 
dostala mezi TOP 10 priorit. Zatímco dosud byl za 

termín dokončení zbytku R6 uváděn rok 2030, vláda 
nyní potvrdila zkrácení termínu nejméně o tři až pět 
let. Ministr fi nancí navíc naznačil, že na fi nancování 
chybějících úseků by se mohly podílet i soukromé 
fi rmy. Vláda chce už v příštím roce zahájit výstavbu 
tří úseků R6. Jde o obchvaty Lubence, Řevničova 
a úsek Nové Strašecí - Řevničov. Už letos začne 

sloužit úsek u Lubence. Podobně optimisticky 
naladil ministr fi nancí místní politiky u chátrají-
cích Císařských lázní. Podle něho by se na jejich 
záchraně měl podílet také stát. Babiš slíbil lobovat 
za tuto památku u ministra kultury. Nejdříve je prý 
ale nutné zkusit, zda by se rekonstrukce Císařských 
lázní nedala fi nancovat z evropských programů. 
Nový úspornější projekt předpokládá náklady 
přibližně 500 milionů korun bez vnitřní vestavby. 
Původní odhad 900 milionů korun se loni v dubnu 
zdál zástupcům kraje i města nad jejich možnosti.     
 krl

Strojní blokové čištění místních komunikací 
a parkovišť ve vlastnictví Statutárního města 
Karlovy Vary bude jako každoročně probíhat 
od 1. 4. do 31. 10. Motoristé budou s týdenním 
předstihem informováni dopravními značkami 
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ. Začátky blokového čištění 
byly stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního 
mytí na 20,00 hod. V den čištění dojde v těchto 
ulicích k vymístění všech vozidel, která svým 
umístěním brání řádnému vyčištění plochy 
komunikací, na odstavné parkoviště odtahové 
služby na Západní ulici č.63 v Karlových Va-
rech. Informaci o odtaženém vozidle lze získat 
na tel. čísle této odtahové služby 353 222 867, 
případně na emailech  pulkrt@dpkv.cz nebo 
odtah@dpkv.cz.   
Ceny za nucené odtahy silničních vozidel  
jsou stanoveny Nařízením statutárního města 
Karlovy Vary č. 4/2013:

za jeden nucený odtah úplný 1 200 Kč 

za jeden nucený odtah neúplný 600 Kč 

Maximální ceny za střežení jednoho takto 

odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém 

parkovišti činí: 

za první den (kalendářní den přitažení) 100 Kč 

za každý další i započatý den 150 Kč

Apelujeme na motoristy, aby respektovali 
dopravní značení umístěné na příslušných 
komunikacích. Pomohou tak zdárnému prů-
běhu pravidelné očisty místních komunikací 
a vyhnou se komplikacím a nepříjemnostem 
spojeným s nuceným odtahem vozidla.  (mm)

KRL budou od dubna zveřejňovat harmonogram 
blokového čištění. Bude rovněž na www.mmkv.cz.

Blokové čištění začne příští měsíc KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Svoz bioodpadu do speciálních hnědých 
kontejnerů začne. Nádoby budou po městě 
rozmisťovány nejpozději začátkem dubna, 
v případě časnějšího nástupu jara budou 
kontejnery přistaveny již v průběhu března. 
Vyváženy budou jednou týdně a svoz bioodpadu 
je zdarma. Místa přistavení jsou stejná jako 
loni. Občané, kteří kontejnery v místě neměli, je 
mohou objednat na technickém odboru magis-
trátu u pí. Szmitkové tel. 353 118 213, email:  
h.szmitkova@mmkv.cz.

 Separace odpadu byla v našem městě rozšíře-
na o další komoditu. Obyvatelé mohou nově třídit 
použité potravinářské oleje. Použité jedlé oleje 
a tuky (v maximálním množství 10 litrů) je možné 
po předložení občanského průkazu odevzdat ve 
sběrném dvoře na Růžovém vrchu, ve Dvorech 
a v Rybářích. Podmínkou je, aby byly předané 
v uzavíratelných obalech (např. PET lahvích).

 Prvními komunikacemi, kde začne blokové 
čištění již 1. dubna, budou ulice Jugoslávská, 
Bulharská, Horova, Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská. Noční mytí začne 1. dubna  
ve Varšavské, T.G.Masaryka, Dr. D.Bechera, na 
křižovatce Zeyerovy a Varšavské a na hlavní 
přestupní stanici MHD.

Andrej Babiš v Karlových Varech

Dokončený úsek R6 u Lokte
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• SLEDOVANÉ STAVBY

Liďák zase o kus dál...
Lidový dům ve Staré Roli je významným měst-

ským kulturním zařízením Karlových Varů. V po-
sledních letech prošel objekt mnoha zásadními 

rekonstrukcemi a s opravami se počítá i pro letošní 
rok. Lidový dům ve Staré Roli má nyní ve své gesci 
náměstkyně primátora města Karlovy Vary JUDr. 
Hana Zemanová. Ta si přišla prostory Lidového domu 
osobně prohlédnout společně se správcem Lidového 
domu Jakubem Žikešem (na snímku vpravo). Během 
kontroly se zaměřili na sál, jeho zázemí a čerstvě 
dokončenou restauraci. „Chtěla jsem prostory osobně 
vidět. Od roku 2008 zde probíhá kompletní oprava 
objektu. Byl zrekonstruovaný slavnostní sál včetně 
foyer, šaten a toalet. Prostory byly vybaveny novým 
mobiliářem a bary, modernizací prošla zvuková 
i světelná technika. Lidový dům také dostal novou 
vzduchotechniku a klimatizaci. Za zmínku jistě stojí 
nejmodernější bezpečnostní prvky a prvky požární 
ochrany a také zázemí pro invalidní spoluobčany,“ 

uvedla JUDr. Zemanová. "V loňském roce proběhla 
plánovaná rekonstrukce restaurace v hodnotě přes 
4,5 mil. korun a v současné době připravujeme výbě-
rové řízení na provozovatele restaurace“, pokračuje 
Hana Zemanová. Lidový dům jako sledovaná akce 
magistrátu se dočká oprav i v letošním roce. Letošní 
plán akcí začíná rekonstrukcí volných nebytových 
prostor ve druhém a třetím nadzemním podlaží, které 
jsou k dispozici ke komerčnímu využití. K celkové-
mu dokončení objektu tak bude chybět už jen nová 
fasáda. Té by se mohl Lidové dům dočkat buď ještě 
letos, nebo nejpozději v příštím roce. Náměstkyni 
zajímala také vytíženost slavnostního sálu. „Byla jsem 
mile překvapena, že se tu v loňském roce konalo 
přes 60 akcí. Sál je to krásný, moderní a měl by být 
využíván v co nejvyšší míře,“ uvedla Hana Zemanová. 
Tradičními akcemi jsou maturitní plesy, plesy a v po-
sledních letech také slavnostní předávání vysvědčení. 
Již tradičně si veřejnost v Karlovarském kraji zvykla 

navštěvovat v Lidovém domě koncerty pořádané 
agenturou Vlny. V zimních měsících patří slavnostní 
sál plesové sezoně. Střídají se zde maturitní plesy, 
karnevaly, plesy a fi remními večírky. V neposlední 
řadě slavnostní sál slouží pro zasedání zastupitel-
stva města Karlovy Vary.  „Mezi již tradiční akce tak 
například řadíme letecký karneval, ples rybářů, ples 
sportovců i ples myslivců. Já osobně se nejvíce těším 
na koncerty pořádané agenturou Vlny a na již tradiční 
Mezinárodní výstavu koček, pořádanou Klubem koček 
Karlovy Vary, která se koná 18.-19.4.2015“, uvedl 
Jakub Žikeš, správce Lidového domu. Prostory jsou 
díky moderní technice s projekcí vhodné i pro konání 
konferencí a školení. Pokud byste si chtěli rezervovat 
slavností sál pro ples, divadlo, konferenci či jinou 
akci, musíte s velkým předstihem. Zájem o sál je 
velký, již se začíná plnit kalendář na zimní měsíce 
roku roku 2016.

Pavilon v roce 1919..

Löschnerův pavilon po rekonstrukci 
Jedinečné dílo karlovarského stavitele Alfréda 

Bayera se dočkalo oživení. Známý Löschnerův 
pavilon v Kyselce září opět barvami. Kolauda-

ce rekonstruovaného objektu čp. 64 proběhla 29. 
ledna. Investorem byly Karlovarské minerální vody. 
Oprava dřevěné stavby z roku 1907 přišla na 20 
milionů korun. Při kolaudaci byla oceněna kvalita 
práce a provedení náročné rekonstrukce roubené 
části objektu včetně řezbářských a tesařských 
prvků. Uznání si při kolaudaci zasloužil zcela neob-
vyklý způsob izolace a zateplení objektu přírodním 
konopím. Pavilon tak při zachování své historické 
podoby dostal při rekonstrukci moderní parametry 
splňující náročné standardy pro současné veřejné 
budovy: bezbariérový přístup, speciální WC pro 
handicapované osoby, alarm a moderní vytápění. 
Nyní se v pavilonu připravuje expozice muzea 
stáčení minerálních vod v Kyselce a historie znač-
ky Mattoni. "Muzeum pro svou expozici využije 
artefakty ze sbírek Karlovarského muzea a ze 
soukromých sbírek  Dr. Stanislava Burachoviče, 

Ferdinanda Hollyho a Vladimíra Dleska. Zapojit se 
může i karlovarská veřejnost a příznivci Kyselky, 
kteří mají předměty o  historii stáčení minerálních 
vod v Kyselce. Ať už jde o obrázky, fotografi e, 

listiny, lahve, etikety, razítka či reklamní letáky. 
Náměty uvítáme na mailu: muzeum@mattoni.cz," 
říká Martin Hanzl ze společnosti KMV, který má 
přípravu muzea na starosti.   Pavel Novák

..a pavilon dnes
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Co přinese Havlovo místo 

Než začneme v Karlových Varech budovat Havlovu 
lavičku, bylo by dobré se zeptat v některém z měst 
v ČR, kde už stojí, co to přinese. Co obnáší vybrat 
vhodné místo, to totiž vybírá sám autor Bořek Šípek, 
nikoliv plátce a objednatel. Už tady se mohou před-
stavy představitelů města a autora lišit. Ale hlavně co 
obnáší údržba celého prostoru, jeho čistota a hlavně 
kompletace. Osobně jsem se informovala o uskuteč-
něném projektu v nedaleké Plzni přímo u odpovědného 
pracovníka, jež má tuto lavičku ve své správě. Skleněné 
artefakty – červené srdce a zelená „tečka“ – hlavní 
symboly celého místa, si vandalové vzali na mušku 
už druhý den po slavnostním odhalení. Dle smlouvy 
musí být nahrazeny, takže je za pár dní nainstalovali 
znovu a vydrželi cca 24 hodin! Nepomohl ani kamerový 
bod, který by byl možná jinde užitečnější a ochraňoval 
by např. půlku parkoviště. Cena artefaktů je několik 
desítek tisíc korun. Nepředpokládám, že by autor 
dlouho strpěl díky autorským právům nedostatky na 
svém díle. Věřím, že bude tlačit na správce, aby opět 
kompletoval celé umělecké dílo.V Karlových Varech 
není peněz nazbyt, všichni slyšíme neustále, že na nic 
nejsou dostatečné fi nanční prostředky. A najednou tady 
bude čtvrt miliónu a víc na lavičku, jež bude vyžadovat 
neustálý zdroj peněz na její údržbu. Nemyslím si, že by 
nebyla lákadlem pro vandaly. Nechtěla bych, aby mé 
povzdechnutí vyznělo tak, že jsem kategoricky proti 
Havlovu místu. Je mi spíš líto, když se dělá zbytečná 
práce. Nevím, zda by nebylo lépe pro všechny obyvate-
le a návštěvníky města raději za čtvrt miliónu alespoň 
částečně opravit „Masaryčku“, kde projde denně 
spousta lidí a zakopávají o uvolněnou, rozbitou či jinak 
poničenou dlažbu.
 Věra Bartůňková, zastupitelka města

Neuvěřitelné faux pas

Ač považuji Karlovarské radniční listy za skvělé 
periodikum, nemohu si odpustit tentokrát kritiku, která 
se zřejmě ale týká víc vedení města, než samotného 
měsíčníku. V jeho únorovém vydání bylo zveřejněno 
TOP 10 akcí roku 2015. S úžasem jsem doslova zíral 
na to, že do těch nejvýznamnějších událostí letošního 
roku bylo zařazeno např. otevření 2,2 km cyklostezky, 
nebo 3. ročník půlmaratonu namísto  20. Jubilejního 
Mezinárodního folklor. festivalu a dokonce namísto 
jubilejního 50. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka, která je hodnocena jako jedna 
z nejprestižnějších na celém světě, a jejíž  letošní  
jubileum nepřehlédlo ani naše hlavní město Praha, 
které uspořádá  v Národním divadle k této příležitosti  
slavnostní koncert. Prostě jak píše ve svém příspěvku 
v únorových KRL pan Pavliš: „Je to pořád dokola, jenom 
samý  sportovní  haly, cyklostezky ...“  A já dodávám: 
„stálý úbytek hostů , vysoká nezaměstnanost, nejnižší  
průměrná mzda z celé republiky a s tím spojený úbytek  
zejména  práceschopného  obyvatelstva.“ Už  zrušení 
samostatného  Odboru kultury minulým vedením  
svědčilo o naprostém nepochopení významu kulturního 
a společenského života pro atraktivitu města, které  
je stejně jako většina jeho obyvatelstva významně 

odkázáno na příjmy od lázeňských hostů a návštěvníků 
vůbec. Proboha – vždyť nejsme ani Dolní, ani Horní 
Lhota, kde by byl samostatný Odbor kultury zbytečným 
přepychem, a nejsme ani olympijskou vesnicí. Jsme,či 
spíše byli jsme a zase bychom měli být atraktivním 
prosperujícím městem. A když už jsem v té kritické 
náladě, tak si dovolím poznamenat, že by Karlovarským 
radničním listům určitě slušely fundované články kom-
petentních činitelů města o tom, jak a čím zvýšit jeho 
atraktivitu, bez které významnou měrou hosté přibývat 
nebudou, jako např. nastartovat lehký průmysl v okra-
jových částech, jak sem přivést významné kongresy, 
sjezdy a konference, naše a zahraniční fi lmové štáby, 
špičková centra kosmetické chirurgie atd. atd.Mělo 
by totiž už být konečně jasné, že haly a cyklostezky 
k návratu potřebné prosperity nevedou a je nejvyšší čas 
s tím začít něco dělat.
 Ivan Šendera

