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zakázka č. 2015133

Tuhnice, Myslbekova

Byt 5+1
cena: 4 700 000 Kč

zakázka č. 2015131

Nejdek

Rodinný dům 5+1
cena: 1 670 000 Kč

zakázka č. 2015128

Doubí, Spálená

Rodinný dům 5+kk
cena: 6 450 000 Kč

zakázka č. 2015070

Rybáře, Borová

Byt 2+kk
cena: 790 000 Kč

zakázka č. 2015125

Karlovy Vary, Divadelní

Byt 3+1
cena: 1 850 000 Kč

zakázka č. 2015098

Stará Role, Nerudova

Skladové haly
cena: 5 500 000 Kč

zakázka č. 2015060

Drahovice, Mattoniho nábř.

Byt 2+1
cena: 1 320 000 Kč

zakázka č. 2015075

Stará Role, Jabloňová

Byt 1+1
cena: 699 000 Kč

zakázka č. 2015093

Drahovice, Waldertova

Byt 3+kk
cena: 2 950 000 Kč

zakázka č. 2015115

Karlovy Vary, Ondřejská ul.

Byt 2+kk PRONÁJEM
cena: 6.000 Kč/měsíc + služby

zakázka č. 2015139

Karlovy Vary, Raisova

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mgr. Jiří Brož Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Regina DostálováMakléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková

Okouzlující mezonetový byt v dobové 
vile se zahradou. 4. a 5. patro, blízko 
do lesa. Vlastní garáž. Výborný stav

a výhled. UP 211 m². PENB: D

Romantické bydlení v prvorepublikové 
vile. Cena včetně většiny vybavení 

(kachlová kamna). UP 120 m², 
pozemek 1072 m². PENB: G

Samostatný RD s terasou, saunou
a krytým stáním. V sousedství 

Svatošské skály. Kolaudace 2015. UP 
153 m², pozemek 647 m². PENB: G 

První patro udržovaného cihlového 
domu, jižní orientace, výhled do 
dvora. Velmi slušný stav, nové 

rozvody, sklep. UP 44 m². PENB: E

Po kompletní rekonstrukci, cena 
včetně vybavení. Vysoké stropy. 
K okamžitému užívání. UP 42 m². 

PENB: G

Byt se dvěma balkony v novostavbě. 
Výborný stav, téměř neužíván. 

Kuchyňská linka, komora na patře, 
parkování u domu. UP 98 m². PENB: G

Byt vybavený nábytkem a elektrospo-
třebiči. K dispozici SAT TV. Prádelna 

s automatickou pračkou v domě. 
Plocha 48 m². Terasa a zahrádka.

Po kompletní rekonstrukci, kuchyň-
ská linka s vestavěnými spotřebiči, 

vybaven nábytkem vč. TV. Parkování 
před domem. Plocha 50 m².

Příjemné a klidné zákoutí lázeňské 
zóny. Mezonetový byt ve 4. a 5. 
NP. Byt k úpravám. UP 103 m². 

PENB: G

Areál - zděná prodejní hala a ocelová 
skladová hala. Průmyslová zóna, dobrý 

přístup, vlastní parking. UP 700 m², 
pozemek 931 m². PENB: G

Po kompletní rekonstrukci, důmyslně 
řešené úložné prostory. Atypická 

dispozice, parkování před domem. 
UP 66 m² + tři sklepy. PENB: G

První patro zděného domu, rekonstruk-
ce bytu před deseti lety. Klidná čtvrť, 

park před domem. Podílové 
spoluvlastnictví. UP 38 m². PENB: G

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

Byt 2+1 PRONÁJEM
cena: 11.000 Kč/měsíc vč. služeb

zakázka č. 2015127

Drahovice, Vítězná

SL
EV

A

SL
EV

A

SL
EV

A

Byt 1+1
cena: 1 090 000 Kč

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



3

• OBSAH• EDITORIAL

07 11

14 20

09

29

01

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

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY  je předškolák Daník 
ze 6. třídy Kuřátka MŠ Mládežnická. Jako všechny 
děti se těší na vánoce a dárky. 

07 HISTORICKÉ SKLEPY ZÁMECKÉ VĚŽE 
se mají stát novou turistickou atrakcí. Město podle 
architektonické studie chystá revitalizaci zámecké 
terasy a otevření sklepů pod věží. 

09 JEDINÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA V KRAJI,
která je uprostřed volné přírody, funguje již rok. 
Dováží děti autobusem z Doubí, učí je jak se chovat 
v přírodě i ke zvířatům. Lesní školka Svatošky je 
unikátním projektem. 

11 ALŽBĚTINY LÁZNĚ PŘEČKALY ODLIV 
pacientů po ukončení spolupráce s hotelem Thermal. 
Rozšířily nabídku procedur a jako jediný balneo-
provoz v majetku města hledají nyní strategického 
partnera pro další rozvoj. 

14 CO PŘINESL ROK 2015 V NAŠEM MĚSTĚ 
bilancujeme podrobně ve faktech událostí a fotogra-
fiích na pěti stranách tohoto čísla KRL. 

20 TEČKOU ZA SEZONOU KSO BUDOU KOLEDY 
v podání sólistů, smíšeného sboru a doprovodu 
Karlovarského symfonického orchestru. 

29 MUZIKÁL POPELKA ROZEZNÍ KV ARENU 
hned první prosincový večer. Kouzelnou lední show 
na hudbu Petra Maláska a texty Václava Kopty už 
od její premiéry v roce 2011 vidělo ve 34 městech 
750 tisíc diváků. 

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

Vážení spoluobčané,
Prosinec je pro většinu z nás měsícem, kdy se ohlíží-
me za celoroční prací, bilancujeme splněné i nespl-
něné plány, přání a přijímáme předsevzetí pro Nový 
rok. Je to rovněž doba vánočních svátku a dárků, kdy 
chceme své blízké potěšit. Mnozí na poslední chvíli 
dohánějí, co nestihli dokončit a zamýšlejí se nad tím, 
co se jim letos podařilo, či nepodařilo.
Vánoční svátky byly vždy svátky klidu, odpočinku a ra-
dosti, nikoliv shonu. Proto si pro Vás připravilo vedení 
města Karlovy Vary „malý“ vánoční dárek, v podobě 
nových vánočních trhů se spoustou zábavy jak pro ty 
nejmenší, tak i pro dospělé. Vánoční trhy se letošní 
rok budou rozprostírat na velkém prostranství před 
hotelem Thermal, kde najdete zimní kluziště, dětské 
kolotoče a také Ježíškovu dílnu pro nejmenší. Výjimkou 
nebude tradiční stánkový prodej s vánoční sortimen-
tem. Naším přáním je, abyste si ve vánočním shonu 
užili alespoň pár chvil vánoční atmosféry v centru 
naše krásného města. Každou adventní neděli bude 
rozsvícena jedna adventní svíce. A při jejím rozsvícení, 
Vás bude provázet známá osobnost.
Budu velice potěšen, když si vánoční trhy užijete v ce-
lém jejich rozsahu, a že nezazní pouze slova kritiky, co 
se nepodařilo, nebo co jsme udělali špatně, ale také 
slova uznání, co se ve městě podařilo zrealizovat (mí-
čová hala, dokončení volnočasového areálu Meandr, 
dokončení revitalizace Stará Role, schválení rozšířené 
dostavby Domova důchodců Karlovy Vary, rozšíření 
nabídky akcí a služeb v areálu Rolava).
Rok 2016 bude pro Město Karlovy Vary rokem oslav, 
700 let od narození zakladatele našeho města Karla 
IV. Nezapomínáme na tohoto moudrého panovníka, 
který se nejen zasloužil o založení města, ve kterém 
žijeme, ale také o založení Karlovy univerzity, postavení 
Karlova mostu v Praze.

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám ze srdce popřát 
šťastné a pohodové Vánoce a hodně životních úspěchů 
a radosti v roce 2016.

Čestmír Bruštík
1.náměstek primátora Karlových Varů
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• AKCE MĚSÍCE

Karlovarské vánoční trhy se budou odehrávat od 

29. listopadu do 23. prosince na korzu před hotelem 

Thermal. Vejde se tam nejen 30 stánků vánočního 

trhu ale také všechny další atrakce. Navíc hotel Ther-

mal nabídne zázemí, které do loňska před Hlavní poš-

tou návštěvníkům vánočních trhů chybělo.

Neděle 29. listopadu
14:45  Zahájení programu – moderátor ČT Vladimír Keblůšek
15:00  Pohádka o kapříku Vénovi - DIVADLO DĚTÍ KARLOVY VARY
16:00  Pískomil se vrací - "kapela pro kluky a holky, která se líbí i rodičům”
17:00  ANNA K – koncert interpretky hitů jako Nebe, Láska, Nelítám nízko
18:00  Rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní svíce primátorem města
18:10  KSO - 1. vánoční překvapení
18:30  Pěvecký sbor PALETA
19:30  Zakončení programu
 

Neděle 6. prosince
14:45  Zahájení programu – moderátorka a herečka Michaela Maurerová
15:00  RapPresent - moderované taneční vystoupení se zapojením diváků
16:00  Pěvecká třída Štěpánky Steinové
17:00  JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ KONCERT
18:00  Rozsvícení 2. adventní svíce - 1. náměstek primátora Čestmír Bruštík
18:10  Vyhlášení vítězů vánoční dětské soutěže a předání cen 2. vánoční soutěže
18:20  KSO - A Tre Voci, krájení obří vánočky
18:30  Karlovarský pěvecký sbor
19:30  Zakončení programu

Neděle 13. prosince
 13:45  Zahájení programu - moderátorka Eva Čížkovská
 14:00  Big Band ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
 15:00  Zlata Emily Kinská - vánoční koncert
 16:00  Jiří Zonyga - vánoční pásmo s houslemi
 17:00  VIKTOR DYK a IVA MAREŠOVÁ - VÁNOČNÍ KONCERT
 18:00  Rozsvícení 3. adventní svíce náměstkem primátora Jiřím Klsákem
 18:10  Vyhlášení výsledků a předání cen 3. vánoční soutěže
 18:20  KSO - Trio Piačere - zpěv a rozdávání vánočního cukroví
 18:30  Pěvecký sbor církve bratrské
 19:30  Zakončení programu

 Neděle 20. prosince
 14:45   Zahájení programu - moderátorka Zlata Emily Kinská
 15:00  Divadélko Romaneto
 16:00  Pěvecká třída Štěpánky Steinové
 17:00  Koncert BÁRA BASIKOVÁ
 18:00  Rozsvícení 4. adventní svíce náměstkem primátora Michalem Riškem
 18:10  Vyhlášení výsledků a předání cen 4. vánoční soutěže
 18:20  KSO - Fanfára, Hornový kvartet KSO, A Tre Voci, vánoční punč
 19:00  Vánoční koncert PETR KOLÁŘ
 20:00  Zakončení programu

PROGRAM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ
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• VÁNOČNÍ TRHY

Vánoční čas je nejen časem voňavého 
cukroví, rodinných setkání a rozbalování 
dárků. Ale v první řadě je pro většinu 
z nás časem dětských rozzářených očí, 
které jsou tím nejlepším poděkováním 
za energii, kterou jsme vánočním přípra-
vám věnovali.

Vánoční kluziště
Čas strávený ruku v ruce s našimi blízkými a ještě 
k tomu s bruslemi na nohou je ideální sportovní 
aktivita pro dobu adventní a předvánoční. Denně 
od 10.00 hod do 20.00 hod si budete moci přijít 
zabruslit na kluziště o rozměrech 15x8m, 
k dispozici bude půjčovna bruslí. S organizací trhů 
je možné i dohodnout čas pro Vaší hokejovou či 
krasobruslařskou "exhibici". 

Dětské atrakce
V blízkosti kluziště bude k mání dětský kolotoč 
a vláčková dráha, která bude v provozu každý 
den od zahájení do ukončení provozu trhů. Před 
vchodem do Ježíškovy dětské tvořivé vánoční dílny 
pak bude situována balonková prolézačka.
Dětské atrakce budou všechny jednotně zpoplat-
něné v hodnotě Kč 10,- za atrakci.

Ježíškova vánoční dílna
Po vzoru let minulých, ovšem v novém prostředí 
hotelu Thermal, budou mít v letošním roce děti 
možnost vytvořit vánoční či mikulášskou ozdobu 
nebo dekoraci v Ježíškově vánoční dílně. Výtvory 
dětí budeme nejen vystavovat v prostorách tvořivé
dílny, ale jejich fota budeme umisťovat na webové 
stránky Nových vánočních trhů, kde budete moci 
hlasovat o nejmilejší či nejoriginálnější z nich. První 
výtvarná vánoční soutěž pro děti ve 3 věkových 
kategoriích již byla vyhlášena, další 3 soutěže
budeme pravidelně oznamovat každou sobotu 
v průběhu trhů, jejich výherce pak vyhlašovat 
v rámci programu každé adventní neděle.