Názvy ulic ve městě

K tvářnosti města patří i názvy ulic. Co v Karlových 
Varech zaráží, je velký počet uličních názvů z ruského 
prostředí, neúměrný k pojmenování z ostatních částí 
Evropy. Přímo ve frekventované části města se nalézají 
ulice Jaltská, Krymská, Moskevská a Charkovská, 
v Rybářích pak Sibiřská. Z ruských osobností jsou 
u nás ulice Majakovského, Gorkého, Petra Velikého, 
I. P. Pavlova a Gagarinova. Ani Slováci, se kterými nás 
pojí téměř 70 let společné historie, se v takovém počtu 
v názvech našich ulic nevyskytují. Je nesporné, že 
ulice Petra Velikého do našeho města historicky patří. 
Musí zde mít ale ulici i Maxim Gorkij, sice uznávaný 
spisovatel, který však byl rovněž spjat se stalinistickým 
režimem a mj. velebil sovětské koncentrační tábory? 
Nebylo by lepší pojmenovat tuto ulici po Natálii Gorba-
něvské, která v srpnu 1968 s několika přáteli neohrože-
ně demonstrovala na Rudém náměstí proti sovětské 
invazi? A proč se sídlo městské správy musí nalézat 
na ulici, pojmenované po hlavním městě cizího státu? 
Nepůsobí už při samotném sdělování adresy zahranič-
ním partnerům obrat „Magistrát města Karlovy Vary, 
Moskevská ulice 21“ poněkud trapně? Vždyť to město 
představuje nejen sovětské vítězství v roce 1941, ale 
pro nás i tzv. Moskevský protokol po sovětské okupaci 
roku 1968. A jak asi může působit ulice nazvaná podle 
Jaltské konference na Poláky? Nemám nic proti ruským 
hostům, ohledy bychom však měli brát také na city 
a vnímání domácích občanů i ostatních zahraničních 
návštěvníků. Dojem proruské devótnosti, který mohou 
názvy hlavních dopravních tepen v okolí magistrátu vy-
volávat, se s pochopením u svobodomyslných lidí jistě 
nesetká. Z českých činitelů nám z minulého režimu 
zůstala ulice Šmeralova. Přes význam a některé klady 
tohoto politika – název podle vedoucího zakladatele 
KSČ, zdiskreditovaného předtím svými prorakouskými 
postoji za 1. světové války, jenž byl v závěru své kariéry 
činný jako pracovník Kominterny, je v ulici s několika 
školami přinejmenším diskutabilní. S komunistickým 
režimem u nás a jeho kulturní politikou je spojen 
spisovatel Václav Řezáč, po kterém se jmenuje náměstí 
v Drahovicích. V letech 1949–1956 byl ředitelem 

nakladatelství Československý spisovatel, které tehdy 
postupně získalo téměř monopolní postavení v oblasti 
vydávání české literatury 20. století a jehož ediční 
politika byla tehdy poplatná stalinskému pojetí kultury. 
A tak autor, končící jako komunistický prorežimní tvůr-
ce a vlivný funkcionář, který mj. odmítl podpořit žádost 
o milost pro svého vězněného kolegu Josefa Palivce, 
své náměstí u nás má, kdežto nositel Nobelovy ceny za 
literaturu Jaroslav Seifert nikoliv. Myslím si, že změny 
názvů pěti ulic: Moskevská, Jaltská, Krymská, Gorkého 
a Šmeralova + náměstí Václava Řezáče stojí za zvážení. 
Magistrát by měl zjistit náklady a administrativní bře-
mena spojená s přejmenováním a aktivně vyhledávat 
možnosti, jak ulehčit situaci těm, kterých by se změna 
názvů týkala (odpuštění poplatků, bonusy, např. vstupy 
do bazénového centra ad.). K přejmenování by pak 
nemuselo dojít najednou, nýbrž postupně. V médiích 
občas slyšíme povzdech, jak si nevážíme vlastních 
hrdinů a osobností. Snadná pomoc – važme si jich! 
Vedle N. Gorbaněvské a J. Seiferta by naše ulice mohly 
nést jména J. Heyerovského, V. Havla, Pavla Wonky, 
Jana Kubiše, K. Kryla, Ferd. Peroutky, Ludwiga Czecha 
(českoněmecký sociální demokrat a čsl. ministr, zahy-
nul v Terezíně r. 1942) ad. Z regionálních osobností by 
u nás neměly chybět ulice Václava Payera (autor první 
a velice pokrokové odborné lékařské práce o Karlových 
Varech /1522/), a karlovarských rodáků A. L. Stöhra 
(autor prvního historického díla o našem městě /1810/) 
a Ludwiga Mosera (zakladatel stejnojmenné světově 
proslulé sklárny). Jsem přesvědčen, že národní hrdost 
ke komfortu života patří. To zahrnuje i život ve městě, 
jehož uliční názvy v nás nebudí stud či rozpaky.  
 Mgr. Petr Cais

Slušní cizinci jsou vítáni

Naše město vždy bohatlo díky přílivu cizinců. Platili léč-
bu, lázeňskou i hudební taxu a dodržovali zákony. Mno-
zí zde ukládali do domů a pozemků úspory. Alespoň tak 
to líčí moje babička, která ve Varech zažila I. republiku. 
Tehdy byli prý cizinci první z těch, co zákony dodržovali. 
Nyní babička do lázní raději nechodí. Je to pro ní 
Kocourkov a gubernije, kde si mnozí majetní cizinci 
dělají co chtějí. V novinách našla zmínku, jak si s cizinci 
poradil starosta montrealského předměstí Dorval. Na 
požadavek rodičů muslimských školáků, aby ve škol-
ních jídelnách zakázali vepřové vzkázal: "Mulismové 
se musí přizpůsobit Kanadě, jejím zvykům a způsobu 
života, neboť kvůli tomu se přece rozhodli do Kanady 
přistěhovat. K tomu, aby se začlenili a naučili se zde 
žít, musí změnit svůj životní styl a chování. Kanaďané 
nejsou rasisté ani xenofobní ale nejsou ochotni vzdát 
se své identity, kultury a zákonů. Radnice v Dovalu má 
právo odmítnout jakékoliv ústupky, které požaduje is-
lám. Pro Muslimy, kteří s tím nesouhlasí, je po světě 57 
zemí s malou hustototou obyvatel, kde jsou připraveni 
je přijmout v souladu s právem šária...." Babička si 
tuhle zprávu z novin vystřihla. A nás v rodině se ptala, 
proč to jinde jde? Neuměli jsme jí na to odpovědět.  
Píšu vám to proto, že v RL jste psali o Muslimech, kteří 
chtějí v KV žít.
 Karel Volf, Karlovy Vary

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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Nejlepší podnikatelé převzali ceny

Ocenění podnikatelé:

Eva Dobišová 

Pánské kadeřnictví Simona

Vítězná 183/37

360 01 Karlovy Vary

Podnik s více než 23 letou tradicí. Na provozovně 
proběhla změna interiéru, neustálá snaha o zlep-
šování služeb dle přání zákazníků. Kvalitní služby 
za příznivé ceny jsou poskytovány profesionálními 
kadeřnicemi, které se pravidelně vzdělávají ve 
svém oboru. Jsou držitelkami certifi kátu „Pánské 
střihy 2014“.

SPORT STUDIO PRIMA s.r.o. 

Buchenwaldská 460/7

360 05 Karlovy Vary - Rybáře

Petr Weinlich provozuje fi tcentrum a poskytuje 
rozsáhlé a velmi kvalitní služby v oblasti různých 
sportovních a sportovně-relaxačních aktivit. 
Prostředí a zázemí fi tcentra je na vynikající úrovni, 
personál, cvičitelé a odborní poradci mají profesi-
onální znalosti. Personál má vstřícné a komunika-
tivní vystupování.

Vlastislav Tomáš 

Restaurace DUO

Dlouhá 235/12 

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

Pan Tomáš již od roku 1993 provozuje restauraci 
„DUO“ a pension. Tato restaurace rodinného typu 
nabízí jak českou, tak i světovou kuchyni, pestrý 
výběr moravských a světových vín, možnost 
pořádání fi remních a rodinných večírků a oslav, 
svatebních hostin, školení a abiturientských 
večírků, stravování skupin v příjemném prostředí. 
V létě posezení na zastřešené terase. Obsluha 
byla vždy velmi milá, ochotná a jídlo vynikající.

Ingrid Benešová 

Kadeřnictví

Bělehradská 1004/3

360 01 Karlovy Vary

Paní Benešová poskytuje své služby v oblasti 

kadeřnictví již přes 20 let, takže její péče je na 
profesionální úrovni. Svým zákaznicím vychází 
vždy vstříc, je milá, příjemná. Účesy vytváří 
jak na přání zákaznic, tak i podle své fantazie. 
Sleduje poslední trendy ve vlasové kosmetice, 
takže zákaznice se mohou těšit vždy na něco 
nového.

Irena Jandlová 

Výroba a opravy oděvů a oděvních doplňků

Sokolovská 515/45

360 05 Karlovy Vary – Rybáře

Paní Jandlová poskytuje své služby v oblasti 
výroby oděvů, oděvních doplňků a jejich oprav 
již od roku 2004. Svým zákazníkům vychází vždy 
maximálně vstříc. Oceňuji zejména její preciz-
nost a vysokou kvalitu provedených prací. Je 
vždy ochotná, milá a příjemná. Zakázky se snaží 
vyřizovat v co možná nejkratších termínech.

Oceněním Spokojený zákazník se nově 

pyšní další karlovarští podnikatelé. Cena je 

udělována dvanáctým rokem. Letos jí od 

Sdružení českých spotřebitelů  získala pěti-

ce podnikatelů provozující živnosti v našem 

městě. Ocenění vyjadřuje, že fi rma, která 

ho získala, trvale poskytuje služby v oboru 

svého podnikání v souladu s očekáváním 

spotřebitele. Udělováno je na dva roky. 

Chtěli jste si splnit svůj sen…nyní máte příležitost
Jsme zaměstnavatelem již 300 let

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a. s.
Hledáme do našeho kolektivu

ŠÉFKUCHAŘE/-KU
požadujeme:

◆ zkušenost či praxi na obdobné pozici vítána ◆ zájem o gastronomii ◆
 ◆ vysokou odbornost a ochotu se učit ◆ pracovitost a kreativitu ◆

 ◆ schopnost vést a motivovat tým ◆ velmi dobré organizační schopnosti ◆
 ◆ znalost angličtiny, ruštiny výhodou

nabízíme:
 ◆ adekvátní platové ohodnocení ◆ příležitost profesního růstu ◆

 ◆ benefi tní a věrnostní programy pro zaměstnance ◆ možnost ubytování ◆
Informace vám rádi poskytneme na uvedeném kontaktu.

Mírové nám. 2, K. Vary, tel.: 353 109 529, 507
Vedoucí odd. lidských zdrojů: Mgr. Leona Preňková 

Email: leona.prenkova@pupp.cz

Oceněné podnikatelky a zástupkyně oceněných prvozoven zářily spokojeností.
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• ZÁPISY DO MŠ

Mateřské školy čekají  
1. Mateřská škola 

Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
telefon: 353 332 499
ředitelka Mgr. Bc. Zdeňka Tichá 
telefon: 353 332 499, 776 142 100
e-mail:reditelka@materinkykv.cz

Odloučená pracoviště: 

MŠ Barevná školka

Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
vedoucí učitelka: Jana Pyszková
e-mail: komenskeho7@materinkykv.cz
tel.: 353 232 421

Zdravá MŠ

Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice
vedoucí učitelka: Pavlína Růžičková
e-mail: krymska12@materinkykv.cz
tel.: 353 223 519

MŠ Studánka

Krymská 10,360 01 Karlovy Vary - Tuhnice
vedoucí učitelka: Mgr. Dana Malá
e-mail: krymska10@materinkykv.cz
tel.: 353 237 410

MŠ Kopretina

U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice
vedoucí učitelka: Pavlína Tvrzová
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
tel.: 353 225 857

MŠ Na Kopečku

Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
vedoucí učitelka: Romana Kleinmannová
e-mail: mozartova4@materinkykv.cz
tel.: 353 221 775

MŠ Cestička

E. Destinové 1, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice
vedoucí učitelka: Ivana Bešťáková
e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
tel.: 353 224 675

MŠ Sluníčko

Východní 6, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
vedoucí učitelka: Gabriela Žaloudíková
e-mail: vychodni6@materinkykv.cz
tel.: 353 224 706

MŠ Šikulové

Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata
vedoucí učitelka: Věra Kalinová
e-mail: hornicka66@materinkykv.cz
tel. 353 331 207 

Na území města Karlovy Vary působí dvě 

příspěvkové organizace, zajišťující péči 

o předškolní děti. 1. MŠ Komenského 

(Doubí) sdružuje osm mateřských škol, 2. 

MŠ Krušnohorská (Růžový vrch) sdružuje 

devět mateřských škol. Za každé odlouče-

né pracoviště zodpovídá vedoucí učitelka. 

Obě MŠ hlásí, že pro děti předškolního 

věku, tedy od tří let, jsou kapacity ve měs-

tě v letošním roce dostačující. Pokud děti 

splňují stanovená kritéria:

- dítě je starší tří let

- má trvalý pobyt v Karlových Varech

Zápisy se letos konají 18. a 19. března od 

14:00 do 16:30 hodin.