 Termíny vánočních soutěží
I. Vánoční soutěž 
- téma:  nejoriginálnější vánoční dekorace
- termín:  probíhá do 27.11.
- vyhlášení: 29.11., 18:00 hodin

II. Vánoční soutěž 
- téma:  Sv. Mikuláš
- termín:  29.11. -  4.12.
- vyhlášení: 5.12., 18:00 hodin

III. Vánoční soutěž
- téma:   vánoční přáníčka
- termín:  5. - 11.12.
- vyhlášení: 13.12., 18:00 hodin

IV. Vánoční soutěž
- téma:    andělé
- termín:   12. - 19.12.
- vyhlášení:  20.12., 18:00 hodin

 Kdo z dětí nebude mít možnost přijít tvořit do 
naší tvořivé dílny, může zaslat svůj výtvor na naši 
adresu (info@novevanocnitrhy.cz) a my jeho výtvor 
zařadíme do soutěže. Podmínkou je ovšem vždy 
nejdéle jeden den před vyhlášením vítězů přinést 
svůj výtvor do prostor Ježíškovy tvořivé dílny a pře-
dat do našich rukou. Na vítěze v kategoriích mateř-
ské školy, základní školy - 1. stupeň a základní 
školy - druhý stupeň, budou čekat hodnotné ceny.

Provozní doba Ježíškovy vánoční tvořivé dílny:
Po - Pá 15:00 - 18:00
So - Ne 10:00 - 18:00

Milou vzpomínkou na první ročník Nových vánoč-
ních trhů v Karlových Varech může být mimo jiné 
i fotografie pořízená před naší  fotostěnou, kde 
věnujete svůj portrét našemu Ježíškovi, patronu 
Nových vánočních trhů nebo fotografie s naším 
betlémem, jak z pravé slámy či o víkendech 
i živými zvířátky.

(Aktualizovaný a podrobný program Nových 
Vánočních trhů  na www.novevanocnitrhy.cz.)

ATRAKCE VÁNOČNÍHO PROGRAMU
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• STALO SE / STANE SE

KE ZLATÉ MEDAILI ZA ODBĚR KRVE 
blahopřál Anně Hnátkové z Karlových Varů náměs-
tek primátora Michal Riško. Město ocenilo všechny 
nositele Jánského plakety.  

PRIMÁTOR OCENIL OBĚTAVÉ HASIČE 
U příležitosti 70. výročí založení profesionálního
sboru hasičů v Karlových Varech navštívil primátor
města Petr Kulhánek zbrojnici v Rybářích. Prohlédl
si jejich techniku a ocenil práci sboru. Zástupcům
karlovarských hasičů předal pak cenu primátora. 

OTEVŘENÍ NOVÉ LÁVKY PŘES OHŘI PRO PĚŠÍ 
zdržel o pár týdnů chybějící povodňový plán. Cyklis-
ta z obálky KRL 11 byl tak jedním z mála, kteří stihli 
lávku vyzkoušet ještě před dalším opakováním 
kolaudačního řízení. 

FOLKLÓRNÍ SOUBOR DYLEŇ VYSTOUPIL  
začátkem listopadu v partnerském izraelském 
městě Ejlat. Jeho vystoupení přinesla úspěch a zá-
jem turistů z Ejlatu navštívit české lázně.  

SVATÝ MARTIN PŘIJEL OPĚT NA BLÁTĚ 
v doprovodu družiny šermířů a světlonošů do 
našeho města. Průvod s lampiony ozářil stejnou 
trasu jako loni, kdy naše město Martinskou tradici 
obnovilo.  

SOLIDARITU PAŘÍŽI A FRANCII
vyjádřilo také město Karlovy Vary. Před ma-
gistrátem vzniklo 14. 11. pietní místo za oběti 
teroristických útoků v Paříži. Před budovou zavlála 
francouzská vlajka, primátor města zaslal dopis 
velvyslanci Francie v ČR.

PŘEDSEDA SENÁTU MALAJSIE NAVŠTÍVIL 
v říjnu naše město. Tan Sri Abu Zahar Ujang prošel 
spolu s chotí Vřídelní a Mlýnskou  kolonádou a ve 
sklářské huti Moser obdivoval práci českých sklářů.   

MINISTR DOPRAVY DAN ŤOK PŘISLÍBIL 
10. listopadu při otevření nového úseku R6 mezi   
Karlovými Vary a Prahou zařazení této rychlostní 
silnice mezi priority vlády. Celá R6 z Chebu ale 
nebude zřejmě dokončena dříve než v roce 2025.  

LETOŠNÍM VÁNOČNÍM STROMEM MĚSTA 
je 14 metrů vysoká jedle ve stáří 15-20 let. Není 
z katastru Karlových Varů, ale darovala ji rodina 
Jana Suchana z Chodova, Nerudovy ulice.Tam ji 
pracovníci Správy lázeňských parků pokáceli a pře-
vezli na vánoční korzo u hotelu Thermal.  
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Mezi nejvíce sledované a preferované akce 
na území Karlových Varů patří regenerace 
městské památkové zóny. Letos na ni 

město dostalo od ministerstva kultury 590 tisíc 
korun. Jak s nimi naložilo? Na sto tisíc korun 
přišla obnova nátěrů Tržní kolonády, čtvrt milionu 
oprava střechy Kostela sv. Lukáše a 240 tisíc 
korun oprava terasy a římsy Zámecké věže. 

Na opravy čekají ještě další památky. Divadlo 
potřebuje spravit plášť střechy, socha Friedricha 
Schillera čeká na vyčištění. Město zahrnulo tyto 

projekty do Anketního dotazníku na rok 2016, kde 
má šanci získat dotace z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a památkových 
zón. Rada města už žádost připravila a podle 
náměstka primátora Jiřího Klsáka je velká šance 
peníze získat. „Snažíme se zařadit do dotazníku 
co nejvíce projektů a věříme, že budeme úspěšní. 
U památek v majetku města je finanční spoluúčast 
města 50%, u soukromých objektů je spoluúčast 
města 10 procent," dodal Klsák. Velké plány má 
město zejména se Zámeckou věží. V dubnu 2016 
skončí dnešnímu nájemci smlouva a město uva-
žuje, že bude věž ze 14. století provozovat samo. 
Archeologický průzkum, provedený před 15 lety, 
odhalil cenné artefakty středověkého hradu. Ty 
by se mohly stát novou turistickou atrakcí, pokud 
město zpřístupní zámecké sklepy. Návštěvníci by 
je mohli vidět už příští rok v září na Den ote-
vřených památek. Asanace sklepů přijde na půl 
milionu korun. Je to jen zlomek z 20 milionů ko-
run, jak zní odhad celkové opravy Zámecké věže 
i s okolím. Prvním krokem k jejímu zpřístupnění je 
oprava terasy za 824 tisíc korun podle již hotové 
studie z roku 2002. Další část oprav by město 

rádo stihlo do konce března 2016, tedy ještě před 
zahájením oslav 700. výročí narození zakladatele 
města Karla IV.     (krl°) 

Většina lidí
čerta odmítla

Hlasování veřejnosti o zakoupení sochy čerta, 
sedícího před Tržní kolonádou, skončilo zamítavě.  
Z 1062 hlasujících jich 651 bronzovou plastiku 
autora Jaroslava Róny  za 2,5 milionu korun 
odmítlo. Vedení města výsledek ankety respek-
tovalo. Ačkoliv měla socha uznávaného autora 
své zastánce, většině lidí, kteří se hlasování 
zúčastnili, se bronzový čert nelíbil. Někteří uvedli, 
že je ošklivý, má šikmé oči a vypadá jako sedící 
Buddha, jiné popudilo přirození nebo barva. Autor 
chtěl původně za čerta tři miliony korun. (mm)

Obnova památek je prioritou

Nejstarší podoba Zámecké věže

Na zimní úklid magistrát dohlédne
Silničáři budou v letošní zimě pod větším drob-
nohledem úředníků magistrátu než v minulosti. 
Ti si chtějí denně ohlídat, zda cestáři vyjíždějí 
včas a na správná místa. Loni vyjížděly posypové 
vozy  do ulic často pozdě. Letos budou při zimní 
údržbě pečovat o více než 146 kilometrů silnic, 
190 autobusových zastávek a 151 přechodů 
pro chodce. „Dali jsme jim jasné podmínky. Buď 
budou fungovat tak, jak si představujeme, nebo 
přijdou na řadu sankce, případně i vypovězení 
smlouvy,“ vyhlásil první náměstek primátora 
Čestmír Bruštík. Pomocníkem při kontrole práce 

budou GPS vysílače, kterými je vybaveno každé 
z úklidových aut. Silničářům zase pomůže nová 
meteorologická stanice ve Dvořákových sadech. 
Upřesní údaje z dosavadní stanice v Olšových 
Vratech. Město dá letos za údržbu komunikací 
35 milionů korun, z toho je 24 milionů na zimní 
údržbu od 1. listopadu do 31. března. V prvním 
pořadí jde o 42 kilometrů, které mají být, stejně 
jako autobusové zastávky, uklizené do 60 minut 
po spadu sněhu. Dvě hodiny má firma na pěší 
zóny a prostranství. Šest hodin pak má na scho-
diště, mosty a lávky pro pěší.

Zámecká věž byla na všech pohlednicích



8   krl° PROSINEC 2015

Jednou z rekonstrukcí, kde město pravidelně sle-
duje závěrečný finiš, je Lidový dům ve Staré Roli. 
„Od roku 2008 do současnosti bylo zde investová-
no zhruba 64 milionů korun. Mezi ty hlavní práce 
lze zařadit rekonstrukci sálu a předsálí, rekon-
strukci sklepů pod sálem, rekonstrukci restaurace, 
opravu střešního pláště, výměnu světlopropustných 
otvorů a sanaci zadního traktu proti zemní vlhkosti. 
V rámci rekonstrukce se postupně opravily nebo 
ještě dokončují vnitřní prostory. Jako investice, 
které město ještě čekají, mohu uvést rekonstrukci 
sklepů pod restaurací za 4,5 milionu korun, opravu 
fasády za osm milionů a opravy interiérů, kde je 
odhad pět milionů korun,“ řekl k současnému 
stavu Lidového domu náměstek primátora Michal 
Riško. Podle něho zůstávají nedořešené  opravy 
sklepů v hlavní části a oddělení nebo demolice bý-
valého kina. Město nyní hledá nájemce restaurace 
na příštích pět let. Výběrové řízení bude vyhlášeno 
ještě do konce letošního roku. (mm)

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Sledovaná akce: LIDOVÝ DŮM

K dalším ostře sledovaným akcím patří opravy 
komunikací ve městě. V minulých dnech byla 
dokončena oprava části Sportovní ulice, zastávky 
MHD Mattoniho nábřeží a oprava chodníku pod 
Ostrovským mostem podél nábřeží řeky Ohře. 
Cestujícím v Drahovicích slouží nová zastávka 
MHD Mattoniho nábřeží. Byl zde vybudován záliv 
pro zajíždění autobusů, díky stavebním úpravám je 
zastávka plně bezbariérová, byl na ní vyměněn pří-
střešek a vybudován přechod pro chodce. „Na jeho 
absenci poukazovali obyvatelé Drahovic opakovaně 
na diskusních fórech. Jsem rád, že jsme dokázali 
tento dluh splatit. Přístřešek byl teprve rok starý, 
ale rozměrově nevyhovoval. Tak jsme tam dali 
přístřešek od Lázní I. Náklady na akci Mattoniho 
nábřeží byly 833 tisíc korun,“ upřesnil I. náměstek 

primátora Čestmír Bruštík. Další akcí byla oprava 
části Sportovní ulice včetně chodníku. Kromě 
odfrézování starého a položení nového povrchu 
vozovky, byl vyrovnán terén a provedeno odvod-
nění. Zde přesáhly náklady 650 tisíc korun. „Navíc 
byly zahájeny opravy chodníků  na Růžovém vrchu, 
s nimiž se původně pro letošek nepočítalo. Oprava 
1051 m2 přijde na 1 milion korun,“ doplnil Bruštík. 
Opravovat se budou chodníky v ulicích Klínovecká, 
Vodárenská a část chodníku v ulici Krušnohorská 
poblíž domu s pečovatelskou službou a knihovny 
v Sedlecké. Pokud to dovolí počasí, chce město
ještě do konce roku opravit komunikace v ulicích 
Jízdárenská a Dělnická a stezku spojující Mozarto-
vu ulici s ulicí V. Huga. 
 (mm)

Opravy komunikací vrcholí KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Poslední letošní jednání zastupitelstva města 

se koná 22.12. v GH Ambassador - Národní 
dům od 8:30

 Tržní kolonáda dostala nový nátěr. Opravy 
přišly na 827 tisíc korun. Předchozí opravou 
prošla dřevěná kolonáda v roce 2013.

 Magistrát společně s Městskou knihov-
nou vyhlásil veřejnou vánoční sbírku pro 
SOS Sluníčko - zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Jedná se o dětské zimní 
oblečení, obuv, pláštěnky, tepláky, pyžama 
a punčocháče pro děti. Dále vyhlašuje město 
sbírku pro Český červený kříž, kam lze dávat 
povlečení, dámské, pánské a dětské obleče-
ní, boty kojenecké láhve a pleny. Konzervy 
pro psy, nepoškozené balení granulí  a deky 
lze věnovat Městskému psímu útulku ve 
Dvorech, Chodovské ulici. Čisté (vyprané) 
oblečení a krmivo pro opuštěné pejsky lze 
odevzdávat na všech pobočkách Městské 
knihovny od 1.12.2015 až do 15.1.2016. 
Více na www.mestskaknihovnakv.cz.

 Úklid vánočních stromků bude probíhat od 
4.1. do 29.2.2016. V tomto termínu budou 
odváženy vánoční stromky, shromážděné 
u sběrných míst na separovaný odpad 
a u stanovišť kontejnerů. Stromky umístě-
né mimo tato stanoviště budou odvezeny 
až v rámci úklidu podle rozpisu úklidové 
firmy. Více informací na technickém odboru 
magistrátu tel. 353 118 165 nebo mailem 
p.sopkova@mmkv.cz.

 Pomoc zrakově postiženým nabízí v Karlo-
vých Varech Tyfloservis. Informaci o op-
tických pomůckách, výcvik chůze s holí 
a další pomoc lze získat zdarma každý 
čtvrtek 13.00-18:00 v Mozartově 6, tel. 
353 236 068,www.tyfloservis.cz.

 (mm)

Ukončena byla rekonstrukce sálu, kde zasedá zastupitelstvo

Nová zastávka MHD Mattoniho nábřeží
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• ŠKOLY / INZERCE

Již 8. ročníkem Velkého putování s Varybou 
prošlo letos 1147 účastníků. Bylo to celkem 56 
školních tříd z Karlových Varů, Ostrova i Nové 
Role a také rodiče s dětmi ze Žlutic, Sadova, ale 
i z Brna, Prahy či Kladna. Vzkazy od dětí jako „jsi 
skvělá naučná stezka,“ „moc se mi to líbilo, už 

se těším, až to budu vyprávět mámě a tátovi“ 
nebo „moc mě tyto cestičky baví, jsou moc 
zajímavé, jen ti chci, Varybo, říct, nepřestávej!“ 
svědčí o tom, že se dětem putování po Karlových 
Varech líbí. Poděkování patří městu Karlovy Vary 
i Vodárnám a kanalizacím za finanční podporu, 
díky které byl tento projekt realizován, a dále 
všem partnerům, zejména Alžbětiným lázním, 
GH  Ambassador – Národní dům za exkurze do 
svých prostor, které vylosovaným školním třídám 
umožní poznat tyto objekty zevnitř. „Co se mi 
na letošním putování líbilo nejvíc? Určitě Ema 
z Nové Role. Hravé poznávání Karlových Varů ji 
oslovilo natolik, že vzala na výpravu po stopách 
velryby Varyby celou svoji rodinu. Jak tedy napsal 
Kristian: „Dík za zážitky!“
 Za Varybu Mgr. Štěpánka Šťastná, ZŠ Konečná
 (Více na www.varyba.cz)

Letošní Varyba měla úspěch

Lesní školka Svatošky je jediná v Karlovarském kraji, 
která nabízí dětem od tří do šesti let denní přímý 
pobyt v čisté přírodě a učí je kontaktu se zvířaty 
dětského ráje. Školka funguje už rok a využívá 
alternativní pedagogické principy s ohledem na 

individualitu dítěte a jeho potřeby. Uplatňuje učení 
prožitkem. Při nepřízni počasí je dětem k dispozici 
vytápěný srub s hygienickým a odpočinkovým záze-
mím. Doprava dětí je zajištěna z Doubí mikrobusem 
přímo do lesní školky. Letošní novinkou je jednou 
týdně výuka angličtiny. I při ní využívá lektorka 
prostředí lesní školky- přírodu a roční období. Výuka, 
pokud to počasí dovolí, probíhá v přírodě. Lektorka 
mluví na děti převážně anglicky. Vyučovací hodina 
v přírodě trvá 30 minut. Děti do lesní školky potřebují 
navíc náhradní teplé oblečení, holínky, pláštěnku 
a také spacák, karimatku, batoh a láhev na pití. Část 
vybavení zůstává ve srubu.  
 (více na www.svatosky-skolka.cz)

Trochu jiná školka

Přijímáme do péče pacienty pojišťoven: 
VZP, VOZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZPŠ

Špičkové přístrojové vybavení ambulancí i operačních sálů.
 Zkušený tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.

Osobní přístup a jednání na úrovni.

■ Provoz oční ambulance + oční optiky
■ Operace šedého zákalu 
■ Implantace standardních i multifokálních čoček
■ Laserové operace očí – odstranění dioptrií metodou Femto-LASIK, LASIK 

nebo PRK
■ Diagnostika, léčba a operace zeleného zákalu
■ Transplantace rohovek
■ Léčba a operativa sítnice a sklivce
■ Operace očních víček a další drobné estetické zákroky v okolí očí

Závodní 391 / 96 C (areál krajských institucí, budova Nostress- 3. p.), 360 06 K. Vary – Dvory 
E-mail: ocniklinika@somich.cz  |  www. somich.cz

informace a objednávky: 775 556 563  klientská linka: 775 555 350

akce platí do 31. 12. 2015

banka do kapsy 

 komplet

+ 
chytrý telefon

s bankovní aplikací

zdarma

Navštivte nás v pobočce Raiffeisenbank,
Krále Jiřího 39, Karlovy Vary
Otevírací doba:
Po, St 8:00–17:00
Út, Čt, Pá 8:00–16:30 353 167 777
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Ve Varech chcíp pes? 
Na konci září proběhl ve městě festival Vzbuď-
me Vary, reagující na každoroční upadání do 
kulturně společenského spánku po skončení 
MFF. Součástí programu byla i červená zpo-
vědnice, celorepublikový projekt neziskovky 
Nová síť, který dává možnost zbavit se svých 
kulturních trápení či sdílet své radosti. Zpovědi 
byly oproti jiným regionálním zastavením delší, 
vznikala i malá diskusní fóra. Karlovaráci své 
město milují. Jsou na ně pyšní. Často se radují 
z opravených ulic, uklizených parků a hřišť. Spo-
lečným jmenovatelem všech debat byl však pocit 
odcizení. Pocit ztracenosti ve vlastním městě bez 
konkrétní vize. Některé názory: „Uvažovala jsem, 
že se odstěhuji. Necítím se tu už jako doma. Vary 
jsou mrtvé. Kdysi jsme chodívali každý víkend 
na hudbu, tanec, do kavárny. Ta hudba venku 
sem nepatří. Chci se cítit jako v lázních, jako 
ve Varech“(obyvatelka KV, 60 let).„Je skvělé, 
že městu došlo, že sportovní akce v centru 
o Vánocích jsou sice populární, ale ne pro nás, 
co tu žijeme a chceme klidné svátky“ (žena, 62 
let).„Svoje kulturní místo si musíte najít sami. 
Třeba skrz dobře fungující hudební komunity, ale 
to není pro starší. U mladších tohle funguje, ale 
nikoho jiného to asi nezajímá“ (muž, 35 let). Na 
závěr festivalu zrealizovala iniciativa Vzbuďme 
Vary /Offcity, PROTEBE live ProVary/ diskuzi, 
které se zúčastnili zástupci města a obyvatelé. 
Veřejné akce, považované za příliš hlučné s ne-
vhodnou dramaturgií, navrhli občané přemístit 
na stadion. Bylo vzneseno i přání na program 
k posílení sousedských vztahů, který by nabídnul 
možnost potkávání se mimo tradiční kulturní 
instituce města. Přes kritiku malé návštěvnosti 
letního kina, do které se investovala nemalá 
finanční částku, se diskuse přesunula k pal-
čivému nedostatku – chybí kulturní koncepce 
města. Její vznik by měl vzít v potaz skutečného 
občana Karlových Varů, jeho potřeby a přání. 
Koncepce by nastavila jasné mantinely a kulturní 
„koleje“, po kterých by město srozumitelně 
směrem k veřejnosti posouvalo úroveň a rozsah 
kulturního koloritu. Kulturní koncepce je pilířem 
každého zdravě vyvíjejícího se města, usnadňuje 
politická rozhodnutí a je výborným nástrojem 
ke komunikaci s veřejností. Zpravidla je opřena 
o výzkum kulturologů, sociologů, kteří dokážou 
poukázat na skutečnosti, se kterými se město 
může dlouhodobě ztotožňovat.
 Mgr. Adriana Světlíková (Nová síť)

A co David Becher? 
Magistrát města vyhlásil v říjnu anketu  o tom, 
zda koupit či nekoupit moderní plastiku od 
známého výtvarníka Jaroslava Róny za ne-
malou finanční částku. Vzpomněl si někdo na 
věhlasného karlovarského Hippokrata Med. Dr. 
Davida Bechera?  V obchodně-správním centru 
je pojmenována po něm ulice Dr. Davida Bechera 
a v Mozartově parku pod č.23 (orientační tabule 
z roku 1995) je neidentifikovatelný náhrobní 
kámen. Z podnětu karlovarských lékařů byla 
v roce 1856 odhalena busta Dr. Davida Bechera 
ve Vřídelní kolonádě, která ovšem v roce 1939 při 
demontáži litinové kolonády zmizela. Myslím že, 
tomuto karlovarskému rodákovi, který se zasloužil 
o rozvoj balneologie, položil základy rozvíjejícího 
se oboru chemie, který vedl s tehdejším městem 
nelítostný boj o výrobu a vývoz vřídelní soli, přispěl  
k výstavbě  prvního kamenného divadla a vznik 
kolonád  zůstáváme stále mnoho dlužni. Lázeňští 
lékaři  a historikové jsou obeznámeni s činností 
Dr. Davida Bechera. Ale veřejnost o tomto veliká-
novi města mnoho neví. A tak se ptám: Zaslouží si 
Hippokrates Karlových Varů bustu či pomník, který 
by důstojně reprezentoval lázeňské město Karlovy 
Vary? Jistě i jeho vzdálený příbuzenský vztah 
s Johannem Becherem, zakladatelem továrny na 
výrobu likéru z bilin, svědčí o rozsáhlé činnosti 
a zásluhách rozvětvené a úspěšné rodiny Becherů 
pro naše město. Dr. David Becher si zaslouží jako 
poctu přinejmenším důstojný pomník. Jen tak 
bude zachována vzpomínka na tohoto úspěšného 
lékaře nejen pro karlovarské občany, lázeňské 
hosty a návštěvníky Karlových Varů, ale také pro 
budoucí generace Karlovaráků.
 MUDr. František Weber, Drahovice

Budou úředníci za chyby platit? 
Se zájmem jsem si vyslechl zprávu o tom, že 
ministerstvo financí chystá zákon, který umožní 
vymáhat po komunálních politicích a úřednících 
platit škodu za svá chybná rozhodnutí. Ať už šlo 
o chybu z neznalosti, úmysl nebo hloupost.  Zpráva 
uvádí, že za chyby úředníků musel jen letos stát 
zaplatil přes 80 milionů korun. Myslím, že takový 
bič potřebujeme. Úředník, co se ohání razítkem, je 
dosud nepostižitelný. I když udělá chybu a způsobí 
škodu, nemusí nic platit a schová se za úřad. Je 
správné, že nyní chce ministerstvo financí větší 
odpovědnost. Zákon má totiž přímo nařizovat 
vymáhání škody po úřednících. Měl by se vztahovat 
jak na městské a krajské politiky, tak  třeba i na 