Rodiče dětí si před zápisem nemusejí vyzvedávat 
žádné formuláře. Veškerou potřebnou dokumen-
taci dostanou u zápisu a tu pak už vyplněnou 
do mateřské školy zpětně doručí. Rodiče by se 
měli dostavit do té mateřské školy, která je pro 
ně spádová, tedy v místě jejich bydliště. Provozní 
doba MŠ je většinou od šesté hodiny ranní do 
páté odpolední, záleží ale na tom, jak kde potře-
bují rodiče. 
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 nové tváře 2. Mateřská škola 

Krušnohorská 16, 360 10 K. Vary - Růžový vrch
telefon: 353 449 570
ředitelka Bc. Zdeňka Bečvářová
telefon: 774 484 953
e-mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz

Odloučená pracoviště:

MŠ Růžový vrch

Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 564 066
e-mail: ms.krusnohorska@seznam.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Vladimíra Černá

MŠ Sedlec

Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary  
telefon: 353 564 807
e-mail: mssedlec@volny.cz
ved. odlouč. pracoviště: Mgr. Jaroslava Petlíková

MŠ Javorová

Javorová 2 A, 316 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 955
e-mail: ms.javorova@seznam.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Dagmar Bohatová

MŠ Fibichova

Fibichova 5, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 972
e-mail: ms.fi bichova@seznam.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Renáta Záhorská

MŠ Truhlářská

Truhlářská 11, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 285
e-mail: mstruhlarska@tiscali.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Alena Drobná

MŠ Mládežnická

Mládežnická 6, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
telefon: 353 564 254
e-mail: msmladeznicka6@volny.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Alena Kroupová

MŠ Dvory

Kpt. Jaroše 6, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
telefon: 353 563 351
e-mail: msdvory@volny.cz
ved. odlouč. pracoviště: Lenka Fischbachová

MŠ Vilová

Vilová 1, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
telefon: 353 449 570
e-mail: ms.vilova@seznam.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Zdeňka 
Bečvářová

MŠ Dvořákova

Dvořákova 1, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 560 802
e-mail: ms.dvorakova1@seznam.cz
vedoucí odlouč. pracoviště: Radka Kosnarová

Jaké nabízejí novinky a speciality?

1.MŠ přijímá do speciální třídy děti s vadami 
řeči a do dvou tříd integruje děti se zdravotním 
postižením.Dále nabízí některé nadstandartní 
aktivity jako bruslení, plavání, saunování, solná 
jeskyně, hra na fl étničku, výuka anglického jazy-
ka, rukodělné hrátky, taneční, hudební a výtvarná 
doplňková činnost, účast na výtvarných i sportov-
ních soutěžích a na sportovní olympiádě MŠ ,,Hry 
bez hranic“. MŠ pořádá návštěvy výstav, besedy 
a návštěvy divadla, kina, koncertů v LŠU a také 
vánoční a jarní dílny s rodiči.
2.MŠ rovněž nabízí nadstandartní aktivitu pro 

přihlášené děti, zaměřenou na rozvoj pohybových 
dovedností a volních vlastností dětí. Cílem pohy-
bových činností dětí na ledě je zvyšování fyzické 
kondice a získávání povědomí dětí o zdravém 
životním stylu. 
Mezi další nadstandartní aktivity patří předpla-
vecký výcvik, v některých MŠ výuka anglického 
jazyka. Děti chodí pravidelně cvičit do tělocvičny 
v ZŠ ve své blízkosti. V průběhu školního roku 
připravujeme pro děti různorodé slavnosti, 
plesy, tématické výlety, setkání s rodiči spojené 
s tvořivými dílnami. Úspěšně se naše děti účastní 
tvořivých soutěží a přehlídek.
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• NÁŠ SERIÁL

Náš seriál: OKOLNÍ OBCE

Historii připojování a odtržení městských částí Kar-
lových Varů můžeme datovat od roku 1553. Tehdy 
karlovarská radnice začala skupovat hospodářské 
dvory kolem města. Tak se staly již od roku 1609 
součástí Karlových Varů některé lokality sousedních 
vsí jako Tuhnice, Rosnice, Rybáře a další. Většina 
ostatních samostatných obcí měla osud podobný 
Dvorům, které vedl od roku 1850 starosta, ale bo-
haté lázně v sousedství neměly o ně při  slučování 
zájem. Další termín připojování nastal po vzniku 
I. republiky, kdy byly od 14. dubna 1920 sloučeny 
s Karlovými Vary Tuhnice, Březová, Dalovice, Dra-
hovice a od 23. srpna 1920 jako pátá obec Hůrky. 
V roce 1930 přibyly Bohatice, Drahovice, Dvory 
a Stará Role. Nelze pochybovat o tom, že připojo-
váním obcí  sledovali karlovarští radní prospěch 
města. Připojením Tuhnic získalo město statek 

jako zásobárnu zeleniny, dále tuhnickou plynárnu, 
elektrárnu a vodárnu. Drahovice a Březová sloužily 
zase jako zahradnictví pro hotely. Z Čankova se 
vozilo uhlí, z Doubí palivové dřevo. Radní ale bránili 
připojení chudých obcí, které neměly co nabídnout 

(Počerny, Rosnice). Při členění župy Sudety k 1. 
květnu 1939 vznikly tzv. velké Karlovy Vary, které 
měly devět částí. Trvale byly připojeny Rybáře, Dou-
bí a od 1. července 1939 Olšová Vrata. Další vlna 
slučování začala k 1. lednu 1975, kdy se  připojily 
Dalovice, Sedlec a Otovice a od 1. července 1975 
Andělská Hora a Jenišov. Na konci roku 1975 tvořilo 
Karlovy Vary 21 městských částí: Andělská Hora, 
Bohatice, Březová, Cihelny, Čankov, Dalovice, Doubí, 
Drahovice, Dvory,  Hory, Hůrky, Jenišov, Karlovy 
Vary město, Olšová Vrata, Otovice, Rybáře, Podhoří, 
Sedlec, Tašovice, Všeborovice a Vysoká. Tím ale 
slučování neskončilo, od 1.1.1976 se připojila Stará 
Role a po ní Rosnice, Počerny a Mírová. Po roce 
1990 se mnohé obce odtrhly. V Jenišově a v Horách 
o tom rozhodla referenda, jinde nastaly změny od 
24. listopadu 1990. Tehdy se opět osamostatnily 
Andělská Hora, Březová, Dalovice, Mírová a Otovice. 
Všeborovice a Vysoká se staly součástí Dalovic. 
O historii  těchto obcí bude náš seriál. Nebude 
v něm chybět ani Podhoří, někdejší osada obce 
Hory, která byla mezi lety 1975 až 1993 městskou 
částí Karlových Varů. Podhoří zaniklo kvůli Smolnic-
ké výsypce k 1.lednu 1994.

Dnes zahajujeme v KRL nový seriál. Bude o okolních obcích, které byly v minulosti sa-

mostatné, než se od roku 1975 staly součástí Karlových Varů. Po roce 1990 opět získaly 

samostatnost. Téma jste si určili vy, naši čtenáři. Během seriálu Karlovarská předměstí o 16 

městských částech Karlových Varů, který vycházel v KRL od  dubna 2011 do května 2012, 

jste nám psali, že by vás také zajímala historie obcí, které se od města odtrhly a jsou dnes 

samostatné.
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Nejstarší historie 
Osídlení v katastru obce je ale mnohem starší. 
Archeologové uvádějí, že již ve střední době 

kamenné (v mezolitu) bylo tábořiště na skalna-
tém výběžku nad řekou Ohře u Všeborovic. Dvojí 
archeologický výzkum potvrdil, že velmi starým 

obývaným místem na území obce byla lokalita 
Hausberg. Nacházela se mezi dnešním Zámeckým 
parkem a Starým zámkem. Podle německého 
archeologa prof. Viktora Karella zde bylo osídlení 
v mladší době kamenné (v neolitu – 5. tisíciletí 
př.n.l.), o čemž svědčily nálezy keramiky a úlomky 
různých nástrojů. Karell během vykopávek v letech 
1938 a 1941 našel také základy kamenné stavby 
o rozměrech 6,70 x 6,95 metr. Šlo o pozůstatky 
obytné věžovité tvrze, snad již z konce 12. století, 
která měla zřejmě sloužit k ochraně staré kupecké 
stezky z Německa přes Cheb a Dalovice směrem 
na Žatec a Prahu, s místní odbočkou směrem na 
Nejdek přes Krušné hory. V místě tvrziště našel 
Mgr. Jiří Klsák z Karlovarského muzea při revizním 
archeologickém výzkumu v roce 2001 též kerami-
ku z pozdní doby bronzové (900 – 700 let př.n.l.). 
Na pastvinách pod tvrzištěm si lidé budovali své 
příbytky. Později vznikala obydlí i na druhé straně 
Vitického potoka. Z původní osady tak vznikla 
postupně obec Dalovice.

Starý zámek
K nejstarším stavbám Dalovic patřila kamenná 
tvrz. V roce 1503 však byla dobyta vojskem loket-
ského purkrabího hraběte Šlika. Ačkoliv byla znovu 
opravena, byla záhy nahrazena novou renesanční 
tvrzí, později zvanou Starý zámek. Zachované 
základy původní tvrze byly po archeologickém 
výzkumu roku 2001 zakonzervovány a zpřístupně-
ny veřejnosti. 
Starý zámek sloužil jako panské sídlo až do 2. 
poloviny 19. století. Budova Starého zámku roku 
1899 částečně vyhořela. Jeho majitel, baron 

Dalovice (dříve Dallowicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) stejně jako další místní název 
Všeborovice a Vysoká byly pravděpodobně již slovanského původu. Obec je však 
poprvé uváděna v zemských knihách až roku 1498, kdy na zdejší tvrzi sídlil Albrecht 
Hýzrle z Chodova. Tento rok se považuje za datum založení. Převážná část obce leží 
v nadmořské výšce  400 metrů kolem Vitického potoka, který se u Všeborovic vlévá 
do Ohře. 

DALOVICE ••DALOVICE ••

Starý dalovický zámek
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Friedrich Riedl von Riedenstein ho nechal v letech 
1900 až 1902 zrekonstruovat v novějším stylu. 
Bylo přistavěno patro a vnější podoba se od této 
doby nezměnila. Po roce 1902 byla do 1. patra 
budovy umístěna část rozsáhlých sbírek německé, 
francouzské a anglické literatury rodiny Riedlů. 
Přízemí zámku se pronajímalo (dlouhou dobu 
zde byl lékařský ústav MUDr. Henricha Brixe). Po 
skončení II. světové války r. 1945 se stal Starý 
zámek majetkem čs. státu.V současné době zde 
sídlí Střední zemědělská škola.

Majitelé se často měnili
Ačkoliv rozloha dalovického panství, tvořená lou-
kami a lesy byla velká, příjmy z nich velké nebyly. 
Majitelé panství se často střídali. Z historických 
dokumentů vyplývá, že vlastníky dalovického 
panství byl nejdéle rod Hiesserle (15. – 16. století), 
rod Schön von Schönau (18. – 19. století) a rod 
Riedl von Riedenstein (1871 – květen 1945). 
V roce 1827 byl starší objekt přestavěn na restau-
raci „Fuchsbau“ (Liščí doupě), k níž byla později 
přistavěna kolonáda sloužící jako letní restaurace. 
Tato restaurace byla velmi známá a stala se i cí-
lem vycházek lázeňských hostů z Karlových Varů. 
Najdete ji na řadě dobových pohlednic. Později ji 
na začátku 20. století přejmenovali na Restaurace 
u tří dubů), během první světové války zchátrala.

Ze všech majitelů se do historie Dalovic zapsal 
nejvýrazněji baron Friedrich Riedl von Riedenstein. 
Zdejší panství koupil v roce 1871 i s porcelánkou. 
Rodina bydlela od roku 1872 ve Starém zámku-
.V letech 1874 až 1875 nechali postavit Nový zá-
mek. Původně byly kolem zámku pastviny a v jeho 
blízkosti les, ve kterém převažovaly duby nad buky 
a lípami.V roce 1892 nechali majitelé panství pře-
měnit okolí zámku a les na Zámecký park v tehdy 
módním anglickém stylu. Během let 1904 až 1906 
byl park doplněn jehličnatými stromy a keři. Baron 
Friedrich Riedl von Riedenstein zemřel roku 1905. 
Po něm panství zdědil nejstarší syn Eduard, který 
výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé 
sbírky německé, anglické a francouzské literatury 

• NÁŠ SERIÁL

Původní Starý zámek

Podoba zámku ve 30. letech minulého století.

Na pohlednici z roku 1899 je kromě nového zámku a Restaurace Fuchsbau (dům čp. 31 
na Hlavní ulici)

Dalovice mají ve znaku na zlatém štítě vy-
kořeněný dub, zdobený žaludem a listem.
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(především zaměřené na geografi ckou a cesto-
pisnou literaturu). Rodina Riedl von Riedenstein 
vlastnila dalovické panství až do r. 1945, kdy je 
převzal čs.stát. V současné době sídlí v Novém 
zámku Střední odborná škola logistická a střední 
odborné učiliště Dalovice.

Zkamenělý rytíř
Podle místní pověsti stával u Dalovic hrad, který 
obýval loupeživý rytíř a jeho družina. Kolem vedla 
totiž cesta, po které putovali poutníci, jezd-
ci a kupecké povozy. Ty loupeživý rytíř přepadal 
a mordoval. Kvůli obavám tu na přívozu přes Ohři 
neměl převozník koho vozit. Jednou jel tudy kupec 
s povozem naloženým zbožím, látkami a kořením. 
Převozník mu nařídil, ať rychle skočí na prám 
aby mohli odrazit od břehu.V tu chvíli dorazil rytíř 
a hrozil převozníkovi, aby se vrátil. Ten neposlechl 
a převezl kupce s celým nákladem na protější břeh. 
Za odvahu mu obchodník dobře zaplatil. Druhý den 
ho ale rytíř chytil a chtěl upálit."I kdybych měl na 
tomto místě zkamenět, chci vidět, jak se škvaříš na 
svém prámu!" volal. Vtom se ozvalo dunění a rytíře 
s jeho koněm proměnilo v šedivý kámen. Zbylí 
lapkové se rozprchli a starý převozník byl volný. 
Skála, která měla tvar rytíře na koni, byla částečně 
odstřelena na konci 19. století při budování nové 
cesty do Bohatic. Torzo rytíře bylo úplně odstraněno 
v roce 1990 při stavbě průtahu na Ostrov.