ředitele škol. Pokud bude muset obec, město nebo 
škola nějakou škodu uhradit, bude mít ne možnost, 
ale povinnost ji vymáhat po konkrétním viníkovi. 
Zákon by tak mohl kromě volených zástupitelů 
města postihovat třeba úředníky magistrátu nebo 
krajského úřadu. Škodou se rozumí třeba pokuty 
od antimonopolního úřadu jako byla  karlovarská 
losovačka nebo jiné podivné předražené zakázky, 
za které nebyl nikdo potrestán. I když by vymáhaná 
částka nemohla přesáhnout 4,5 násobek měsíčního 
platu, byla by to cesta k nápravě. Politici i úředníci 
by si dávali větší pozor. Věděli by totiž, že nejsou 
nepostižitelní. Nechci pořádat žádné hony a nedě-
lám si velké iluze. O pár výjimkách vymáhání škody 
už víme. Exstarosta Prahy 2 musel městu uhradil 
třísettisícovou pokutu za zakázku na vytápění 
bez veřejné soutěže. Zbývá doufat, že nový zákon 
o finanční kontrole dostane zelenou a poznáme ho 
i v našem městě a kraji.
 Ing. Josef Starý, Tuhnice

Kraj předběhl město
S úlevou jsem si přečetl v tisku zprávu o tom, že 
Karlovarský kraj chce zatrhnout zneužívání obchod-
ního přívlastku lázeňský v hotelích a společnostech, 
které neposkytují žádné lázeňské služby. A že s tím 
chce skoncovat do konce roku a nepravdivou rekla-
mu postihovat. Podle mého názoru v tomto směru 
předběhl kraj naše město, které bohužel není už 
léta schopné skoncovat ani se záplavou ruskoja-
zyčné reklamy. Pokud se kraji podaří donutit všech-
ny ty tzv. „lázeňské subjekty“, aby daly do pořádku 
potřebná povolení a související služby, tak osobně 
smekám. Moc tomu ale nevěřím. Zejména to, jak 
je donutí, aby tyto hotely doložily, že užívají přírodní 
léčivé zdroje od Českého institutu lázní a zřídel, že 
mají dostatečný počet odborného personálu, znalé-
ho léčebné metodiky a mají odpovídající vybavení 
pro lázeňskou léčbu.  Podle statistiky máme v kraji 
a městě 439  ubytovacích zařízení s 31.000 lůžky, 
které přilákají polovinu lázeňských hostů ČR. Není 
tajemstvím, že mnohé rádoby „lázeňské hotely“ na 
označení jen parazitují a pověsti lázní zneužívají. 
Připojuji se k názoru, že hosty by neměl klamat ná-
zev lázeňský hotel a nabídka léčebných procedur, 
které jsou ve skutečnosti jen běžnou masáží v ho-
telu, kde místo vřídelní vody teče jen pitná. Pokud 
do nápravy zapojí krajský úřad také hygienickou 
stanici, balneologické instituce a živnostenský úřad, 
začnu věřit, že jsme vykročili k nápravě přetrvávají-
cího neutěšeného stavu.
 Karel Pokorný

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům občanů a zastupitelů města na aktuální témata. Příspěvky v maximální délce 2 000 úhozů s uvedením 
jména a e-mailu autora zasílejte na: kvradnicnilisty@seznam.cz nebo na Magistrát města, tiskové odd. Moskevská 21, Karlovy Vary.
Uzávěrka pro KRL č. 1/ 2016 je 15. prosince 2015.
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Rok 2015 v Alžbětiných lázních
Před pár lety to vypadalo, že se Alžbětiny lázně  

nevzchopí, když hotel Thermal ukončil spo-
lupráci a ustal příliv jeho pacientů. Objevily 

se různé spekulace, co bude dál a zda nedojde 
k prodeji. To se nestalo. Naopak se podařilo 
rozšířit spektrum procedur a udržet funkční provoz. 
Přestože současná situace v Evropě nenahrává 
velkému přílivu ruských a ukrajinských klientů, 
podařilo se letos udržet chod našeho balneoprovo-
zu v únosných mezích. Do budoucna se hledá pro  
Alžbětiny lázně strategický partner. Tzv. „zaručené“ 
zprávy o prodeji nejsou pravdivé, ale výhled na 
případné změny, rekonstrukce a uzavření provozu, 
je zatím natolik daleko, že to nemůže ohrozit 
předplatné individuálních klientů, firem, nájemců 
nebytových prostor, ani zaměstnanců co do jistoty 
zachování pracovních míst (v současné době máme 
57 pracovníků).  Ve společenském sále Alžbě-
tiných lázní se v průběhu letošního roku konaly 
četné akce, setkání seniorů, školení, semináře, 
taneční, Den pro zdraví, a řada dalších. Naši klienti 
mají stále možnost čerpat slevu na procedury 
prostřednictvím slevových kuponů, které najdou 
v různých periodikách. Řada organizací odměňuje 
své zaměstnance benefity v podobě vstupů do 
bazénového komplexu či předplatného procedur. 
To by mohlo být více využito, neboť provoz našich 

lázní je včetně víkendů. Výhodné zůstává před-
platné do bazénu s využitím aplikace do mobilních 
telefonů (prozatím na platformě Android), kde se dá 
najít okamžitá obsazenost bazénu, zůstatek kreditu 
a jiné informace. Zvýhodněni jsou již nyní senioři, 
ale na příští rok se chystá snížení věkové hranice 
při vstupu do bazénu, srovnatelné s konkurenční KV 
Arenou. Na našich webových stránkách www.spa5.
cz je možné najít podrobné informace o procedu-

rách, novinkách a akcích AL. Děkujeme za podporu 
novému představenstvu společnosti, vedení města 
Karlovy Vary a všem našim místním i mezinárodním 
klientům a pacientům. Věříme, že poslední městské 
lázně zůstanou zachovány i pro příští generace. Tím 
spíše, že v červnu 2016 oslavíme 110 let výročí 
otevření.
 MUDr. Stanislava Maulenová,
 ředitelka s týmem Alžbětiných Lázní, a.s

Proč si vybrat Loyd-reality?
Realitní kancelář Loyd-
-reality působí na trhu 
s nemovitostmi již od 
roku 1993. Máme tedy 
komplexní a dlouhodobé 
informace o trhu s ne-

movitostmi a umíme navrhnout vhodný postup pro 
prodej nebo pronájem vaší nemovitosti.   

Po celou dobu naší existence jsme specializováni 
na Karlovarsko. Věnujeme se jen nemovitostem 
v našem městě a okolí a proto známe detailně 
ceny nemovitostí, rychlost prodeje a další infor-
mace – platné územní plány, záměry na novou 
výstavbu apod.

Sledujeme úspěšnost naší práce. V roce 2015 
jsme prodali 92 % bytů, které nám zákazníci 
zadali do prodeje. Byt je zarezervován v průměru 
do 6 týdnů od zahájení prodeje. Po rezervaci 
máte velmi přesnou představu, kdy dostanete své 
peníze.

Ke každé nemovitosti vytváříme video prohlídku. 
Tyto video prohlídky mají velkou a stále rostoucí 
sledovanost na realitních inzertních serverech, což 
zvyšuje zájem o konkrétní byt či dům a zrychluje 
jeho prodej. Všechna videa jsou k vidění také na 
našem vlastním kanálu na serveru YouTube.

Jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšný prodej 
je v současné době prezentace na realitních 
inzertních serverech. Vaši nemovitost umístíme 
na tyto servery: Sreality.cz, Reality.IDNES.cz, Rea-
lityMix.cz, Západo.českéreality.cz, HyperReality.cz, 
viaReality.cz a RealityČechy.cz. Účinnost této re-
klamy pravidelně hodnotíme a připlácíme za lepší 
umístění a lepší viditelnost inzerátů. Naším cílem 
je upoutat co nejvíce zájemců o vaši nemovitost.

Pracujeme s naší vlastní velkou databází klientů. 
Jsou to lidé, kteří sami hledají nějaký konkrétní 
byt, dům nebo jinou nemovitost. Také ti zájemci, 
kteří si nevyberou z naší aktuální nabídky, se 
neztratí – máme je v evidenci a každou novou 
nemovitost jim nabídneme jako prvním. Je tedy 
možné, že na vaši nemovitost čeká několik zájem-
ců právě z naší databáze.

Každý makléř v naší firmě se pravidelně vzdě-
lává a to především v oblasti aktuálně platných 
zákonů a pravidel při prodeji a pronájmu nemovi-
tostí. Spolupracujeme s renomovanou advokátní 
kanceláří, která nám zpracovává návrhy smluv.

Máme oddělený účet pro úschovu kupní ceny. 
Peníze klientů jsou pro nás „svaté“ a nakládáme 
s nimi pouze a jen podle písemných pokynů ve 
smlouvách. Peníze jsou pojištěny proti úpadku 

banky. Ochrana vašich peněz je podobná jako při 
úschově u notáře nebo advokáta. Samozřejmě na 
přání klientů zajistíme zvláštní bankovní úschovu.

Jsme členy Asociace realitních kanceláří 
České republiky. Dobrovolně jsme se zavázali 
a dodržujeme pravidla pro naši práci. Máme 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti pro vaši 
větší jistotu. V rámci asociace spolupracujeme na 
zakázkách s dalšími realitními kancelářemi. Zadá-
te nemovitost jen do naší kanceláře a v tu chvíli 
ji nabízí dalších 2000 makléřů, kteří mohou 
přivést rychleji kupujícího.

My nemovitosti nenabízíme, my je prodáváme!

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte:
Loyd-reality, spol. s r.o.
Moskevská 10, 360 01 Karlovy Vary
 +420 602 145 144
reality@loyd.cz, www.loyd.cz

Mgr. Jiří Brož
majitel společnosti Loyd-reality
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Neuvěřitelné devadesáté páté narozeniny 
oslavila v říjnu paní Marie Petříčková. 
Rodačka z Plzně žije v Karlových Va-

rech rovných 70 let. Původní profesí úřednice 
milovala sport a veškerý svůj volný čas dělila 
mezi tenis a stolní tenis. „Až do svých šedesáti 
hrála aktivně“, prozradila na paní Marii její dcera 
Kamila, která se do Karlových Varů před pár lety 
přistěhovala, aby se o svou maminku postarala. 
Pečuje o ni celodenně a samozřejmě jí i vaří. A co 
nejčastěji? „Asi knedlo, vepřo, zelo. Ale bez piva. 
Maminka si dá raději vaječný koňak,“ říká dcera 
oslavenkyně. Paní Marii přejeme k úctyhodnému 
jubileu pevné zdraví a pohodu do dalších let.

Zdeněk Mikeš - 90 let

Krásných devadesát let života oslavil v říjnu 
pan Zdeněk Mikeš. Také on patřil k vlně 
mladých lidí, která v roce 1946 osidlovala 

české pohraničí. Pan Mikeš přišel do Karlových 
Varů ze středočeských Hořovic. Býval úředníkem 
v centrálním skladu někdejšího spotřebního druž-
stva, prošel zemědělským podnikem, byl vedoucím 
úředníkem v oboru plánování… Oženil se v roce 

1952, vychoval dvě dcery, dočkal se tří vnoučat, 
tří pravnoučat a další je na cestě. Životní láskou 
pana Zdeňka byl fotbal. Sám aktivně hrál, dělal 
rozhodčího a později i na práci mužů s píšťalkou 
dohlížel. Býval také nadšeným fanouškem, dodnes 
dokáže vyjmenovat kompletní sestavu Slávie 
v 30. letech minulého století, podobně pamatuje 
i sestavu Sparty nebo reprezentace. „Jako jeden 
z mála kluků okolo jsem měl rádio, tak že když se 
hrál nějaký důležitý zápas nebo turnaj, tak jsme 
se scházeli u mého rádia, poslouchali přenosy 
a fandili,“ vzpomíná pan Zdeněk. Sportovní duch 
mu zůstal i v pozdějším věku, je míč a fotbal vymě-
nil za klubovnu a karty. V klubovně svazu důchodců 
platil za vášnivého karbaníka. A protože je aktivním 
členem Svazu důchodců, uspořádala mu malou 
oslavu městská organizace v klubovně v Úvalské 
ulici. Oslavenci ještě jednou přejeme do dalších let 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

Marie Petříčková - 95 let Marie 
Herinková
 - 90 let

K oslavencům, kteří oslavili úctyhodných 
devadesát let, patří také paní Marie Herinko-
vá. Narodila se ve slovenské obci Stropkov. 

Z východu Slovenska na západ Čech se spolu se 
svým tehdejším manželem přestěhovala v roce 
1946. „Cesta vlakem napříč republikou nám tehdy 
trvala 10 dní,“ vzpomíná stěhování do Čech paní 
Marie. Cesta byla o to náročnější, že ji společně 
s mladými rodiči absolvovaly i dvě dcery, starší 
byly tři roky, mladší jedenáct měsíců. Mladá rodina 
se usadila na statku u Chlumu sv. Máří a brzy do 
ní přibyly ještě další dvě děti, dcera a syn. Pár let 
nato se rodina přestěhovala do Karlových Varů. 
Paní Marii se ve městě líbilo, ráda se jím prochá-
zela. „V neděli jsem vždycky děti oblékla do bílých 
šatů s výšivkou a šli jsme na procházku,“ vypráví 
oslavenkyně. Také práci našla v centru města. 
Nejprve prodávala v obchodě nedaleko Vřídla, 
později našla uplatnění v hotelu Otava, kterému 
zůstala věrná dlouhých 30 let. „Měli jsme malou 
šatničku a do restaurace často chodili vojáci. Jak 
jsem se prodírala mezi těmi jejich kabáty, měla 
jsem často ruce rozdrásané do krve,“ vzpomíná 
na nelehkou práci šatnářky paní Herinková. Když 
vypráví o svém životě, otevřeně hovoří o příkoří, 
které zažívala během prvního manželství. Dlouhý 
čas sice všechny rány nezacelil, přesto se ale 
paní Marie dočkala i spokojeného života po boku 
laskavého muže. „Seznámil nás známý ze Sloven-
ska. Nakonec jsme spolu byli 27 let a s ním jsem 
byla opravdu šťastná.“ Spolu vychovávali děti, 
zahradničili a těšili se z vnoučat. Mimochodem, 
paní Marie je dnes mnohonásobnou babičkou, 
prababičkou i praprababičkou. A protože část 
rodiny žije mimo Karlovy Vary, část i v zahraničí, 
vedle telefonu je jejím pojítkem s rodinou i počítač, 
díky kterému je se svými blízkými v každodenním 
spojení. Přejeme paní Herinkové, aby si své rodiny 
užívala ještě dlouhá léta v co možná největší 
pohodě a zdraví.
 Stránku připravila: Helena Kyselá

Krásné devadesáté narozeniny oslavila na konci 
října paní Alžběta Linhartová. Rodačka v obce 
Loučej v jižních Čechách přišla do Karlových 

Varů v roce 1946. Krátce po druhé světové válce 
a s čerstvou zkušeností z nuceného nasazení v Němec-
ku se tenkrát spolu se svou sestrou rozhodla začít nový 
život a jejich volba padla právě na Karlovy Vary. Jako 
zdravotní sestra zde našla uplatnění na dětském od-
dělení nemocnice a dětským pacientům zůstala věrná 
prakticky celý profesní život. Náročnou práci dokázala 
také skloubit s péčí o domácnost a rodinu, zejména 
dva syny. „Dění ve zdravotnictví mě zajímá dodnes, 
věnuji se alternativní medicíně a ráda si přečtu knihy ze 
zdravotnického prostředí, ale i historické detektivky,“ 
prozrazuje paní Alžběta. Jako malá chodila do Sokola, 
dnes později ráda vyrážela na dlouhé procházky a tato 
aktivita je neopustila ani dnes. „Když mám nějaké 
zařizování, nejčastěji vyrážím pěšky,“ udivuje svou 
vitalitou oslavenkyně. Vzpomínky na válku a nucené 
nasazení přiměly paní Alžbětu k tomu, že se začala 

angažovat ve prospěch Sdružení obětí nacismu. Podílí 
se na akcích sdružení, setkává se s lidmi. To je ostatně 
její další oblíbená činnost. „Jsem moc ráda mezi 
lidmi,“ uzavírá šarmantní dáma, čtyřnásobná babička 
a pětinásobná prababička. K životnímu jubileu přejeme 
paní Linhartové kromě pevného zdraví také neutucha-
jící elán a pohodu, kterou si mimochodem užívala i na 
oslavě svých narozenin v klubovně městské organizace 
Svazu důchodců v Úvalské ulici.

Alžběta Linhartová - 90 let
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Klidné, pohodové a štědré vánoční svátky
a hodně úspěchů, zdraví a štěstí v roce 2016

přeje čtenářům 
Karlovarských radničních listů

redakční rada
a redakce
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Co přinesl 
rok 2015
Byl to rok rychlých proměn počasí, kdy 
vedra střídal chlad a mrazy oteplení. Na 
Nový rok přišla obleva a po ní déšť. Pak 
7. února udeřily 20stupňové mrazy a vzápětí 
16. února 10°C. Rozmary počasí vyvrcholily 
31. března sněhovou bouří NIKLAS, kvůli níž 
byl vyhlášen kalamitní stav v celém Karlo-
varském kraji. Další sníh přišel 6. dubna, ale 
15. dubna nastaly letní teploty přes 25°C. 
Pak udeřila 12.6.  a 4.7. vedra, která 11.7. 
vystřídal přízemní mráz. Vedra vyvrcholi-
la 23.7., kdy na karlovarských střechách 
naměřily meteostanice 42°C. Nejteplejším 
dnem roku byl 7. srpen. Den poté postihly 
město silné poryvy větru, kdy přívalový déšt 
poškodil areál na Rolavě. Škody dosáhly 
1,7 mil. Kč. Po další bouřce 15.8. přišly 
několikadenní vydatné deště. První sníh 

letošní zimy jsme zaznamenali 14. října. Rok 
2015 přinesl také dvě padesátky. Jubilejní 
50. MFF a 50. ročník Mezinárodní pěvecké 
soutěže A. Dvořáka. V tomto roce skončily  

rekonstrukce dvou historických památek 
Národního domu a pravoslavného chrámu 
sv. Petra a Pavla. Ve městě přibyly dva 
bazény a nový most přes Ohři.

LEDEN
2.1. Prvním karlovarským miminkem roku 2015 
byla Amálie Tvrdková (48 cm, 3,1 kg). Narodila se 
v karlovarské porodnici 2. ledna v 9:05. Maminka 
dostala od primátora města šek na 5 tisíc korun.

5.-10.1. Během Tříkrálové sbírky se vybralo 176 
578 Kč.Do ulic vyšlo na 200 koledníků, kteří 
roznesli 87 kasiček.

20.1. Zastupitelstvo schválilo za nové partnerské 
město izraelské lázně Ejlat. Smlouvu za partnerské 
město podepsal primátor Ejlatu Yitzhak Halevy.

30.1. Karlovy Vary postihl mimořádně nízký tlak 
vzduchu. Místo obvyklých 1015 hpc naměřily 
barometry pouhých 968 hpc! Rekordní tlak (pojme-
novaný v Německu, v překladu Myška) byl nejnižší 
za posledních 26 let.

ÚNOR
6.2. Statik uzavřel z důvodu havarijního stavu láv-
ku pro pěší u Horního nádraží. K opravě zkorodova-
ných stojanů stačilo 22 pracovních dnů.

7.2. Udeřily mrazy. V Karlových Varech naměřili 
minus 13°C, v Šindelové -20°C.
8.2. Letošní šňůru ministerských návštěv města 
zahájil ministr financí Andrej Babiš. Podpořil 
dostavbu R6, záchranu Císařských lázní a navrhl 
prodej bazénu u Thermalu.

BŘEZEN
1.3. Přes ČR přešla tlaková níže EMA, v Karlových 
Varech byl zaznamenán pokles tlaku na 997 hpc. 
2.3. Nová místní úprava provozu přinesla omezení 
dopravy na Zámeckém vrchu.
8.3. Tlaková níže KARIN byla první předzvěstí 
letošního jara.
18.-19.3. Proběhl zápis dětí do karlovarských 
mateřských škol.
20.3. První farmářské trhy roku se konaly v den, 
kdy ve 23:44 začalo kalendářní jaro.
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27.3.-6.4. Velikonoční trhy na třídě TGM a Becher-
platzu nabídly jarní zboží.

31.3. Sněhová bouře NIKLAS vyvolala vyhlášení 
kalamitního stavu v celém Karlovarském kraji. 
Tisíce domácností zůstaly bez elektrického proudu.

DUBEN
1.4. Začalo každoroční pravidelné blokové čištění 
a mytí ulic města.

13.-15.4. Návštěva prezidenta Miloše Zemana 
v Karlovarském kraji.
15.4. V Alžbětiných Lázních proběhlo již páté 
Fórum města Karlovy Vary.
18.4. Deset existence oslavilo karlovarské obchod-
ní centrum Varyáda.  
18.-19.4. Mezinárodní výstava koček v Lidovém 
domě.
22.4. V rámci akce Chceme čisté město proběhl 
v Karlových Varech Den Země.
25.-26.4. Každoroční setkání evropské šlechty 
v Karlových Varech.

KVĚTEN
1.-3.5. Zahájení 657. lázeňské sezony v Karlových 
Varech. V podvečer zahájení sezony byly uděleny 
Ceny města Vladimíru Královi, Jitce Hradílkové 
a Mgr. Jindřichu Volfovi. Čestné občanství bylo 
uděleno Rudolfu Šimonovskému in memoriam 
a dále Gjonu Perdedajovi.

12.5. Zastupitelstvo město schválilo nové složení 
rady města. Místo dřívějších 9 členů je nyní rada 
jedenáctičlenná. Novými členy se stali Michal 
Riško, Pavel Andrejkiv, Jan Klíma, Zdeněk Míkovec 
a Richard Ullisch.
12.5. Karlovy Vary navštívil prezident Vietnamu 
Truong Tan Sang s chotí. Prošel se lázněmi, bese-
doval s krajany a kromě sklárny Moser navštívil 
také budhistickou modlitebnu na Dolní Kamenné.

15.5. K oslavě 70 let od konce války defilovali na 
třídě TGM členové Klubu přátel vojenské historie 

v dobových uniformách a proběhla přehlídka 
historických vozidel.  

16.5. Den rodin přilákal do volnočasového areálu 
Rolava desítky rodin s dětmi.
19.5. V KV Areně zahájila své nové turné hudební 
skupina Kabát.
20.5. Karlovarští hokejbalisté vyhráli nejvyšší 
soutěž 1.ligu NHBL a získali pohár.
23.5. Třetí ročník ½ maratonu přilákal na trať dlou-
hou 21,0975 kilometru ulicemi města 3500 běžců.

29.5.Tři karlovarské kostely se zapojily do 7. roční-
ku celostátní akce Noc kostelů.

ČERVEN
1.6. Začala sezona volnočasového areálu Rolava. 
Potrvá do 15.9.
5.-6.6. Ulice města roztančil 8. ročník Karlovarské-
ho karnevalu.
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6.6. Nejúspěšnější stavbou města v 15. ročníku 
soutěže Stavby Karlovarského kraje se mezi 25 
přihlášenými stala rekonstrukce Grandhotelu 
Ambassador-Národní dům. Spolu s 655 hlasy od 
veřejnosti jako nejúspěšnější zachráněná historic-
ká památka získala ještě Cenu primátora města.

8.6. V Becherově vile byli vyhlášeni nejlepší žáci 
a učitelé ZŠ a ZUŠ města.

12.6. Zanderův sál Císařských lázní vydal po 42 
letech tajemství řemeslníků, kteří zde během oprav 
v roce 1973 uložili tubus s tehdejšími fotografiemi 
a novinami. Úkryt označil Jaroslav Durdis, který se 
jako 16letý na opravách podílel.

13.6. Na 3. Karlovarském poháru v moderní 
gymnastice se představilo 132 účastnic z pěti 
evropských zemí. Z karlovarských závodnic získala 
Kristina Bernatová stříbro a Klára Tamchynová 
bronz.
14.6. Hudební festival Mitte Europa spojil západní 
Čechy, Bavorsko a Sasko.

15.6. Symbolickým poklepáním na kolejnici začala 
přestavba Horního nádraží.

17.6. V Galerii umění vystoupil na akci Houslový 
fenomén Václav Hudeček.
20.6. Den záchranářů se konal v areálu Rolava.

ČERVENEC
1.7. Vedení kroniky města se ujal Jan Prudík. 
Nahradil Ing. Tomáše Tišlera, který zemřel 19.3. 
(Kroniku vedl od července 2011).
1.7. Město rozmístilo nové sběrné nádoby Bigbelly, 
otevřelo veřejné toalety na Náměstí Dr. Horákové 
a lepším značením WC začalo řešit problém, na 
který upozorňovali místní i návštěvníci města

3.-11.7. Jubilejní 50. MFF. Největší hvězda Richard 
Gere strávila v Karlových Varech pět dní. Na MFF 
přijelo 12 857 hostů. Z 223 filmů mělo 35 světovou 
premiéru. Bylo prodáno 135 105 vstupenek na 
cekem 488 projekcí.

5.7. V sadech Karla IV. byla odhalena Lavička 
Václava Havla.

15.7. Nové stanoviště dostala kočárová doprava. 
Místo dosavadních štaflů před Hlavní poštou je 
posunuli o 50 metrů dál na nábřeží Osvobození.

31.7.-2.8. V ulicích města se jela 15. Veteran 
Rallye.