Éra uhlí a kaolínu
Okolí Dalovic poznamenala v 19. století a na 
začátku 20. století těžba hnědého uhlí. Zpočátku 
se těžilo povrchově pro potřeby místní porcelánky. 
V druhé polovině 19. století se výroba v porcelán-
ce značně rozšířila, a z tohoto důvodu byl v roce 
1868 ofi ciálně otevřen hlubinný důl Anna I. a na 
začátku 20. století důl Anna II. (doly byly umístěny 
nedaleko od porcelánky, blíže k silnici vedoucí 
směrem do Zálesí). V dole Anna I. pracovalo roku 
1913 až 75 dělníků, maximální hloubka těžby 
dosáhla 72 m a roční těžba byla 54 500 tun hně-
dého uhlí.V 30. letech 20. století dolehla na celý 
průmysl Československa světová hospodářská 
krize a výroba v dalovické porcelánce se začala 

omezovat. Roku 1938 byla těžba uhlí v dolech 
Anna I. a Anna II. zcela zastavena a už se nikdy 
neobnovila. Těžní věže, lanovky na uhlí a veškerá 
důlní zařízení byla dána v průběhu II. světové 
války k dispozici válečnému průmyslu, doly byly 
zavaleny a jejich povrch srovnán s okolní krajinou. 
Dodnes je poblíž rekreační oblasti Dalovic, nazýva-
né Marakána, ložisko kaolinu.

Porcelánka Epiag
První tradiční výrobou v Dalovicích byla kame-
nina. Tradici založil majitel dalovického panství 
Johann Wenzel Ferdinand, rytíř ze Schönau, který 
zde začal roku 1804 dělat kameninové výrobky. 
Už v roce 1805 měla výrobna 60 pracovníků, 
kteří odváděli zboží ročně za 15 tisíc zlatých. Od 
roku 1844 dělali i na export. Od roku 1880,kdy 
továrna prošla modernizací, měla šest kulatých 
pecí a stroje na parní pohon. Kolem roku 1830 
v ní postupně začala převažovat výroba porcelá-
nu.Roku 1870 ale závod vyhořel. O další rozvoj 
výroby porcelánu se zasloužila Ludwig Pröschold, 
který koupil továrnu r. 1891. Pod jeho vedením 
se porcelánové zboží začalo vyvážet ve velkém 
množství do řady evropských i mimoevropských 
států. Od roku 1918 byla dalovická porcelánka 
součástí koncernu Epiag. Pro své zaměstnance 
postavila v roce 1931 na náměstí desítku bytů. 
Po zestátnění roku 1945 továrna pokračovala dál 
pod názvem EPIAG, až 1. ledna 1946 vznikl n.p. 
První česká továrna na porcelán a od roku 1953 
Thunská továrna na porcelán. Mezi roky 1958 až 
1990 byla samostatným závodem op. Karlovar-
ského porcelánu.Po přestavbě čtyř kulatých pece 
byla postavena hala a v ní 1.11.1966 zapálena 
první mikrotunelová pec v ČSSR. V roce 1977 

Nový zámek

Budova Měšťanské a národní školy kolem roku 1930 

Porcelánka v dobách největší slávy
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vyráběla porcelánka Dalovice 1.180 tun porcelánu 
ročně ve tvarech Karola, Beatrice, Paola, Bianca, 
Julie a dalších. V roce 1977 měl závod včetně 
provozu Stružná a Jabukov 297 zaměstnanců. Od 
1.10.1990 to byl samostatný podnik Epiag-Porce-
lán Dalovice. Po privatizaci v roce 1990 vlastnila 
porcelánku spol. s r.o. EPIAG – DAFA. Ta ale 
v roce 1997 výrobu zastavila. S obnovou výroby 
kávových a jídelních souprav přišla majitelka spol. 
s r.o. EPIAG LOFIDA – PORCELÁN CZ roku 2001. 
Ani jí nadšení pro podnikání nevydrželo a továrna 
je dnes zavřená.

Kostel Panny Marie Utěšitelky
V roce 1929 navrhl karlovarský architekt Karl 
Ernsberger pro Dalovice výjimečnou modernistic-
kou stavbu kostela Panny Marie Utěšitelky. Stojí 
u Vitického potoka a nelze jí přehlédnout . Kostel 
byl postaven v roce 1929 a jeho součástí se stala 
i původní kaple z r. 1898 postavená z peněžních 
sbírek občanů Dalovic. Mezi hlavní lodí a kruchtou, 
která je pozůstatkem původní kaple, vložil Karl 
Ernstberger vysokou hranolovou věž sestávající 
ze dvou částí – na spodní robustní kvadratickou 
hmotu věže navazuje horní subtilní část proražená 
do všech stran trojicí dvoupodlažních arkád. 

Zámecký park 
Chloubou Dalovic je nepochybně Zámecký park. 
Se svými 1700 stromy se stal kulturní památkou. 
Na jeho místě rostly po staletí především duby. 
Písemné zprávy o nich máme z 1. poloviny 17. 
století, kdy zde dominovalo devět mohutných 
prastarých dubů. Na začátku 19. století bylo 
těchto dubů již jen pět, v druhé polovině 19. století 
tři a od začátku 20. století zůstal pouze jeden, 
tzv. Körnerův dub. Dostal jméno po básníkovi 
Karlu Theodoru Körnerovi, který se v letech 1810 
a 1813 léčil v Karlových Varech a do Dalovic chodil 
na procházky, opěvoval duby v parku. Sedával 
pod tímto stromem a psal básně. Dalovičtí občané 
a karlovarští lázeňští hosté u příležitosti 50 let od 

básníkova úmrtí vybrali v dobrovolné sbírce peníze 
a objednali na jeho počest pomník. Byl slavnostně 
odhalen v dalovickém parku 10. května 1863. 
V roce 1891 ho převezli do Karlových Varů a umís-
tili na Goethově stezce. (Z podnětu Osvětové rady 
byl pomník roku 1946 zlikvidován.)
Roku 1913 pojmenovala baronka Mathilda Riedl 
von Riedenstein strom, pod kterým básník sedával 
„Körnerovým dubem“. Do jeho blízkosti umístili 
bronzovou bustu K. T. Körnera v nadživotní veli-
kosti. Představuje básníka v uniformě důstojníka 
slavného Lützova hulánského regimentu, který se 
proslavil v boji proti císaři Napoleonovi. Körnerův 
dub, Zámecký dub a dvě Dalovické lípy mají status 
"památných stromů".

Vitický potok
Jediným vodním tokem, který protéká celou obcí, 
je Vitický potok. Pramení u Vysoké Štoly nedaleko 
Nejdku mezi Trousnickou skálou a vrchem Trous-
nice. Teče na Fojtov, Děpoltovice, Nivy, Podlesí 
a okrajem Sadova do Dalovic. Cestou ho posilují 

jako přítoky Lužecký a Sadovský potok . Do roku 
1995 byl Vitický potok značně znečisťován Sadov-
ským potokem, do kterého pouštěla plavírna kaoli-
nu v Lesově svůj odpad. Nyní je Vitický potok čistý, 
plavou v něm ryby a na hladině se často objevují 
divoké kachny.U Všeborovic se vlévá do Ohře.

Restaurace legenda
 Od konce 19. století byla v dalovickém domě čp. 
85, s menšími přestávkami až do II. světové války, 
oblíbená restaurace „ Körnereiche“ Chodili se tam 
najíst a pobavit obyvatelé Dalovic i širokého okolí 
a restaurace prosperovala. Na konci II. světové 
války byl v domě č. 85 zřízen lazaret pro nemocné 
německé vojáky. V době národní správy byl dům 
pronajat manželům Novákovým, kteří v něm 
provozovali restauraci nazývanou „U Nováků“ 
nebo „Zámecká“. Podle vyprávění štamgastů se 
paní Nováková (Němka) dobře starala o provoz 
kuchyně a pan Novák (Čech) obsluhoval hosty. 
Lidé rádi do této restaurace chodili, protože se v ní 
dobře najedli, napili a pobavili. Hostinský Novák 
byl příjemný a zábavný člověk, mezi hosty velmi 
oblíbený. V restauraci často hrála hudba k posle-
chu i k tanci. Manželé Novákovi se v roce 1966 
legálně odstěhovali do Německa. Obec prodala 
o rok později dům do soukromých rukou a restau-
race v něm už nikdy nebyla obnovena.

Samostatná obec 
 Dalovice byly samostatnou obcí do dubna 1920, 
kdy se staly poprvé součástí Karlových Varů. 
V roce 1940 zde žilo 2274 obyvatel. Samostatnost 
obnovily mezi lety 1950 až 1974. Od 1. ledna 
1975 se Dalovice opět sloučily s Karlovými Vary. 
Znovu samostatné jsou od 24. listopadu 1990. 
Obec má rozlohu 196,8 ha a  tři místní části: 
Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Počet obyvatel byl 
k 1.1.2015 2011 osob. 
 Jaroslav Fikar

• NÁŠ SERIÁL

Kostel Panny Marie Utěšitelky

Památný Körnerův dub patří k nejstar-
ším v Čechách. Obvod kmene je 887 cm 
a výška 18 metrů. 

Vyhlášená restaurace U Nováků
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K premiéře v KMD
„Dospělé“. To mě napadlo na konci Antonia 
a Kleopatry, desáté premiéry karlovarské 
činohry. Představení je velice soudržné, 
čisté a úsporné, vše pro příběh. Kdybych byl 
fotbalový komentátor, řekl bych, že scéna 
a hudba v obraně poctivě střeží děj, rozehrávači 
Enobarbus a Charmian i křídla Ocatvius s Octavií 
svižně předávají hru dopředu na hrot Antoniovi 
s Kleopatrou, kteří úspěšně skórují – a z tohohle 
představení si karlovarský tým jednoznačně 
odnáší tři body. 
Ne, ale vážně. Týden po premiéře jsem nikde 
nenašel jedinou recenzi, a proto jsem se rozhodl 
napsat vlastní. Nejsem odborník v umění ani 
divadelní kritik, ale jsem asi jediný, kdo se o to 
pokusí. Příjemným překvapením je až spartán-
sky úsporná scéna Karla Čapka, není v ní nic 
zbytečného, ale to, co tam je, bezezbytku hraje. 
Vtipně a naplno. Scénická hudba Jiřího „Šlupky“ 
Svěráka spolu s choreografi í Ivany Dukić a se 
světly atmosféru dotváří, přenáší příběh z ori-
entálního Egypta do politikařícího Říma. Překlad 
a úprava Jiřího Joska propůjčuje klasické hře 
srozumitelnost, přestože jí ponechává velikost. 
Antonius Jana Maléře začíná jako tokající 
milenec, úspěšný vojevůdce a spoluvládce 
světa, projde pochybnostmi, pády i falešnými 
nadějemi, končí jako pomatená, tragická i směš-

ná troska. Maléř je o dvacet let méně sešlý, než 
byl Antonius, přesto není problém mu uvěřit 
myšlenkové zvraty ani zoufalost. Kleopatra Jose-
fíny Voverkové je samozřejmě velká důstojná 
královna, ale také náladová, marnivá, malicher-
ná ženská. Koketuje a žárlí, utíká z boje a páchá 
demonstrativní sebevraždy, jen aby na konci 
zjistila, že jí stejně nic jiného, než odejít jako 
královna, nezbývá. Enobarbus Karla Besedy je 
průvodcem, katalyzátorem, komentuje počínání 
svého velitele s neveselým úšklebkem místo 
úsměvu, ale s nezdolnou loajalitou. 
Podobně věrně snáší Charmian Lucie Domeso-
vé vrtochy své paní od taškařic až do hořkých 
konců. Octavia Lenky Ouhrabkové nehledá moc 
a slávu, ale je drcena mezi svými blízkými, man-
želem a bratrem, dřívějšími triumviry a přáteli. 
Octavius Františka Špačka je naopak technolog 
moci, člověk, kterému politika „nedává na 
výběr“. Hraje tvrdě, všemi dostupnými fi gurkami 
– pardon, lidmi – a také nakonec vítězí. 
Trochu mě zaskočila vážnost, až určitá ztuhlost 
titulních postav na samém začátku – inu, pre-
miéra je kláda, naštěstí už během první části se 
jim život do žil vrátil. Zarazil mě i kostým Octa-
via, dost rušil jinak s přehledem podanou roli. To 
všechno ale může být příště jinak. Přes všechnu 
tragiku nabízí hra výborné pointy, jakkoliv někdy 

trochu morbidní. Osobně za jednu z nejlepších 
scén beru sebevraždu Antonia, jenže - těžko 
vyprávět, to se musí vidět. První reprízu mají 
Antonius s Kleopatrou 2. března.
  Jan Kopál

Foto:  Miroslav Mráka

www.hollandia.eu

Tradiční výrobky nově v pekařství a cukrárně
REPRE, ul. T. G. Masaryka 29, Karlovy Vary
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Kamerový systém získá další bod
Klid a pořádek pomáhá v našem městě udržovat 
17 kamer městské policie. Tu v pořadí osmnáctou 
pořídí město letos. Bude součástí další etapy mo-
dernizace stávajícího kamerového systému. „Nový 
kamerový bod chceme usadit na Vítězné ulici. 
Kamera bude už osmnáctou, kterou provozujeme. 
Jedna z nich je mobilní a využíváme ji podle po-
třeby především v okolí ubytoven," řekl k nákupu 
nové kamery velitel městské policie Marcel Vlasák. 
Pořízením další kamery odstartuje první etapa 
modernizace stávajícího kamerového systému. 
Díky němu získají strážníci kvalitnější obraz, neboť 
vše budou spojovat digitální trasy. Díky digitalizaci 
budou moci předávat obraz kompletní a ze všech 
kamer. Kamery ve městě odhalily jen loni na 1200 
přestupků. A to včetně tří trestných činů. Záznamy 
z kamer se v paměti uchovávají po dobu deseti 
dnů.

Preventivní besedy pro žáky mateřských, základních 

a středních škol, pro zdravotně postižené občany a seniory, 

mnoho preventivních akcí pro žáky a studenty karlovarských 

škol. To vše je v režii pracovníků oddělení prevence a dohledu 

karlovarské městské policie v průběhu celého roku. Strážníci 

v rámci preventivního působení ve školských zařízeních 

navštěvují 18 mateřských, 13 základních a 7 středních škol 

v Karlových Varech. V minulém roce proběhlo celkem 27 

preventivních besed pro předškoláky v mateřských školách, 

které byly zaměřeny na seznámení s uniformou a prací strážní-

ků městské policie, dále na pravidla bezpečného chování 

v silničním provozu a při dalších činnostech. Na základních 

školách proběhlo celkem 319 přednášek, kdy na I. stupni 

pracují žáci s Ajaxovo zápisníkem a pro žáky druhého stupně 

jsou připravena témata dle programu Street Law zaměřená na 

různé problematiky. Nejčastěji vybíranými tématy byla šikana, 

kyberšikana a pravidla, jak se nestát obětí trestného činu. 

Dle projektu Street Law jsou připravena témata také pro žáky 

středních škol, na kterých proběhlo celkem 112 přednášek. 

Další preventivní působení probíhá v zařízeních pro zdravotně 

postižené a seniory, v minulém roce celkem 28x. Prevence 

u seniorů a zdravotně postižených je zaměřena především 

na bezpečný pohyb v silničním provozu a na pravidla, která 

zvyšují osobní bezpečnost. 

Velice oblíbenými a navštěvovanými jsou preventivní akce 

určené pro žáky škol. Sportovní den s Ajaxem navštěvuje 

každoročně přes 300 žáků z prvních stupňů základních škol, 

jedná se o žáky, kteří v rámci prevence pracují s již zmíněným 

Ajaxovo zápisníkem. Dny na dětském dopravním hřišti 

jsou určeny pro děti z mateřských škol a jsou zaměřené na 

bezpečný pohyb v silničním provozu. Sportovně vědomostní 

akcí určenou pro starší žáky konkrétně z pátých a devátých tříd 

je Putovní pohár městské policie.  

 Bc. Magdaléna Kovářová 

 Oddělení prevence a dohledu MěP

Besedy budou po celý rok

Pod svícnem největší tma 
Tímto příslovím se řídil dvaadvacetiletý muž v neděli ráno, 

když bez kalhot a bot pokřikoval u jednoho z panelových 

domův Tuhnicích na ženu v okně. Strážníci v šest ráno prová-

děli kontrolu lokality a muže nemohli přehlédnout. Donutili 

ho, aby se oblékl, a ověřili jeho totožnost. Hned se podivné 

chování vysvětlilo. Muž byl totiž v celostátním pátrání.

Hledaných psů přibývá 

Stále častější je hledání a odchyt zbloudilých psů. Jen 

v jediném týdnu absolvují strážníci i čtyři odchyty psů. Často 

vyjíždějí na oznámení od všímavých občanů. Dva ze zachyce-

ných psů se dočkali svého pána a obešlo se to bez pokuty. Další 

nalezenci putovali do městského útulku, kde si nejspíš chvíli 

pobudou.

Moskevská ulice drží prim 
Za minulý rok zaznamenala městská policie 45.915 událostí. 

Šlo o přestupky, kontrolní činnost, asistenci, hlášení závad, 

výjezdy na signály PCO a další aktivity. Prvenství v počtu 

zásahů získala Moskevská ulice, kde bylo evidováno 2.304 

případů. Právě na této ulici bylo také uděleno i nejvíce pokut, 

celkem za 212.850 korun. 

Trénoval s lavičkami
Výkřiky asijského bojového umění přilákaly hlídku strážníků 

do haly Dolního nádraží. Devětadvacetiletý bezdomovec 

tam zápasil s každou lavičkou a zasazoal jim tvrdé údery. Při 

spatření hlídky zkrotl a tvrdil, že o řadu kovových laviček jen 

při chůzi omylem. Pod dozorem strážníků přeházené lavičky 

uklidil a byl pak z nádražní haly vykázán. 

Nezvyklé parkování
Případ auta, stojícího v jízdním pruhu napříč ulicí mezi Tržnicí 

a Varšovou,  řešili strážníci v pátek 16. ledna. Jak se ukázalo, 

řidič špatně zabrzdil vozidlo, to rozjelo po komunikaci a zasta-

vilo až o obrubník. Naštěstí se nikomu nic nestalo a provoz byl 

rychle obnoven.

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y
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Zážitková restaurace praskala ve švech

Dokonalý jarní boom se povedl restauraci Le 
Marché v Mariánskolázeňské ulici 4. Na sv. 
Valentýna měli předem REZERVÉ na každou 

židli. Mnohé přilákalo znovuotevření. Po třítýdenní 
omlazovací kúře měl premiéru nový interiér ve sty-
lu pařížské secese. "Máme tu premiéru každý den. 
Alespoň pokud jde o nabídku jídel. Večer si dám 
bordó a vymýšlím, co hostům nabídneme. Žádná 
nabídka se nesmí opakovat," vysvětluje šéfkuchař 
a majitel restaurace v jedné osobě Jan Krajč. 
Poprvé mluví v množném čísle. V jeho kuchyni, kde 
hosté mohou přípravu jídel sledovat, přibyli dva 
kuchaři. Vyučenec Puppu Petr Šarközi a vyučenec 
sousedního hotelu Plaza Petr Musil. Zážitková 
restaurace Le Marché hledala dvojici mladších 
kuchařů celý rok.Pátrali po hotelových školách 
i hotelích. Le Marché si může vybírat ty nejlepší. 
Podle turistického serveru Tripadvisor.com se 
stala dlouhobě nejlépe hodnocenou restaurací ve 
městě. Je na webu gurmány nejvíce vyhledávaná 
a jak ukázal letošní sv. Valentýn oblíbená se stala 
také u milenců i staromilců, kteří hledají klidnou 
restauraci s výbornou kuchyní. Králem Le Marché 
je stále Jan Krajč. Po vyučení v Puppu prošel jako 
šéfkuchař karlovarskou Toscanou, hotelem Dvořák, 
vařil také v restauracích, které už získaly michelin-
skou hvězdu jako v grandhotelu Sauerhof u Vídně, 
i v newyorských restauracích Daniel a DB Moder, 
Café Boulud na Palm Beach a Plaza v Hamburku. 

Když se vrátil ze světa domů, založil vlastní cate-
ringovou fi rmu Easyfood Service, která vařila třeba 
pro prezidenta Václava Klause. V květnu 2013 si 
Jan Krajč splnil životní sen a otevřel zážitkovou re-

stauraci Le Marché. Jejím základem jsou prvotřídní 
suroviny, které na trhu sám vybírá. Odtud název 
Marché (Trh). Denně vymýšlí dvě tříchodová menu. 
Každé je premiérou jeho kuchyně.

• PR-GASTRONOMIE

Šéfkuchař Jan Krajč a kuchaři 
Petr Šarközi a Petr Musil

Nový interiér zážitkové restaurace Le Marché.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

2. 3.  19:30  William Shakespeare: 

  ANTONIUS A KLEOPATRA      

ČKMD

Desátá premiéra Činohry Karlovarského městského divadla. 

V titulních rolích Jan Maléř a Josefína Voverková, dále hrají 

František Špaček, Lucie Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková 

a Karel Beseda

3. 3.  19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 

  A EVERGREENŮ

Komorní orchestr Nálady se sólisty 

Nejslavnější melodie a evergreeny z operet F. Lehára, J. Strausse, 

E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. 

Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 

Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 

sólista opery Severočeského divadla

12. 3.  19:30 GLENN MILLER STORY

Big Band Karlovy Vary

Swingové hudby Glenna Millera, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, 

Bennyho Goodmanna, George Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary 

a jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.                                               

Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

13. 3.  9:00 a 10:30 Rostislav Křivánek: STVOŘENÍ SVĚTA 

Západočeské divadlo Cheb

Rodinné představení, inspirované slavným animovaným fi lmem 

Jeana Effela. 

Hrají: Pavel Marek, Jindřich Skopec, Radmila Urbanová, Pavla 

Janiššová, David Beneš, Libor Stach,            Daniela Šišková

15. 3.  19:30  Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ

Studio DVA

Hrají: Jana Krausová a Karel Roden, ve videoprojekcích Tonya 

Graves

16. 3.  10:00 Pam Valentine: 

  LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ 

ČKMD                                                 

Překlad: Martin Fahrner, výprava: Dana Hávová, hudba: Jiří Šlupka 

Svěrák

Hrají: Strážný anděl Bára Štěpánová, Jack Cameron Karel Beseda, 

Susie Cameronová Lucie Domesová, Simon Willis Radek Bár, Flic 

Willisová Alexandra Ptáčková, Mark Webster Viktor Braunreiter, 

Marcia Bradshawová Jarmila Šimčíková                                             

17. 3.  19:30   Robert Anderson: 

  VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

Agentura Harlekýn

Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Dana Morávková 

nebo Eva Janoušková, Naďa Konvalinková, Květa Fialová nebo 

Libuše Švormová

19. 3.  19:30 Maksim Komaro: SLAPSTICK SONATA                                           

Cirk La Putyka, Circo Aereo

Účinkují: Jiří Weissmann, Anna Schmidtmajerová, Vojtěch Fülep, 

Michal Boltnar, Daniel Komarov, Šárka Bočková

21. 3.  19:30   B. Lane, E. Yip Harburg, F. Saidy: 

  DIVOTVORNÝ HRNEC - derniéra

KOPRODUKCE ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA V CHEBU, KMD a KSO

Americký muzikál.

Účinkují: Vodník Čochtan Radek Bár, Josef Maršálek Petr Křiváček, 

Káča Maršálková Pavla Janiššová, Woody Rychtarik Petr Vydarený, 

Susan Rychtarik Diana Toniková, Senátor Randall Pavel Marek, 

Buzz Collins Karel Beseda, Sally Jarmila Šimčíková, Lucy Lucie 

Domesová, Rosemary Radmila Urbanová, Vicky Vladimíra Vítová, 

Claire Klára Štěpánková, Šerif, Mr. Bercy Michal Švarc, Tom, Mr. 

Dacy Tomáš Kolomazník, Johnny Jan Jedlinský, Harry Jindřich 

Skopec, Dave David Beneš, Taneční company Tereza Havlíčková, 

Barbora Kuklová, Magdaléna Hanušová, Martin Vinš, Robert Mára, 

Hoang Khai Trung

22. 3.  9:30   Ronald Harwood: GARDEROBIÉR

Divadlo Bez zábradlí

Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Barbora Kodetová, Dana 

Syslová, Eva Josefíková, Zdeněk Dušek, Karel Heřmánek jr./ Martin 

Kubačák

23. 3.  19:30    Eric-Emmanuel Schmitt: 

  MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

Divadlo Na Jezerce

Hrají: Nataša Burger a Jaroslav Dušek

25. 3.  19:30 Joe DiPietro a Jimmy Roberts: 

  MILUJI TĚ, ALE…                                               

Divadlo Palace

Hrají: Daniela Šinkorová/ Tereza Kostková, Kateřina Šildová, Roman 

Vojtek, Lumír Olšovský, Petr Vondráček, Anna Romanovská – 

Fliegerová/ Petra Suková

26. 3.  19:30 Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO

Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ústí nad 

Labem

29. 3.  15:00   Dagmar Spanlangová, Pavel Sýkora: 

  POHÁDKY OVČÍ BABIČKY

Divadlo Alfa Plzeň

Hrají: Milan Hajn, Bob Holý, Martin Bartůšek, Marie Mrázková, 

Radka Mašková, Martina Hartmannová

30. 3.  19:30    William Shakespeare: 

  ANTONIUS A KLEOPATRA                                                             

ČKMD

Hrají: Marcus Antonius Jan Maléř, Kleopatra Josefína Voverková, 

Octavius Caesar František Špaček, Octavia Lenka Langová-Ou-

hrabková, Charmian Lucie Domesová, Enobarbus Karel Beseda

31. 3.  19:30 Rob Becker: CAVEMAN                                                           

POINT s.r.o.

One man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. 

Hraje: Jan Holík

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

13. 3.   19:30  Lázně III

MISTROVSKÝ PĚVECKÝ SEMINÁŘ VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁ-

RODNÍM PĚVECKÝM CENTREM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Dirigent František Drs

19. 3.  19:30  Lázně III 

BEDŘICH SMETANA: Richard III

FRÉDÉRIC CHOPIN: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll

ROBERT SCHUMANN: Symfonie č. 2 C dur 

Ivo Kahánek – klavír

Martin Lebel – dirigent

21. 3.   19:30 Karlovarské městské divadlo

DIVOTVORNÝ HRNEC

Nejčastěji uváděný americký muzikál ve slavné úpravě Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha s nesmrtelnými hity a živým orchestrem.

Karlovarský symfonický orchestr

herci Západočeského divadla Cheb, činohry Karlovarského měst-

ského divadla a hosté

27. 3.  19:30  Lázně III

ANTONÍN DVOŘÁK GALA

ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro housle a orchestr a moll

ANTON ZAPF: In memoriam Antonin

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 5 

Markéta Janoušková - housle

Dirigent Anton Zapf

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

5. 3.  19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí   

Komedie o tom, že není Peklo a není Nebe – je jen Podnebí. Do 

nové sezóny zašeptají svým divákům do ouška členové Divadelního 

studia D3.

13. 3.  19:30 Garage

Legenda pražského undergroundu se zpěvákem Tony Ducháčkem 

založená v roce 1979 Ivo Pospíšilem je inspirována punkem, 

postpunkem, pub rockem a novou vlnou. 

14. 3.  19:30 Liwid & Ben Dover

Karlovarská pop-rocková formace Liwid odpočívala po letních fes-

tivalech ve zkušebně, kde připravovala materiály na druhou desku 

plánovanou na podzim 2015 a vyráží na jarní turné 2015 společně 

s pop funkovou kapelou Ben Dover.

17. 3.  19:30 Jan Burian – Ostrovní večírek 

Jan Burian není jen známým písničkářem, spisovatelem, feministou 

a televizním publicistou, ale i cestovatelem a popularizátorem 

dalekých krajů. Tentokrát vás provede po ostrovech v Baltském 

moři. Náplní pořadu jsou hlavně podivuhodné a u nás málo známé 

ostrovy Bornholm, Öland, Gotland či souostroví Alandy. 