SRPEN
8.8. Přívalový déšť a prudká bouřka způsobily 
areálu na Rolavě škody za 1,7 mil. Kč.
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19.8. Totální dvouhodinový výpadek mobilní sítě O2 
postihl mezi čtyřmi kraji také město Karlovy Vary. 
Příčinou byl překopnutý optický kabel.
22.-23.8. V ulicích města a na Rolavě se konal 
10. ročník City triathlonu.

31.8. Mezi Dvory a areálem Meandr Ohře instalo-
vali novou lávku. Je 48 metrů dlouhá a 4,8 metru 
široká a její těleso se při velké vodě zvedne až 
o 155 centimetrů.

ZÁŘÍ
1.9. Ve městě nastoupilo v tomto školním roce do 
ZŠ  617 prvňáčků.

1.9. Novým šéfdirigentem KSO se stal skladatel 
a klavírista Jan Kučera.
1.-6.9. Tradiční 20. Karlovarský folklorní festival 
přivedl do města tanečníky z Mexika, Číny, Nového 
Zélandu, Německa, Slovenska a Hongkongu.

5.9. Loučení s létem na volnočasovém areálu Rola-
va mělo u diváků úspěch.
10.9. Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko hráli poprvé 
v nové hale míčových sportů.
11.-25.9. V rámci 181. sezony KSO se konal 57. 
ročník Dvořákova karlovarského podzimu.
12.9. Na otevření Centra zdraví a bezpečí přišly tři 
tisícovky návštěvníků.

12.-13.9. Den otevřených dveří památek nabídl 
zájemcům prohlídku tuhnických a drahovických 
vil a interiéry nově otevřeného GH Ambassadoru-
-Národního domu.
21.9. Začala dlouho odkládaná demolice Horního 
nádraží. Nová nádražní hala má přijít na 96 milionů 
korun.

22.9. Město se zapojilo do Evropského dne bez 
aut. MHD jezdila zdarma.
25.9. Na hvězdárně v Hůrkách se konala Evropská 
noc vědců 2015.
25.9. Karlovarská hudební veřejnost se rozlouči-
la s PhDr. Zdeňkem Pachovským, hudebníkem, 
pedagogem, dramaturgem KSO a nositelem Ceny 
města 2000.

ŘIJEN
1.10. Nastoupil nový ředitel KSO Mgr. Petr Polívka.
1.- 3.10. V Thermalu se konal 48. ročník festivalu 
cestopisných filmů Tourfilm.

2.-19.10. Jazzmani měli svůj 32. ročník Meziná-
rodního jazzového festivalu.
9.10. Začala platit nová vyhláška k zajištění čistoty 
a pořádku ve městě.
9.-12.10. Úspěšných deset let spolupráce ma-
teřských škol bilancovali zástupci našeho města 
a švédského Katrineholmu.
10.10. Karlovarské Tyflocentrum oslavilo 15 let 
záslužné činnosti.
11.10. Houslový virtuos Pavel Šporcl zářil na chari-
tativním koncertě v kostele sv. Anny v Sedlci. Akce 
vynesla 70 tisíc korun na další opravy kostela.
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11.10. Po dvouleté rekonstrukci byl znovuotevřen 
pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla.

13.-15.10. Hotel Thermal hostil tradiční veletrh 
škol a učilišť Škola 2016.
14.10. Město navštívili na pozvání místopředsed-
kyně parlamentu Jaroslavy Jermanové velvyslanci 
a diplomaté pěti zemí.

16.-17. 10. Padesát let existence oslavila karlovar-
ská Střední odborná škola pedagogická, gymnázi-
um a vyšší odborná škola.
20.-22.10. Město navštívil předseda senátu Malaj-
sie Tan Sri Abu Zahar Ujang s chotí.

27.10. ZŠ na Růžovém vrchu oslavila v rámci Dne 
otevřených dveří 40.narozeniny.
30.10.-1.11. V kině Drahomíra měl úspěch u di-

váků 9. ročník cestovatelského festivalu Caminos. 
K jeho hostům patřil etnolog a cestoval Mnislav 
Zelený, zvaný Atapana, který se letos 3. srpna 
vrátil z výzkumného pobytu u kmene Yawalapiti 
v centrální brazilské Amazonii.

LISTOPAD
8.11. Úvodem k jubilejnímu 50. ročníku Mezinárod-
ní pěvecké soutěže Antonína Dvořák byl Slavnostní 
koncert v pražském Národním divadle. Jako sólisté 
se na něm představili někteří vítězové soutěže 
posledních třiceti let, např. Gabriela Beňačková (na 
snímku). Orchestr Národního divadla řídil Libor Pe-
šek. Slavnostní koncert přenášela Česká televize.

11.11. Pěší zónou a Starou Rolí projel sv. Martin na 
bílém koni.

12.-20.11. Porotě jubilejního 50. ročníku Meziná-
rodní pěvecké soutěže A. Dvořáka předsedal už po 
dvanácté operní pěvec Peter Dvorský.

20.11. Finále 34. ročníku soutěže Karlovarský hlas 
hostila ZŠ a ZUŠ Šmeralova.
23.11. Za vánoční strom města byla vybrána 
14 metrů vysoká jedle. Karlovým Varům ji jako 
symbol vánočních trhů darovali manželé Suchanovi 
z Chodova.

29.11. Rozsvícením vánočního stromku a 1. ad-
ventní svíce začínají nové Vánoční trhy. Konají se 
poprvé na korzu před hotelem Thermal a nabídly 
nové atrakce.

PROSINEC
6.12. Rozsvícení 2. adventní svíce doplňuje 
vyhlášení vítězů 2. dětské soutěže a předání cen. 
Druhou adventní neděli uvádí Vánoční koncert 
Janka Ledeckého.

23.12. Vrcholí před Thermalem Nové vánoční trhy 
rozšířené o atrakce jako umělé kluziště, kolotoče 
a dětské dílny. 

 
 (fik)
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KSO zakončí rok koledami
Hvězdný host světového renomé, výrazný talent 
mladé umělecké generace a nejznámější česká 
vánoční skladba. Takové zážitky nabízí poslu-
chačům v závěru roku Karlovarský symfonický 
orchestr. V první části prosince vystoupí s KSO 
Radek Baborák, jedna z nejvýraznějších osobností 
mezinárodní hudební scény. Baborák je světově 
proslulým hráčem na lesní roh, jako hornista 
v minulosti se symfoniky již vystupoval a část 
vystoupení je zaznamenána na CD Česká škola, 
které KSO vydal před dvěma roky. Radek Baborák 
se v posledních letech věnuje intenzivně také 
dirigování a právě v této roli jej zažije karlovarské 
publikum. Na koncertě vystoupí rovněž houslist-
ka Martina Bačová, která patří k nejvýraznějším 
představitelům mladé umělecké generace. 
S koncem kalendářního roku se symfonici loučí 
tradičně Vánočním koncertem s neodmyslitelnou 
„Českou mší vánoční“ Jakuba Jana Ryby. Letos 
zazní tato nejslavnější a nejznámější česky psaná 
církevní a vánoční skladba navíc v roce, kdy 
uplynulo 250 let od narození a 200 let od úmrtí 
jejího autora. K Vánočnímu koncertu patří rovněž 
české klasické koledy, letos KSO posluchače 
potěší „Vánočními koledami pro sóla, smíšený 
sbor a orchestr“, dílem Luboše Fišera, jednoho 

z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století. 
Fišer upravil a dokonale zvukově zpracoval na 
dvě desítky klasických českých koled, v nichž se 
představí vedle Karlovarského pěveckého sboru 
i dětské pěvecké sbory ZŠ a ZUŠ Šmeralova, s níž 
orchestr spolupracuje. Fišerovo dílo obsahuje 

i recitovaný part, který ztvární herec Petr Křiváček, 
známý zdejšímu publiku z dlouhodobého působení 
v karlovarském divadle. Karlovarský symfonický 
orchestr přeje všem svým posluchačům a krásné 
Vánoce a děkuje za jejich přízeň.
 Lev Havlíček

Vzpomínka na dirigenta Hercla
Vážení a milí, všichni, kteří jste umožnili, a také 
vy, kteří se podílíte na nastudování a provedení 
České mše vánoční „Hej Mistře“ Jakuba Jana 
Ryby v Karlových Varech. Jménem Společnos-
ti Josefa Hercla Vám přeji  vše dobré, žádná 
onemocnění pro zpěváky zrádná a zejména  pak 
hojné zastoupení  mužských hlasů. V roce 1952 
můj otec dirigent a sbormistr Josef Hercl uvedl 
tuto mši poprvé na pražském svatojakubském 
kůru jako dílo zcela nové, tehdy neznámé. V roce 
1973 pak upravil partituru a klavírní výtah pro 
nakladatelství Supraphon, v roce 2004 znovu 

vydalo nakladatelství Editio Bärenreiter. Během 
svého dlouholetého působení v Karlových Varech  
pak tuto líbeznou skladbu každoročně v předvá-
nočním čase s Karlovarským pěveckým sborem  
a Karlovarským symfonickým orchestrem připra-
vil, aby zazněla na stejném místě tak, jak ji uslyší 
letos posluchači ve Vašem podání na koncertě 
17. prosince, zcela jistě se stejně hezkým zážit-
kem. Sama bych si také ráda vyslechla, moc se 
omlouvám, jsem ten den v Londýně, ale duchem 
budu s Vámi. 
Důvěrně znám každý tón...    

 Vaše  Lucie Kábelová
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Na parkovací hodiny už řidiči pamatují
 Situace s parkovacími hodinami se v karlovar-
ských ulicích výrazně zlepšila. Ještě před čtyřmi 
měsíci řidiči na místech s parkovacími hodinami 
často riskovali a stáli bez potřebné karty v hod-
notě 20 korun. Během říjnových kontrol strážníci 
zjistili, že povinnost vozit s sebou parkovací 
hodiny si řidiči osvojili.  V průběhu čtyř dnů 
provedla městská policie opakované kontroly vy-
braných ulic nejen v centru obchodně-správního 
území, ale také ve Staré Roli. Strážníci uložili 
celkem šestnáct blokových pokut v úhrnné 
výši 3.600,- Kč a pochopitelně rozdávali dál 
i parkovací hodiny. Přitom v srpnu evidovali 
strážníci ještě přes 70 hříšníků. Podobně při 
první kontrole v červenci, dosáhly počty řidičů 
bez parkovacích hodin bezmála stovky. Mnohé 
domluvy měly preventivní účinek. Svůj efekt 
přinesly i rozdané papírové parkovací hodiny, 
jako na našem snímku.

Alkohol ani drogy za volant nepatří
Dva dny po sobě narazili strážníci městské policie na nezod-
povědné řidiče. Společným rysem obou případů byla doba, 
věk řidičů i průběh. Oba se udály  v půl třetí ráno, první 
v sobotu a druhý v neděli. Oba řidiči byli mladšího věku - 28, 
resp. 24 let a ani jeden neměl za volantem co pohledávat. 
Zatímco 24letý Karlovarák na sebe upozornil ve Staré Roli 
špatným osvětlením a následně po přivolání PČR bylo 
zjištěno, že řídil pod vlivem jiné návykové látky, 28letý řidič 
z Nového Sedla usedl za volant posilněn alkoholem. Druhý 
případ byl navíc trochu akčnější, neboť při kontrole Tašovic 
si strážníci všimli rychlé jízdy tmavého BMW, navíc středem 
komunikace tak, že mále došlo ke srážce se služebním vozi-
dlem. Při pronásledování vozidla toto náhle zastavilo a řidič 
začal utíkat směrem k místní zahrádkářské kolonii, kde byl 
záhy strážníky zadržen a následně předám policistům.

 Pěší kontrola v noci má výhody
O tom se přesvědčili strážníci městské policie o půlnoci, když 
prováděli pěší kontrolu v Tuhnicích. Na Krymské ulici narazili 
na dvojici jim velmi dobře známých osob, které se rozhodly 
vybíjet vztek na zaparkovaných vozidlech. Hned v úvodu 
jejich řádění jim strážníci vystavili stopku. Následovalo řeše-
ní v podobě uložení blokových pokut, protože na vozidlech 

nevznikla díky včasnému zákroku žádná škoda a povedená 
dvojice byla vykázána z místa. Strážníci pak ještě provedli 
namátkovou kontrolu jejich pohybu ve snaze vyloučit možné 
pokračování protiprávního jednání.