20. 3.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu    

Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch 

druhých. Hluchý DJ, čekání na letadlo, ztracená dcera a párky pro 

papeže. Líný čas v rychlém občerstvení. The Best of the Death. 

V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr 

Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva 

Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Lucie Krajčová. 

26. 3  19:30 Mňága a Žďorp – Made in China tour

Populární rocková stálice z Valašského Meziříčí vám přijede 

představit svoje nové album Made in China, které bylo natočeno 

v Pekingu a dokumentuje koncertování Mňágy v této asijské zemi. 

Uslyšíte opět příjemnou hudbu se zvláštně nahořklými texty.

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1. 3.  15:00    Zvonilka a tvor Netvor

1. 3.        17:00    Jupiter vychází  3D

1. 3.        19:30    Focus

2.- 4. 3.   17:00   Teorie všeho

2.- 4. 3.   19:30   Padesát ostínů šedi

5.- 6. 3.   15:00   SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu

5.- 8. 3.   17:00   Astérix: Sídliště Bohů  3D

5.- 9. 3.   19:30   Americký sniper

7.- 8. 3.   15:00   Astérix: Sídliště Bohů  

9.- 11. 3.  17:00   Divočina

10.-11.3.  19:30   Kingsman: Tajná služba

12.- 13. 3. 17:00  Vybíjená

12.- 13. 3. 19:30  Chappie

14.- 15. 3. 15:00  Astérix: Sídliště Bohů 3D

14.- 15. 3. 17:00  Chappie

14.- 15. 3. 19:30  Vybíjená

16.- 17. 3. 17:00  Vybíjená

16.- 17. 3. 19:30  Americký sniper

18. 3.        17:00   Perný den

18.- 22. 3. 19:30  Vybíjená

19.- 22. 3. 17:00  Popelka

21.- 22. 3. 15:00  SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu 

23.- 25. 3. 17:00  Rezistence  3D

23.- 25. 3. 19:30  Gunman: Muž na odstřel

26.- 27. 3. 17:00  Vybíjená

26.- 27. 3. 19:30  Rezistence  3D

28.- 29. 3. 15:00  Konečně doma  3D

28.- 29. 3. 17:00  Popelka

28.- 29. 3. 19:30  Lovci a oběti

30.- 31. 3. 17:00  Vzkříšení démona

30.- 31. 3. 19:30  Cesta naděje

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933

Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1.  3. 14:30   Velká šestka  

1. 3.      17:00    Kobry a užovky   

1. 3.      19:30  50 odstínů šedi    

2. 3. 17:00 Ghoul

 19:30 Ghoul

3. 3.   17:00 SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu  

       19:30  Ghoul  

4.  3.     17:00   SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu  

       19:30  Fotograf  

5.  3.    17:00   Asterix: Sídliště bohů  

             19:30   Filmový klub  Dva dny, jedna noc 

6.  3.     17:00   Asterix: Sídliště bohů  

             19:30   50 odstínů šedi    

7.  3.    14:30   SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu  

            17:00   Expediční kamera KV  fi lmová přehlídka

             19:00   Expediční kamera KV  fi lmová přehlídka

8.  3.    14:30   SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu  

             17:00   Americký sniper  

             19:30   Divočina  

9. 3.     19:30   Americký sniper  

10. 3.     17:00   My 2, projekce pro seniory

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO ČAS

DIVADLO HUSOVKA

KINO DRAHOMÍRA
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              19:30   Americký sniper  

11. 3.    17:00   Kód Enigmy

 19:30   50 odstínů šedi  

12.3.    17:00   Vybíjená  

             19:30    Filmový klub  Je to jen vítr  

13.3.     17:00   Vzkříšení démona  

              19:30    Vybíjená  

14.3.   14:30    Zvonilka a tvor Netvor 

            17:00   Vzkříšení démona  

            19:30    Vybíjená  

15. 3.    14:30    Zvonilka a tvor Netvor

             17:00     Vybíjená 

 19:30    Vybíjená  

16.-18. 3.  17:00     Vybíjená 

 19:30    Vybíjená  

19. 3.    19:30    Filmový klub  Následky lásky  

20. 3.    19:30    Rezistence  

21. 3.   14:30    Píseň moře  

            17:00    Popelka  

           19:30     Rezistence  

21. 3.   21.15 Kavárenské vítání jara 

  - Ethno folk music - Tomáš Podroužek

22. 3.    14:30    Píseň moře  

             17:00    Popelka  

            19:30  Vybíjená  

23. 3.   19:30   Vybíjená  

24. 3.    17:00   Fotograf - Projekce pro seniory   

25. 3.     19:30   Gunman: Muž na odstřel  

Školní 7, Stará Role

e-mail: lidakkv@seznam.cz

6.3.  Michal Horáček, 

20.3.  Ples Sportovců

24.3.  Jednání zastupitelstva města Karlovy Vary

27.3.  Supergroup.cz + Proměny

28.3.  Michal Hrůza

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz

Otevírací doba: úterý – neděle 10:00 – 17:00

VÝSTAVY:

do 6.4.   Jiří Patera – Dotknout se povahy světa 

Výstava přiblíží tvorbu plzeňského autora Jiřího Patery (1924 - 

2003), kterou charakterizuje vytříbený cit pro barvu, kultivovaný 

malířský přednes či užívání kolážovaných a asamblovaných prvků 

v malbě.

Stálá expozice: České umění 20. století 

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-

kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-

ního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. 

Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, 

K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.  

DALŠÍ AKCE:

12. 3.  17:00  Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího 

Patery

Výstavní projekt doprovodí zasvěceným komentářem spoluautorka 

a kurátorka výstavy Mgr. Božena Vachudová. 

19. 3.  19:30  Prší na habry - Nitky

Božena Autorský projekt Ondřeje Škocha představí zhudebněné 

básně francouzské básnířky Suzanne Renaud a jejího manžela 

básníka a grafi ka Bohuslava Reynka. Hudebně poetický večer 

propojuje osobité verše s prvky šansonu, etno music i jazzu.

 1. 4.   17:00  O Jiřím Paterovi

Vzpomínkové setkání přátel, kolegů, žáků a kunsthistoriků připome-

ne vzácnou a nezapomenutelnou osobnost malíře a pedagoga 

Jiřího Patery.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary

tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz

otevírací doba: úterý – neděle 10:00 - 17:00 hodin

dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029

VÝSTAVY:

do 6.4.     Jiří Valenta – Malíř fotografem

Cesty představitele českého informelu Jiřího Valenty od malířské 

tvorby k fotografi cké během života ve Francii v  sedmdesátých 

a osmdesátých letech 20. století. 

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 

čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

18. 3.  16:00 -18:00   Smaltovaný šperk

Výtvarná dílna pro veřejnost představí techniku studeného smaltu. 

březen Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 

928 844)

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz

otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

5. 3. - 30. 4.   Jan Kavan

Výběr z děl akademického malíře a grafi ka Jana Kavana. Tento 

mistr svého oboru se ve své profesionální praxi zabývá zejména 

volnou uměleckou grafi kou, kresbou, ilustrací, tvorbou exlibris 

a návrhy poštovních známek. Těžištěm jeho tvorby je kresba 

a volná umělecká grafi ka. V umělecké grafi ce nejčastěji pracuje 

v hlubotiskové technice leptu, kterou obohacuje o barevné soutisky 

tvarovaných matric. 

Vernisáž 4. 3. 17:00

26. 3.  18:00   Jiří Pištora - Básně a brundibásně

Pokračování cyklu Poezie & Jazz představí tvorbu Jiřího Pištory 

(1932 – 1970). Jeho poezie, která má blízko k existenciální linii 

české poezie, je osobitou výpovědí o hledání pevného místa ve 

světě, který ztrácí svou logiku, o životě, který přináší více otázek, 

než skýtá odpovědí. Je dílem, jehož nadčasové vyznění je stvrzeno 

pečetí autorovy tragické smrti. Účinkuje Poetická skupina Drahomí-

ra a hudební skupina Jazz Apetit.

Sokolovská 35, Karlovy Vary

tel. 723481513

www.zsazus.cz

11. 3.  Výstava obrazů Karla Soukupa

Výstava 25 obrazů na blbou náladu.

Vernisáž 11.3. 17:00 . Výstava potrvá od 2.4.

Nová louka 23, Karlovy Vary, 

tel. 353 226 253, email: novalouka@kvmuz.cz

Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

5. 3.  17:00    přednáška: Kuba 2012 

Flora, fauna, krajina, města, poměry

Přednášející MUDr. Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, 

promluví o putování tříčlenné výpravy po Kubě - z Havany do města 

Baracoa stojícím na místě, kde kdysi přistál Kryštof Kolumbus. 

Přiblíží slovem a bohatou fotodokumentací lokality s doloženým 

výskytem vzácných druhů sukulentních rostlin a kaktusů, několik 

nejvzácnějších druhů kaktusů nejen na Kubě, ale na světě vůbec, 

raritní druhy zvířat, ale také města, zbytky krásné krajiny a postřehy 

o zvláštních poměrech v této zemi.

Stálá expozice: uzavřena

Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor 

celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené. Přednášky se 

budou v muzeu konat do konce 1. pololetí.

I. P .Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 

www.mestskaknihovnakv.cz

tel. 353 221 365

Půjčovna pro dospělé, čítárna

PO     9:00 - 17:00 

ÚT     9:00 - 17:00

ST     9:00 - 14:00

ČT, PÁ  9:00 - 17:00

SO     9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.

PO, ÚT, ČT   13:00 - 17:00

ST        12:00 - 15:00

PÁ         12:00 - 16:00

Pobočky Městské knihovny:

Čankovská, U koupaliště 854

Drahovice, Vítězná 49

Růžový vrch, Sedlecká 4

Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 

od hřiště)

Tuhnice, Wolkerova 1

Vyhlídka, Raisova 4

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 

dobu:

PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00    12:30 – 17:00

ST         ZAVŘENO

PÁ           12:00 – 16:00 

BŘEZEN – měsíc čtenářů.

Cílem letošního ročníku je přilákat do knihovny tatínky a připome-

nout jim, jak je důležité, aby si s dětmi četli. K této akci se připojila 

i Městská knihovna, I. P. Pavlova a její pobočky a připravila nejen

pro své čtenáře zajímavé akce. V týdnu od 2. – 7. 3. mohou vrátit 

bez sankce zapomnětliví čtenáři všechny své výpůjčky  a noví 

zájemci o členství dostanou v knihovně na rok registraci zdarma.

Dětské oddělení

Každé pondělí od 15:30

I puberťáci můžou číst (čtení na pokračování)

Každé úterý od 15:30

Čtení je zábava (pro nejmenší)

Tatínkové, kteří přijdou se svými dětmi během března do knihovny, 

získají malou odměnu. 

PŮJČOVNA

5. 3.  17:00    JARO BEZ ÚNAVY 

Jak po zimě pomoci tělu se zregenerovat a načerpat novou životní 

sílu? Cestu ke zdraví s produkty z přírody Vám ukáže Zdeňka 

Krejčová.

16. 3.  17:00   KOČIČÍ POVÍDKY

Autorské čtení karlovarské rodačky Ivy Wolfové v půjčovně, l. p.

26. 3.   17:00   EXPEDIČNÍ JACHTING

Putování evropskými moři a Atlantikem až na Kapverdské ostrovy 

s Tomášem Kůdelou, cestovatelem, dobrodruhem, jachtařským 

instruktorem a zkušebním komisařem MDČR.

31. 3.    DOPIS PRO JEŽÍŠKA

Končí  výstava vánočních prací všech účastníků soutěže, vstupní 

prostory I. P. Pavlova 7

1. – 31. 3.     HELENA FEJTOVÁ  - výstava obrazů

Karlovarská autorka se představí svou olejomalbou ve Staré Roli, 

Truhlářská 19 

 

Leden - květen 2015  ČTU, TEDY JSEM 

Soutěž pro děti 2. – 5. tříd ZŠ. Více informací na www.mest-

skaknihovnakv.cz 

• KULTURNÍ SERVIS

GALERIE DRAHOMÍRA

MUZEUM KARLOVY VARY

GALERIE UMĚNÍ

LIDOVÝ DŮM

GALERIE DUHOVÁ PALETA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
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Každý čtvrtek SENIOR KLUB

posezení nad knihou pro seniory od 13.30 hod.

I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 

Křivancová

Každý čtvrtek JÓGA pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 

14.30 hod.

Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory

Tel.: 353 502 888, 

www.knihovnakv.cz 

HALA

2.-26. 3.   Valerij Beregov OBRAZY 

Výstava obrazů ruského výtvarníka žijícího v Karlových Varech.

vernisáž výstavy 2. 3. 17:00 

30. 3.-28. 4.   Jaro 1945 v Karlových Varech VÝSTAVA

Dobové fotografi e z archivu Muzea Karlovy Vary

Vernisáž 30.3. 17:00

A-klub

březen  STŘEDOASIJSKÉ PŘÍBĚHY

Výstava o Afghánistánu a střední Asii. 

v rámci vernisáže výstavy 3. 3. od 17:00 hodin proběhne tematicky 

zaměřený díl z cyklu ŽIVÁ KNIHA

Oddělení pro děti Dvory

2. 3. 13:00 -17:00  HUSÍ KŮŽE - soutěže plné hrůzostrašných 

historek

3. 3. 13:00 -17:00  V ŘÍŠI OBRŮ A ELFŮ - zachraňte s námi 

říši fantasy

4. 3. 16:00 -18:00  LETEM SVĚTEM POHÁDKOU - soutěže 

a kvízy na téma Francie

5. 3. 16:00 - 19:00  VELKÁ VÝZVA - souboj dětí a členů 

Herního klubu ve stolních hrách

6. 3. 13:00 - 17:00  VE SVĚTĚ BUBLIN - soutěžení odpoledne 

s komiksy

Pobočka Lidická

2. 3. – 5. 3. HÁDEK Z POHÁDEK

Každý den 

14:00 ochutnávky ze současné prózy pro děti a mládež

PONDĚLÍ  Spudveč! Aneb 70 000 světelných let - Mark Haddon                       

ÚTERÝ Spící město - Martin Vopěnka                                                                     

STŘEDA  Volání netvora - Patrick Ness                                                                    

ČTVRTEK  Ostrov v ptačí ulici - Uri Orlev      

14:30 turnaj v PEXESU - k 50. výročí Pexesa

15:30 ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ Eva Papoušková "Kosprd a Telecí: 

příběh ze školky."

KURZY PRO VEŘEJNOST 

Sál, vzdělávací středisko Dvory

Březen - duben 

16:30 - 18:00  KATOLICKÁ CÍRKEV VČERA A DNES

Po úspěšné sérii přednášek na téma Mýty a fakta první republiky 

přichází regionální historik Bc. Jakub Formánek s dalším neméně 

zajímavým cyklem na téma „mýty a fakta“ o historii i současnosti 

katolické církve. 

3. 3.   Papežství a jeho proměny 

17. 3.  Papežové 20. století 

31. 3.  Katolická církev v Československu

Březen - duben 

16:00 - 18:00  KURZ PRÁVA PRO LAIKY

O. s. Biblio Karlovy Vary ve  spolupráci se Západočeskou univerzi-

tou (Fakultou ekonomickou - centrem celoživotního vzdělávání) Vás 

zve na další zajímavý akreditovaný kurz.

12. 3. Právo a společnost. Stát a jeho orgány. Soustava soudů ČR 

19. 3. Systém práva. Prameny práva. Právní vztahy. Právní odpo-

vědnost. Právní skutečnosti. 26. 3. Základy trestního práva. Trestní 

řízení. Tresty. Amnestie.

Březen - duben 

16:00 - 19:00  POŽÁRNÍ OCHRANA

Kurz je pořádán k 70. výročí profesionální hasičského sboru 

v Karlových VarechGarant kurzu: mjr. Ing. Dušan Uhlík - velitel 

stanice Karlovy Vary

31. 3. Historie požární ochrany v celé ČR a jmenovitě v Karlových 

Varech. Současnost v oblasti požární ochrany v České republice, 

platná legislativa a její aplikace v praxi.

PRO VEŘEJNOST 

Společenský sál

18. 3. 16:30 - 17:30  SEDM HŘÍCHŮ PAMĚTI

Jak si pamatujeme a jak zapomínáme.

Přijďte si vyzkoušet, jak dobře funguje váš mozek a paměť. Potře-

bujete jen případné brýle a tužku.

19. 3. 17:00   VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY…

Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 

z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer. Vstupné 40 Kč

A-klub

3. 3.  17:00    ŽIVÁ KNIHA

Středoasijské příběhy

Pestrobarevná talk show…tentokrát povídání o Afghánistánu 

a střední Asii. 

Motto: Každý člověk má v sobě mnoho příběhů, stačí jenom 

správně "otevřít a číst"…. 

vstupné zdarma

Pobočka Lidická

21. 3. 17:00   ÚNAVA Z LIDSKOSTI 

Pocta Karle ERBOVÉ - pořad k Mezinárodnímu dni poezie aneb 

možná přijde i autorka.

Vstup zdarma

Pro veřejnost – hlasité čtení

ODD. PRO HANDICAPOVANÉ

25. 3. 14:00   ČTENÍ DO UCHA

Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 

číst tištěný text.

vstup zdarma

Pobočka Lidická

10. 3. 18:18   A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?

Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; tentokrát z knihy 

Marka Haddona „Podivný případ se psem“, čte Táňa Pačísková

vstup zdarma

18. 3.  17:00  ČTENÍČKO MUČENÍČKO

Čteme na doporučení, tentokrát z knihy A. Camuse „Cizinec“; čte, 

vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

vstup zdarma

24. 3.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?

Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů, tentokrát z knihy 

Petra Hamáka „Literární poklesky

vstup zdarma

Pobočka Lidická

3. 3.  19:00  PROMÍTEJ I TY!

Chicago Girl, Joe Piscatella / USA / Sýrie / 2013 / 74 min.

5. 3.  10:00  PROMÍTEJ I TY!

Chicago Girl, Joe Piscatella / USA / Sýrie / 2013 / 74 min.

17. 3.  19:00  PROMÍTEJ I TY!

DÁL NIC, Ivo Bystřičan / Česká republika / 2013 / 75 min.

19. 3.  10:00  PROMÍTEJ I TY!

DÁL NIC, Ivo Bystřičan / Česká republika / 2013 / 75 min.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI:

13. 3.     15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY

pro děti od 7 let

program věnovaný významným kulturním a literárním výročím, 

v každou celou hodinu začne jedna soutěž.

14. 3.  10:00 - 13:00 MŮJ SUPER TÁTA

Program pro tatínky s dětmi.

18. 3.     16:00  KLUBÍK

pro děti od 5 let

Přijďte strávit příjemné odpoledne do knihovny. K dispozici budou 

různé hry, stavebnice, výtvarná dílnička…

27.3.     15:00  PÁTEČNÍ HRÁTKY

pro děti od 7 let

program věnovaný významným kulturním a literárním výročím, 

v každou celou hodinu začne jedna soutěž.                                     

Pobočka Lidická:

12. 3., 26. 3.  10:00  LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,

e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

14. 3. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE 

Repríza přednášky Zkáza z nebes nebo posel života? 

První část: volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti. 

Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče (cca 

25 min).

Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny věkové 

kategorie (cca 35 min). 

Může z nebe padat kamení? Co přináší komety, jsou to poslové 

života nebo smrti?! 

A co Čeljabinský meteorit, co všechno už dnes o něm víme?

18. 3.       19:00     Třeskem to začalo 

Jak svět vznikl z ničeho a jak se pořád a pořád zvětšuje. 

Co už dnes víme o vesmíru a co bychom rádi znali. 

Kosmos - to je místo plné hádanek, ale i odpovědí pro zvídavé 

lidstvo!

Každou středu 18:00    ASTRONOMICKÝ PODVEČER 

Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty. 

Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické tech-

niky.Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější 

vysvětlení a informace k relevantním 

tématům, na které není v čase běžného programu dostatečný 

prostor. Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy.

Každou noc po registraci   NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY

v individuálně dohodnutý čas

Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické regist-

raci denně od 13:00 do 16:00 na čísle 777 95 34 21.

Školní 358/7, Karlovy Vary

krouzek@ok1kvk.cz www.ok1kvk.cz

tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.

Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 

v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 

elektronických zařízení, radioamatérský sport.

Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 

radioklubu)

soboty a neděle radioamatérská setkání

a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

nepravidelně odborné semináře pro dospělé na Blatenském vrchu.

Alžbětiny lázně - Společenský sál, 

Smetanovy sady 1, Karlovy Vary

25.3.  17:00  PŘEDNÁŠKA 

  MUDR. TOMÁŠE LEBENHARTA

Autor knih "Svlékl jsem bílý plášť" a "Bez pláště" při besedě odpoví 

na otázky: Proč trpíme?Jak z toho ven? Jaké jsou zdroje nemoci 

a léčby? Jaká je taktika uzdravení?

Pořádá o. s. Bludiště Karlovy Vary, www.bludistekv.cz, informace na 

telefonním čísle 775678928

Moskevská 21, Karlovy Vary

www.kvcity.cz

Volnočasový areál Rolava,  Třeboňská ulice, Karlovy Vary, 

DENNĚ: otvírací doba 6:00 – 22:00, provozní doba 8:30 – 17:00, 

vzduchová trampolína je mimo provoz

FARMÁŘSKÉ TRHY:  

20. března opět před Městskou tržnicí. 

Kostel Nanebevstoupení Páně,

Kostelní 1, Stará Role

27.3. 19:00 Brixiho akademický soubor

Koncert pro dobu pokání

Sbormistr Kamil Mandlík

Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete 

sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech. 

Z archivu můžete vybrat  záznamy  jako byl únorový Bálfestival 

v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.

CZ  nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples 

harmonie a další akce.

• KULTURNÍ SERVIS

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

RADIOKLUB OK1KVK

AKADEMIE ZDRAVÍ

KV CITY CENTRUM 

KOSTEL STARÁ ROLE

KVZPRAVY.CZ

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
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• BOHOSLUŽBY / INZERCE

V dnešní hektické době mnoho rodičů řeší, kam umístit 

své dítě od jednoho roku. K dispozici je mnoho zařízení 

nabízejících hlídání dětí, většina přijímá děti hlavně 

cizích národností. Jazyková bariéra bývá velikým 

problémem. Mnoho z těchto zařízení má i vysoko 

nastavené ceny, které jsou pro běžně pracující rodiče, 

zvlášť v našem regionu nedostupné. Jednou z bílých 

vran mezi nimi, je Dětské centrum u Balvánků, které se 

zaměřuje na péči o děti (od jednoho roku věku) již čtvr-

tým rokem. Malý rodinný domek se nachází ve Staré 

Roli, 50 metrů od hlavní komunikace a přitom v klidové 

vilové zástavbě. Celý prostor centra je řešen bezba-

riérově. Při vstupu na Vás dýchne rodinná atmosféra, 

která na děti i rodiče působí velice mile. O děti se stará 

jak pedagogický tak zdravotnický personál. Děti jsou 

zde vedeny k základům sebeobsluhy, s dětmi se každý 

den cvičí, tančí, učí se jednoduché písničky a básničky. 

Rodiči vítaná je také úzká spolupráce s Hipocentrem 

Pá-Ja ze Stanovic, odkud přijíždí každých 14 dní pejsci 

na canisterapii a v jarních a letních měsících i koníci. 

S  hipocentrem Pá-Ja pořádají Balvánci čtyřikrát do 

roka zážitková odpoledne.Pokud Vás zajímá činnost 

Dětského centra u Balvánků, navštivte webové stránky, 

FB- Dětské centrum u  Balvánků nebo se můžete přijít 

podívat osobně. 

 Vaši Balvánci jsou tu pro Vás.

Dětské centrum u Balvánků

Apoštolská církev

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

Karlovy Vary, Jugoslávská 16 
mobil: 737 215 399
e-mail: pavol_kristof@czh.salvationarmy.org 
web: www.armadaspasy.cz 
Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek 
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16). 
Bratrská jednota baptistů 

Karlovy Vary, Závodu míru 42/112 
telefon/fax: 353 565 095 
e-mail: bjbkvary@gmail.com 
web: www.karlovyvary.bjb.cz 
PRAVIDELNÉ AKCE: 
Studium Bible každou středu od 18:30 
Dorost každý pátek od 16:00 
Bohoslužba každou neděli od 9:30 
Církev adventistů sedmého dne 

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49 
mobil: 736 541 998

e-mail: martinlindtner@seznam.cz 
web: karlovyvary.casd.cz 
Dětský klub Pathfi nder – každou neděli od 10:00 
Seňority – každou středu od 16:00 
Studium Bible – každou středu od 17:00 
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30 
Mládež – každý pátek od 17:00 
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 
Církev bratrská 

Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261 
e-mail: karlovy.vary@cb.cz 
web: www.cb.cz/karlovy.vary/ 
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00 
 Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu 
Biblické večery ve čtvrtek 19:00 
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod. 
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30. 
Církev českobratrská evangelická 

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

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4 
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, 

e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz 
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Křesťanské sbory 

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

Farnost Stará Role 

Kostelní 341/1, web: www.farnoststararole.cz 
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz 
Bohoslužba každou neděli od 9:00 
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00 
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00 
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00 

BOHOSLUŽBY

Mateřinky v KV Aréně
Velkou sportovní akcí v karlovarském 

bazénovém centru byly Vodní hrátky. Užili 
si je předškoláci ze sedmi odloučených 

pracovišť 1. MŠ, kterým s uspořádáním 2. 
ročníku akce Mateřinky v KV Areně pomohl pla-
vecký oddíl Slovanu Karlovy Vary. Po společném 
nástupu a představení jednotlivých MŠ se malí 
plaváčci jako mávnutím kouzelného proutku 
proměnili v potápěče, lovce perel, převozníky, 
skokany, provazolezce a posádky zaoceánských 
lodí. Součástí jednotlivých stanovišť se stal 
i velký tobogán, na kterém malí plavci ukázali 
svým učitelkám osobní odvahu při divoké jízdě. 
Ta vždy končila v bezpečné náruči hlídajícího 
asistenta. Aby děti během celého pobytu v bazé-
nu neprochladly, několikrát se prohřívaly v sauně 
a poseděly v páře. Na závěr  akce předvedli 
mladí závodníci ze Slovanu opravdový štafetový 
závod na 200 m polohovým závodem. 
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Karlovarský 1/2maraton uvidí celý svět  
Na start 3. ročníku Mattoni 1/2Mara-
tonu Karlovy Vary se běžci postaví 23. 
května. Akce získala stříbrnou známku 
kvality IAAF a naše město se zařadi-
lo mezi 26 městy na světě, které se 
tímto oceněním pyšní. 

Letos budou moci sledovat akci zájemci v online 
přenosu na Seznam.cz.  Trasa půlmaratonu vede 
středem lázeňského území a kouzlo trati nadchlo 
mnohé běžce. Není divu,  že právě tento půlma-
raton jako jediný zaznamenal dvojnásobný nárůst 
kapacity už v druhém ročníku a stal se závodem 
s největší mezinárodní účastí ze všech závodů 
RunCzech mimo Prahu. Půlmaraton se tak stal 
stejně pretižní značkou jakou je zdejší MFF. Nabízí 
divákům i běžcům nejen výbornou organizaci závo-
du, ale také krásu světoznámého lázeňského města, 
kandidáta na seznam světového dědictví UNESCO. 
Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru 
RunCzech běžecké ligy, do níž Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary patří, poblahopřál zástupcům města 
k zisku stříbrné známky kvality IAAF za úroveň 
závodu a profesionální servis. "Stříbrná známka 

je jen pomyslný aperitiv, letos se pokusíme o zisk 
zlaté známky, kterých zatím bylo po celém světě 
uděleno pouze 41, například pro závody v New Yor-
ku, v Tokiu, Bostonu nebo Pekingu," dodává Carlo 
Capalbo. Kapacita závodu je 3500 běžců, registrace 
do závodu jsou ze 70 procent prodané. I letos se 

počítá s účastí zahraničních a domácích profesi-
onálů i amatérských běžců, kteří budou bojovat 
o přízeň diváků a o medaile na trati dlouhé přes 21 
kilometrů. Půlmaraton startuje 23. května od 18:00, 
dm rodinný běh o dvě hodiny dříve. Více informací 
na www.runczech.com.