Den plný pátrání
Někdy se to sejde. Jako například 19.10., kdy strážníci 
městské policie pátrali po hledaných osobách. V Tuhnicích se 
na hlídku obrátila paní s žádostí o pomoc. neboť její manžel, 
který odešel do garáže se ještě nevrátil domů. Informace 
okamžitě putovala na operační středisko a následně všem 
hlídkám. Netrvalo dlouho a při řešení jiné záležitosti v cen-
tru města se podařilo staršího pána nalézt. Druhý případ 
měl ještě rychlejší spád. Jen co operační položil telefon od 
hasičského záchranného sboru s informací, že v Rybářích 
se nachází chlapec, který čeká na svého otce, který ho 
nevyzvedl z kroužku, volala už Policie ČR, že otec nemůže 
na smluveném místě chlapce nalézt a má o něho obavy. 
Spárování informací se ukázalo jako užitečné. Poslední 
případ, pátrání po ženě, ze stejného dne měl také šťastný 
konec. Při pravidelné kontrole budovy Horního nádraží si 
hlídka všimla ženy odpovídající popisu hledané. Ta se po 
spatření strážníků ihned zahalila do kapuce a chtěla zmizet.                     
 (Městská policie)

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

Byl pátek třináctého...
Hluk, jako když auto jede po prázdné pneumatice, 
zaujal 13. listopadu krátce po jedné hodině v noci 
hlídku strážníků karlovarské městské policie. A sku-
tečně. Vozidlo, které se proti nim vyřítilo z kruhové 
křižovatky u OD Lidl v ulici Dolní Kamenná, mělo 
levou přední pneumatiku úplně prázdnou a zničený 
disk. Přesto ve velké rychlosti odbočilo k parkovišti 
u Baumaxu.Hlídka okamžitě podezřelé vozidlo zkon-
trolovala. Za volantem seděl čtyřiadvacetiletý muž 
z Karlovarska. Z jeho pletoucího se jazyka strážníci 

usoudili, že je pod vlivem alkoholu, což vzápětí 
potvrdila i orientační dechová zkouška. Mladý řidič 
nadýchal 2,46 promile. Městští policisté proto na 
místo zavolali státní kolegy. Ještě než přijela hlídka 
PČR, stačil hříšník strážníkům sdělit, že s vozidlem, 
které patří jeho matce, přijel z Ostrova. O tom, že to 
nebyla jízda klidná, svědčil stav auta (na snímku). 
Kromě  prázdné pneumatiky mělo vozidlo odřený 
levý bok a rozbité levé zpětné zrcátko.
 Jan Trojáček, zástupce velitel MěP



21

• INZERCE



22   krl° PROSINEC 2015

• KULTURNÍ SERVIS

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

1. 12.  10:00 NEVĚSTA PRO HASTRMANA
(představení pro školy)
ČKMD
Hrají: Jiří Hnilička, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

2. 12.  18:00 DUO JAMAHA
Nejúspěšnější kapela a hvězda TV Šlágr, kterou tvoří otec Alfonz 
a syn Marian Kotvanovci. Jejich repertoár netvoří jen lidové 
a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity.

3. 12.  16:00 ADVENTNÍ KONCERT
ZŠ A ZUŠ Karlovy Vary
Program připravili vyučující ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Petra Blau, 
Markéta Odvodyová, Lenka Sušaninová, Pavla Šemberová, 
Miroslava Lendělová, Karolína Kučerová, Vladimíra Hubená a další. 
Moderátor: Jiří Zeman

6. 12.  19:30 HRA VÁŠNÍ
Agentura Harlekýn
Hrají: Máša Málková, Oldřich Vízner, Dana Syslová, Stanislava 
Jachnická, Otakar Brousek, Dana Batulková, Kateřina Pleyerová

7. 12.  19:30 VÁNOČNÍ AKUSTICKÉ TURNÉ
Kamil Střihavka & LEADERS!

9. 12.  19:30 BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Jana Zenáhlíková, Ivana 
Andrlová/ Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/ Vlasta Žehrová, 
Lucie Svobodová/ Olga Želenská, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantů-
ček, Filip Tomsa/ Martin Sobotka.

10. 12.  16:30 VÁNOČNÍ SHOW 2015
Agentura Amfora
Pořad s tradicí od roku 1991 přináší zajímavé soutěže, atraktivní 
dárky pro soutěžící děti a řadu pěkných vánočních a pohádkových 
písniček. Moderátoři Jan Čenský a Petr Salava se v rolích kapitánů 
kluků a holek doslova vyřádí. Miláček dětí Michal Nesvadba si na-
chystal dva bloky, složené z nejúspěšnějších výstupů z jeho pořadů.

11.12.  19:30 LOUSKÁČEK
Severočeské divadlo
Účinkuje: balet Severočeského divadla. Titulní postavu Louskáčka 
alternují Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov a Petr Popovský.  
Postavu dívky Klárky tančí v alternaci Margarita Pleškova, Vladimíra 
Podhorná a Natalia Vasina.

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

13. 12.  19:30 SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové.

14. 12.  19:30 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň
Účinkují: sólisté z Divadla J. K. Tyla v Plzni, soprán: Adéla Lučanská, 
alt: Miroslava Lendělová, tenor: Jaromír Bína, bas: Jan Fraus, 
varhany: Jaroslav Pleticha, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený 
pěvecký sbor Nová Česká píseň

17. 12.  11:00 JAZZOVÉ VÁNOCE
(představení pro školy)

17. 12.  19:30 JAZZOVÉ VÁNOCE
(akce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary)
  
21.12.  10:00 RYCHLÉ ŠÍPY RELOADED
(představení pro školy)
Západočeské divadlo Cheb

22.10.   10:00 SLEPICE
(představení pro školy)                 
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Kateřina Seidlová- Hrušková, Lucie Domesová, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek

22. 12.  19:30 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU                                  
Divadlo Palace

Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Sabina Lau-
rinová, Richard Trsťan, Miloš Kopečný, Martina Hudečková/ Marika 
Procházková, Jiří Havel, Jakub  Slach/ Vojtěch Záveský, Zdeněk 
Piškula/Mirek Sabadin.

26. 12.  19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

10. 12.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
FERENC ERKEL: Hunyadi László, předehra k opeře
JOHANNES BRAHMS: Koncert pro housle D dur
JEAN SIBELIUS: Symfonie č. 2 D dur
Martina Bačová - housle
Dirigent Radek Baborák

18. 12.  19:30  Grandhotel Ambassador Národní dům
VÁNOČNÍ KONCERT
JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
LUBOŠ FIŠER: Vánoční koledy
Jana Sibera - soprán
Jana Hrochová - mezzosprán
Václav Sibera - tenor
Jiří Hájek - baryton
Karlovarský pěvecký sbor, dětské sbory ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Dirigent  Jan Kučera

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

DIVADLO HUSOVKA

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

2.12.  19:30 Poutníci
Legendární bluegrassová skupina je na scéně už neuvěřitelných 
45 let.

7.12.  19:30 Hromosvod + host (překvapení)
Hromosvod byl založen na podzim 1994 jako dětská kapela. Od té 
doby stoupá Hromosvod stále vzhůru a hraje našlapaný písničkový 
folk-rock, který se díky nástrojovému obsazení a aranžérské 
pestrosti vymyká tradičním proudům, ale nezabředá do bezbřehé 
alternativy. V Husovce se už představil s Vladimírem Mertou, tento-
krát zahraje s hostem, který bude překvapením večera.

17.12.  19:30  Roháči – vánoční koncert
Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám 
zahraje legenda českých folkových pódií.

20.12.  15:00  Komedie o narození Ježíška aneb Betlém
Hrají, zpívají a koledují členové Divadelního studia D3.

KOSTEL SV.  ANNY

Spolek na záchranu kostela sv. Anny
Otovická 59, Karlovy Vary – Sedlec
www.kostelsedlec.cz
Rezervace tel. 608 072 516, neb kurka.kv@volny.cz

20.12.  15:00 J.  J. Ryba – Česká mše vánoční
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, orchestr, varhany a sóla, řídí 
Jan Rezek
 
24.12. 21:30 Štědrovečerní bohoslužba slova
Účinkují: koledy zpívá a hraje Příležitostný komorní sbor a orchestr, 
řídí J. Rezek 
 

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné 
dobrovolné

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 12. 17:00 Gangster Ka (projekce pro seniory)
1. 12. 19:30 Poslední lovec čarodějnic
2. 12.   19:30  Sicario: Nájemný vrah
3. 12.  19:30   Lurdy (filmový klub)
4. a 5.12 19:30 Most špiónů
5. a 6.12. 14:30 Hodný dinosaurus
5. a 6.12. 17:00 V srdci moře
6. 12.  19:30   Spectre
7. 12.  19:30   Takovej barevnej vocas letící komety
8. 12.   19:30  Cesta vzhůru
 9. 12.   19:30   Mládí
10. 12.   19:30   Love (filmový klub)
11.-12.12. 19:30 Rodinný film
12.-13.12. 14:30 Hodný dinosaurus
12.-13.12. 17:00 Krampus: Táhni k čertu
13.-14.12. 19:30 Vánoční Kameňák
15. 12.  17:00 Celebrity s.r.o. (projekce pro seniory)
15. 12.   19:30  Stážista
16. 12.   19:30 Trable o Vánocích
17., 18.,19. a 20.12. 17:00, 20.a 21.12. 19:30  
  Star Wars: Síla se probouzí
17. 12.   19:30 Pořád jsem to já (filmový klub)
19. 12.   14:30   Malý princ
19. 12.   20:00 Kavárenské vítání zimy 
  - Kobra Party Band Univerzal,
20. 12.   14:30   Hodný dinosaurus
22.-23.12. 19:30   Creed
24. 12.   21:30   Vánoční večírek ve Filmcafé 
  "Párty vajíček" aneb hrdinové 
  z dávné reklamy v TV
25. 12. 17:00, 27. a 28.12. 19:30    Padesátka
25. 12.   19:30   Amy
26. 12.   14:30   Malý princ
27. 12.   14:30   Hodný dinosauru                                                                                                        
26. 12.   17:00   Wars: Síla se probouzí                                                                                                
26. 12.   19:30   Mládí
27. 12.  17:00, 29.12. 19:30      Už teď mi chybíš
30. 12.   19:30   Zbrusu Nový zákon

GALERIE UMĚNÍ

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

Sváteční otevírací doba:
do 20. 12. 2015 10-17 hodin
21. - 25. 12. 2015 zavřeno
26. 12. 2015 12-17 hodin - pro Karlovaráky vstup zdarma
27. 12. 2015 10-17 hodin - pro Karlovaráky vstup zdarma
28. - 31. 12. 2015 zavřeno

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

STÁLÁ EXPOZICE:  
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého 
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Pre-
isler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, 
V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, 
J. Róna aj.  

KMD karlovarské městské divadlo
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DALŠÍ AKCE:
9. 12.  19:30 Iva Bittová, Čikori

20. 12.  17:00 a 19:30  Vondráši, Matouši

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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

Sváteční otevírací doba:
do 20. 12.  10-17 hodin
21. - 25. 12.  zavřeno
26. 12.   12-17 hodin - pro Karlovaráky vstup zdarma
27. 12.   10-17 hodin - pro Karlovaráky vstup zdarma
28. - 31. 12.  zavřeno

VÝSTAVY:
do 17.1.2016  Hraniční syndrom / Borderline-syndrom
Osobní vazbou k problematice sudetského pohraničí motivovaná 
výstava Hraniční syndrom prezentuje tvorbu malířů Davida Saudka, 
Jaroslava Valečky, sochaře Martina Káni a německých výtvarníků 
Hansjürgena a Lothara Joachima Gartnera.

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

DALŠÍ AKCE:
2. 12. 10:00 – 17:00  Den s galerijním pedagogem ve výstavě
3. 12. 16:00 – 18:00 Vánočně-adventní modelování
9. 12. 16:00 – 18:00 Šperky z kombinovaných materiálů 
inspirované surrealismem

út – pá 14:00-16:00  Komentované prohlídky Becherovy vily
Prohlídka Becherovy vily přinese zajímavosti o Gustavu Becherovi, 
přiblíží architekturu a historii budovy.
prosinec: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 
928 844).

MĚSTSKÁ GALERIE

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

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

GALERIE DUHOVÁ PALETA

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

2. 12.   17:00  O králi Karlovi 
výstava Výtvarného oboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary .
( výstava končí 30. 12. 2015).

16. 12.  18:00   Vánoční rolničky
pěvecká třída Mgr. Štěpánky Steinové, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

3. 12. 2015 -  29. 2. 2016  
LENKA ŠTĚPANÍKOVÁ / DANTE ALIGHIERI - PEKLO
Výstava představuje dvacet grafik, které vytvořila mladá autorka 
Lenka Štěpaníková na téma Danteho Pekla.  Grafice se věnuje od 
roku 2008.