Volejbal láká další zájemce
Další volejbalový nábor hostila hala v Jízdárenské 
ulici. Přilákal na 200 chlapců a dívek ze třetí až 
šesté třídy ZŠ. Volejbalový klub  ČEZ Karlovarsko 
touto akcí zahájil spolupráci se ZŠ Dukelských 
hrdinů. „Hráči předvedli dětem své umění a zároveň 
si spolu s nimi zahráli volejbal. Trenéři potom uká-
zali dětem práci s volejbalovým dělem na střílení 
míčů,“ popsal průběh tréninku šéftrenér volejbalové 
mládeže Karlovarského kraje Štěpán Javůrek. Právě 

volejbalové dělo, které hráči využívají pro trénování 
přihrávky, pobavilo malé volejbalisty. Mnozí školáci 
si ho chtěly vyzkoušet na vlastní kůži, tak jak to vi-
děly u hráčů extraligového týmu. V Karlových Varech 
už fungují volejbalové kroužky na ZŠ Komenského, 
které vedou trenéři Petr Brom a Milan Bican. Další 
volejbalová přípravka při ZŠ Dukelských hrdinů pro-
bíhá pod vedením trenérů Bicana a Javůrka každý 
čtvrtek od 14 hodin. 

www.turiste.webpark.cz; 

E-mail: fjw@volny.cz; 

Tel.: 603 209 270 

7. 3. Ostrov nad Ohří  - 

Ostrovské rondo    

14. 3. Bečov – po nové stezce kolem Bečova                                         

21. 3. Praha – jaro na Petříně  

28. 3. Po Svatojakubské cestě do kláštera Kladruby

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.

Bělehradská 965/1

Karlovy Vary

Tel.: 731 100 170

www.klasicka-joga.cz

každé PONDĚLÍ od 19:00 hod. - MINDFULNESS 

každé ÚTERÝ od 18:30 hod. - JÓGA 

vždy v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

VK ČEZ Karlovarsko

Volejbalový tým extraligy mužů

Hala BK Lokomotiva

Jízdárenská 1, K. Vary

Tel.: 724 951 152

www.vk-karlovarsko.cz

program zápasů 

5. 3. (18:00):  ČEZ Karlovarsko – Zlín

7.3. (18:00):  ČEZ Karlovarsko-Odolena Voda

12.3. (18:00):  Brno- ČEZ Karlovarsko

TURISTIKA

KLASICKÁ JÓGA

VOLEJBAL
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Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. hledá 

do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Uklízeč-ka v kancelářích
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin denně

· práce v odpoledních hodinách 

· práce vhodná pro OZP

· jednosměnný provoz

· měsíční mzda 4.000 – 8.000 Kč

kontaktní údaje: 

email: sekretariat@mediaas.cz

telefon: 604 22 66 56

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn

vo
dak

va

www.vo
da

kv
a.c

z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

Vodárny a kanalizaceVodárny a kanalizace 
Karlovy VaryKarlovy Vary, a.s., a. s.

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

www.kovoHH.cz vrata@kovopolotovary.cz

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

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie

garážová vrata
předokenní rolety

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940

POČÍTAČOVÉ KURZY

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

Čistící, úklidové a domácí práce
HODINOVÝ MANŽEL

ING. RADEK PASEKA
TEL.: 777 758 292

www.uk l i d - k - va r y. es t rank y. c z

REKVALIFIKAČNÍ  KURZY

  MASÉR    SANITÁŘ    KOSMETIKA    
    MANIKÚRA    PEDIKÚRA  

kurzy hrazené ÚP – formulář vám vyplníme

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary 
tel. 353 236 605         www.agenturarafael.cz
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Plyšáci přijedou do KV Areny
Oblíbené postavičky „plyšáků“ ze Sezamové ulice 
v čele s populárním Elmem se představí 20. března 
v KV Areně.
Během 90 minutové show „Elmo hraje dětem“ ožijí 
příběhy veselých postaviček, přátel ze Sezamové 
ulice, tak dobře známé všem malým dětem i jejich 
rodičům z televizního vysílání. Elmo, Keksík, Bohouš-
ek, Ernie, pták Buk, Zoe, popletený pan Nudlička 
a další předvedou veselou show plnou písniček, 
tancování, vtipných scének a nekončící legrace. To 
vše v pořadu Sesame Street Live s kvalitním českým 
dabingem, ale i s možností poslechu v originálním 
znění v anglickém jazyce pomocí pronajatého 
technického zařízení. Vstupenky zakoupíte v síti 
Ticketportalu.  
Více informací na www.kvarena.cz.  

Veřejné bruslení 
v KV Areně 
1. 3.  (14:00 - 15:30)
5. 3.  (18:00 - 18:45) dospělí 20 Kč, děti 15 Kč

7. 3.  (17:00 - 18:30)
8. 3.  (13:30 - 14:00) bruslení pro rodiče s dětmi

8. 3.  (14:00 - 15:30)
12. 3.  (18:00 - 18:45) dospělí 20 Kč, děti 15 Kč

14. 3.  (17:00 - 18:30)
15. 3.  (13:30 - 14:00) bruslení pro rodiče s dětmi

15. 3.  (14:00 - 15:30)
19. 3.  (18:00 - 18:45) dospělí 20 Kč, děti 15 Kč

21. 3.  (17:00 - 18:30)
22. 3.  (13:30 - 14:00) bruslení pro rodiče s dětmi

22. 3.  (14:00 - 15:30)
26. 3.  (18:00 - 18:45) dospělí 20 Kč, děti 15 Kč

28. 3.  (17:00 - 18:30)
29. 3.  (13:30 - 14:00) bruslení pro rodiče s dětmi

29. 3.  (14:00 - 15:30)

Plavecká škola pro děti i dospělé
Od dubna 2015 otevíráme v Bazénovém centru u KV 
Areny pro všechny zájemce nové kurzy plavání – 
plaveckou školu.  Kurzy jsou určené pro děti od 6 let 
a dospělé, kteří mají zájem se naučit plavat.Výuka 
vždy probíhá pod vedením zkušených plavčíků, 
jejichž cílem je nejen vás naučit zvládnout základní 
plavecké dovednosti jako rytmické dýchání, potápění, 
orientace pod vodou, splývání s pomůckami i bez 
pomůcek, skoky do vody v hloubce i na mělčině, 
ale také technicky zvládnout plavecké způsoby jako 

jsou prsa, znak, kraul a odstranit psychické bariéry 
strachu z vody. Výuka bude probíhat po dobu 10 t–
ýdnů vždy ve stejný čas. Po skončení kurzu obdrží 
každý plaváček certifi kát plavce „mokré vysvědčení“.
Přihlášku, kterou naleznete na stránkách KV Areny, 
odevzdejte nejpozději do konce března 2015 a to buď 
na pokladnu Bazénového centra, nebo zašlete naske-
novanou na e-mail vazanova@kvarena.cz. Včas Vás 
budeme informovat o zařazení do kurzu a začátku 
výuky, který je předpokládán 6. dubna 2015.

Rozpis plavecké školy

Pondělí 16:00 – 17:00 děti (6-10let) skupina A (pokročilí)

Úterý 14:45 – 15:45 děti skupina A´ (začátečníci)

16:00 – 17:00 děti (10-15let) skupina B (začátečníci)

19:30 – 20:30 dospělí skupina C´

Středa    15:30 – 16:30 děti skupina B´ (začátečníci)

Čtvrtek 16:00 – 17:00 děti (6-10let) skupina C (pokročilí)
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Máme co dohánět
Dovolte mi stručnou reakci na rozhovor KRL v čísle 
2/2015 s I. náměstkem primátora panem Bruštíkem 
o separaci komunálního odpadu. Souhlasím, že 
v třídění odpadu má naše město hodně co dohánět. 
Myslím, že především čistota okolo nádob s odpadem 
často připomíná skládku se vším možným, co někteří 
pod rouškou tmy odhodí. To je problém neukázně-
nosti, lhostejnosti k životnímu prostředí, ale také 
porušování vyhlášky města o udržování čistoty. U ka-
ždého stanoviště s tříděným odpadem nemůže stát 
strážník, ale systematická osvěta o ochraně životního 
prostředí a důsledná kontrola městskou policií může 
pomoci k zlepšení stavu, důležitý je pravidelný úklid 
stanovišť. 
Chtěl bych ocenit nádoby na BIO odpad. V tomto 
jde město správným směrem a v zahrádkářských 
koloniích se BIO nádoby stoprocentně osvědčily. 
Rezervy vidím v chybějících nádobách na oleje a tuky 
z domácností. Jsou sice ve sběrných dvorech, ale 

ideální by bylo mít tyto nádoby na stanovištích vedle 
nádob na papír, plasty, sklo. V některých městech 
naší republiky, kde tyto nádoba zavedli, bychom se 
mohli inspirovat. Škody způsobené vypouštěním olejů 
do odpadu jsou obrovské. Rovněž chybí nádoby na 
třídění kovových dóz(hliník a pod.) od alkoholických 
a jiných nápojů. Investovat do třídění odpadu se 
vyplácí, ochrana životního prostředí je ústavnmí záko-
nem, čistota je jedním ze základních znaků kulturních 
lidí. Na čistotě města a třídění odpadu se může 
podílet každý občan, který tyto hodnoty uznává.
 Ivan Váňa, Karlovy Vary

O kartách a odpovědnosti

Od 1.1. nahradila průkazky v karlovarské MHD Kar-
lovarská karta. Záměr jistě přínosný, kdyby nebyl do 
světa vypuštěn namísto funkčího produktu nedodělek. 
Ke dni spuštění systému nebyl Dopravní podnik scho-
pen zajistit vybavení autobusů funkčními čtečkami 
karet. Ve hlavní zpravodajské relaci TV Nova dne 5.1. 
jsme pak mohli slyšet ředitele DP Bohánka, jak tvrdí, 
že nejpozději do poloviny ledna bude vše v pořádku 
a že on za nic nemůže, protože byl do rozjezdu karty 
dotlačen zastupitelstvem města v nereálném termínu. 
Tiskový mluvčí magistrátu v téže reportáži kontro-
val, že zpoždění jde plně na vrub DP, který měl na 
bezchybnou realizaci projektu času dost. Jelikož po 
komunálních volbách zůstala pozice primátora i klí-
čové koaliční strany beze změny, svádění vlastního 
selhání na politickou reprezentaci města se v tomto 

kontextu může jevit počinem až odvážným, který za-
jisté nezůstane bez adekvátní odezvy. Jenomže u nás 
se vyvozování osobní odpovědnosti nenosí a pan 
ředitel to moc dobře ví. Před deseti lety totiž podepsal 
smlouvu, na základě které karlovarský DP několik let 
prakticky zadarmo předával pohledávky za černými 
pasažéry v hodnotě přes 1000,-Kč za kus pražské 
fi rmě ex-ministra Němce. Z Dopravního podniku tak 
tiše „odteklo“ několik desítek milionů korun. Celá 
kauza byla následně detailně rozkryta v médiích, 
především pak v článku na titulní straně celostátní-
ho deníku Mladá fronta Dnes ze dne 18.3.2014 se 
závěrem, že počínání vedoucích pracovníků DP by 
mělo být důkladně vyšetřeno. Výsledek? Jak už to 
v našich končinách chodí – nikdo za nic nemůže, 
nikdo nic neví, vlastně se nejspíš vůbec nic nestalo... 
Všechno vyšumělo do ztracena a místo důsledného 
vyvození osobní odpovědnosti a náhrady nám všem 
– občanům města K.Vary - způsobené škody má 
vedení DP nadále dostatek prostoru nás opakovaně 
přesvědčovat o svých „schopnostech“. Mimochodem 
čtečky čipových karet (objevily se v autobusech až 
po 20. lednu) nefungují dodnes. Předevčírem přišla 
dcera domů pěšky skoro s brekem, že ji nenechali 
nastoupit, protože neměla nabitou kartu. Při kontrole 
karty v předprodeji jízdenek se pak dozvěděla, že 
karta nabitá je, ale že „čtečky stále zlobí.“ A od 
vedení města můžeme dál pravidelně slýchat, že 
v posledních letech již ve městě funguje vše jak má, 
bez jakýchkoli mediálních kauz, které by znásobo-
valy jeho z minulosti pošramocenou pověst. Je cosi 
shnilého ve státě dánském...  Ing. Luděk Král

LISTÁRNA KRL

Děkujeme za vaše dopisy, ohlasy, připo-

mínky a náměty, které zasíláte na redakční 

e-mailovou adresu: radnicnilisty@mediaas.cz

Redakční uzávěrky příštího čísla je 10. 

března.

Grafické návrhy

Reklamní slogany

Billboardy
Webové stránky

Inzerce

Video spoty

Tisk
Polepy

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

Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb. 

www.mediaas.cz
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K této události, která byla velmi významná pro geopolitické uspořádání tehdy neklidné střední Evropy, došlo v Chebu v roce 1285. Uskutečnila se v nově vysvěceném kostele Zvěstování 
Panny Marie, který se nachází na Františkánském náměstí v centru města, přičemž se týkala dvou významných panovnických rodů. Českých Přemyslovců a Habsburků. Moment, na který 
se ptáme, byl ale jen vyvrcholením událostí, které se začaly psát 1. října 1273, kdy byl německým králem zvolen Rudolf Habsburský. Ten ve snaze vybudovat si novou rodovou základnu 
nařídil hned po svém zvolení Přemyslu Otakaru II., aby mu odevzdal Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Chebsko. Když se Přemysl nepodřídil, vyhlásil nad ním Rudolf říšskou klatbu. 
Spor vyvrcholil v roce 1276, kdy se oslabený Přemysl Otakar II. poddal Rudolfovi a souhlasil s rozhodčím řízením. Výsledná smlouva znamenala ztrátu alpských zemí a Chebska ve prospěch 
Německa. Součástí dohody byly i děti obou panovníků...
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