TOMÁŠ HŘIVNÁČ – GRAFIKA
Autor se věnuje především volné grafice, nejčastěji suché jehle. 
Dalším jeho vyjadřovacím prostředkem je akvarel, společným 
jmenovatelem prací je smysl pro kresbu a její možnosti.
(Vernisáž 3. 12. 17:00)

10. 12. 18:00  POEZIE & JAZZ: William Shakespeare – Sonety 
v překladu Martina Hilského
Další z dílů poeticko-jazzového cyklu představí sonety nejvýznam-
nějšího autora vrcholného období renesance a zásadního světového 
dramatika. Během večera zazní v překladu  profesora Martina 
Hilského, překladatele, shakespearologa a profesora anglistiky, 
který do češtiny postupně přeložil kompletní Shakespearovo dílo.
Účinkují Poetická skupina Drahomíra a skupina Jazz Apetit.

MUZEUM KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
www.kvmuz.cz 

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

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

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00    12:30 – 17:00
STŘ     ZAVŘENO
PÁ      12:00 – 16:00
Ve dnech 21. 12. 2015 – 3. 1. 2016 MěK KV, I. P. Pavlova 7 a její 
pobočky – ZAVŘENO

3. 12.   17:00   ZA ZTRACENOU SLÁVOU ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ  
beseda  a přednáška s autorem stejnojmenné knihy PhDr. S. 
Burachovičem o historii západní části Krušných hor

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

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

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

k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

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

MěK KV vyhlašuje výtvarnou soutěž Můj Karel IV. Příspěvky zasílejte 
na e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz nebo osobně 
doručte na kteroukoli pobočku MěK KV. 
Soutěž potrvá do 31. 1. 2016

DOPIS PRO JEŽÍŠKA 
10. ročník oblíbené výtvarné soutěže pro malé i velké. Své výtvarné 
práce zasílejte na adresu: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
nebo osobně doručte na kteroukoli pobočku MěK KV do 18.12.2015

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

30. 11. – 5. 12. 2015
DESÁTÉ VÝROČÍ knihovny ve Dvorech 
Zveme vás na oslavu našeho desátého výročí. Pro čtenáře a ná-
vštěvníky máme připraveno mnoho příjemných překvapení.
• Čtenářská amnestie
Ve dnech oslav do  5. 12. mohou čtenáři vrátit všechny knihovní 
jednotky, které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní 
vrácení.
• Roční registrace zdarma
Pro všechny nové čtenáře, kteří se do  5. 12. poprvé zaregistrují.

VÝSTAVY
Hala Dvory
1. – 31. 12.   200 LET KNIHOVNICTVÍ V KARLOVÝCH VARECH
Výstava pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem 
Karlovy Vary, Krajským muzeum Karlovarského kraje a Městskou 
knihovnou Ostrov k 10. výročí otevření nové budovy krajské 
knihovny ve Dvorech.
Vernisáž 1. 12. 17:00
Součástí vernisáže bude přednáška Historie knihovnictví na 
Karlovarsku.
přednášející: Milan Augustin a Stanislav Burachovič

A-klub
1.- 31. 12.  10 LET S VÁMI
Výstava fotografií z posledních 10 let v činnosti A-klubu. Akce, lidé, 
události….
Pořádáno k 10. výročí otevření nové budovy krajské knihovny ve 
Dvorech.

Vstupní chodba Dvory
do 18. 12.     NA DOŽIVOTÍ
Výstava přibližující život lidí s Parkinsonovou nemocí.

Kavárna Dvory
do 30. 12.   MILÁNSKÁ KRAJKA
Výstava paličkované krajky o.s. Krušnohorská krajka.

Půjčovna Dvory
do 30. 12.    MATURA  
Výstava plakátů se sociální tématikou a návrhů grafického zpraco-
vání knih studentů Střední umělecko-průmyslové školy Karlovy Vary 
(dříve Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV). Všechny 
vystavené práce byly zpracovány jako práce maturitní.

Centrální hala Dvory
1. 12.   13:00 - 18:00    VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
3. 12.   13:00 - 18:00    VÁNOČNÍ DÁREK PRO ČTENÁŘE

Pobočka Lidická
4. 12.   15:00 - 17:00    KNIHOVNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY
5. 12.   09:00 - 17:00    VÁNOČNÍ DÁREK PRO ČTENÁŘE

A-klub
7. 12. 17:00 SPIRITUALITA – VNITŘNÍ KLID aneb 
POVÍDÁNÍ O BUDDHISMU
Poslední/třetí setkání s Danem Horynou

8. 12. 17:00 ŽIVÁ KNIHA
Každý člověk má v sobě mnoho příběhů. Stačí správně otevřít 
a číst. Další část cyklu o zajímavých osobnostech kolem nás…
Vratislav Emler – ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary. Téma k 10. 
výročí otevření nové budovy krajské knihovny ve Dvorech je Můj 
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život s knihou a knihovnou.

Hlasité čtení
Oddělení pro handicapované:
9. 12.  14:00 ČTENÍ DO UCHA
„Dva Františkové a Vánoce“ 
Z knih Františka Hrubína a Františka Nepila čte Jitka Tichá.
vstup zdarma

Pro děti
Oddělení pro děti:
4., 11., 18. 12.   13:00   ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami a vyhrát si 
tak odměnu. Pro děti od 7 let.
5. 12.   10:00 - 18:00   SOBOTNÍ MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY
Den plný soutěží, her, výtvarných dílniček a čtení vánočních 
pohádek.
15. 12.   15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"Adventní čtení" - seznamuje děti s různými literárními žánry 
a jejich autory. Pro děti od 10 let.

Herní klub
A-klub Dvory:
3., 10., 17. 12.   15:00   HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není 
stanovena

MATEŘSKÉ CENTRUM

Kolárova 17, Karlovy Vary
tel. 606 581 369, 353 230 847
www.materske-centrum.cz

4.12.   15:30  Mikulášská nadílka v Mateřském centru
Další nadílka od 16:30 a od 17:00. Kapacita je omezena. Účast je 
nutné objednat na tel. čísle 353 230 847. 

FARMÁŘSKÉ TRHY 

11. 12.    11:00  Farmářské trhy
Opět před Městskou tržnicí. Další termíny na rok 2016 jsou: 
18.3.,15.4., 20.5.,17.6.,15.7.,19.8.,16.9., 21.10.,18.11.a 16.12. 
2016.

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA 

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

12.12.   13:00 - 18:00   Vánoční jarmark
Akce v prostorách celé školy, kulturní program, prodej rukodělného 
zboží, dětské dílničky, tradiční zvyky.

CARLSBAD REGIONAL POINT

Carlsbad Convention Bureau
Husovo náměstí 2, Karlovy Vary
www. carlsbad-convention.cz

První regionální centrum pro prezentaci Karlových Varů a Karlovar-
ského kraje k pořádání MICE akcí. CARLSBAD REGIONAL POINT 
sídlí v hotelu Thermal vedle vchodu do hlavního sálu. Jeho součástí 
je Film Festival Shop. Stálý informační servis bude zajištěn denně 
od pondělí do pátku. Nezisková společnost nabízí kontaktní místo 
pro kongresovou a incentivní turistiku, poradenství při výběru 
vhodných meetingových a konferenčních lokací, doprovodného 
programu, databáze firem a prospektového servisu.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

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

denně NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Registrujte se od 13:00 do 16:00 telefonicky na čísle 
357 070 595 a možná ještě ten večer pro Vás připraví obloha 
zajímavý program! Pokud ne, v den, kdy to bude přicházet v úvahu, 
obdržíte od nás nezávaznou informační sms s možností se ten den 
pozorování zúčastnit….

12.12, 27.12., 28.12., 29.12. a 30. 12.   
180 MINUT ASTRONOMIE
Vždy od 14:00 do 17:00. Začátky programů vždy v celou hodinu, 
poslední vstup v 16:00. Odpolední program vhodný pro všechny 
věkové kategorie zájemců (děti i dospělé) o astronomii a pro také 
pro návštěvníky Karlových Varů. Prohlídka interaktivních exponátů 
hvězdárny a astronomické techniky. Pozorování Slunce a planet na 
jasné odpolední obloze.

27.-30.12   VÍKENDOVKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Zimní astronomický minitábor. Akce jsou určeny dětem a mládeži 
od 9 do 18 let. Přihlášky a informace na telefonu 777 953 421.

BOHOSLUŽBY

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

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

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:

Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

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

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

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

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

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

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

Stín katedrál, Lékořice, Časy se mění, Kdo vchází do tvých snů má lásko 
a samozřejmě vánoční píseň Půlnoční. 

Tyto a mnoho dalších hitů zazní 
v pátek 11.12. 2015 od 19.30 

v Grandhotelu Ambassador Národní dům 
na adventním galakoncertu 

Václava Neckáře za doprovodu skupiny Bacily. 

Vstupenky si můžete zakoupit  na vstupenky.karlovyvary.cz, 
na recepci Grandhotelu Ambassador Národní dům a v běžných předprodejních místech.  
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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: info@mediaas.cz
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Volejbalová základna roste
Loňská premiéra Volejbalového 
klubu ČEZ Karlovarsko byla úspěš-
ná, elitní tým mužů skončil bronzo-
vý v nejvyšší soutěži i v národním 
poháru. A v celém regionu se po-
dařilo založit fungující volejbalovou 
rodinu napříč věkovými kategoriemi. 
Díky klubu, který zastřešuje složky 
od extraligy až po nejmenší hráče, 
se volejbalová základna v regionu 
rozšířila v uplynulé sezoně o stovku 
nových talentů.

Do letošních soutěží v žákovských kategoriích 
nasazuje VK ČEZ Karlovarsko dvě družstva, 
v krajském přeboru se představí týmy Karlových 
Varů a Ostrova nad Ohří. Klub přichází i s pest-
rou nabídkou volejbalových kroužků, v průběhu 
školního roku se budou konat i turnaje Minivo-
lejbalu v barvách. Každý nábor malých volej-
balistů navštěvují extraligoví hráči. Propojení 

mládeže a mužské elity Karlovarska dokumen-
tuje i celek juniorů, který nastupuje v první lize. 
Na chodu družstva se podílejí osobnosti spojené 
s extraligou Jakub Novotný, Petr Brom a Milan 
Bican. Trenér juniorského týmu Josef Novotný 
byl jmenován čestným předsedou klubu.

Mužské „áčko“ doznalo od jarního vyvrcholení 
loňské sezony podstatných změn. Kádr posílili 
hráči s reprezentačními zkušenostmi, účastník 
letošního mistrovství Evropy nahrávač Pavel 
Bartoš, držitelé extraligového titulu univerzál 
Michal Kriško a blokař Tomáš Široký, nejlepší 
hráč loňského ročníku extraligy smečař Dono-
van Džavoronok, švédský nahrávač Andreas 

Eriksson a Slovinec Jan Planinc. Na místo tre-
néra byl po bok Petra Broma jmenován někdejší 
vítěz Ligy mistrů a asistent reprezentačního 
kouče Jiří Novák.

Zásadní změnou je pro volejbalisty Karlovarska 
nové sportovní zázemí. V předchozím působišti 
v Jízdárenské ulici trápila hráče nedostateč-
ně vytápěná hala pro tréninky i zápasy, která 
by navíc nesplňovala podmínky pro konání 
evropského poháru, v němž se Karlovarsko letos 
představí. Domácím stánkem extraligových 
volejbalistů se od prvního utkání 10. října stala 
Hala míčových sportů u KV Arény s diváckou 
kapacitou okolo 800 míst.   (Tomáš Klement)

ZÁPASY VK ČEZ KARLOVARSKO:

1. - 3. 12.: POHÁR CEV Charkov (Ukr.)/Prešov 

(Slovensko) – Karlovarsko 

1. - 3. 12.: CHALLENGE CUP Novi Pazar (Srb.)/

Galati (Rum.) – Karlovarsko

5. 12.: EXTRALIGA Brno – Karlovarsko

12. 12.: EXTRALIGA Č. Budějovice – Karlovarsko

15. - 17. 12.: POHÁR CEV Karlovarsko – Charkov 

(Ukr.)/Prešov (Slovensko)

15. - 17. 12.: CHALLENGE CUP Karlovarsko – 

Novi Pazar (Srb.)/Galati (Rum.)

19. 12.: EXTRALIGA Karlovarsko – Benátky n. J.

22. 12.: EXTRALIGA Karlovarsko – Kladno

(Více informací na www.vk-karlovarsko.cz)

Navštivte nás v pobočce Raiffeisenbank,
Krále Jiřího 39, Karlovy Vary
Otevírací doba:
Po, St 8:00–17:00
Út, Čt, Pá 8:00–16:30 353 167 777
Reprezentativní příklad. Výše úvěru 250 000 Kč, počet splátek 96, měsíční splátka 3 781 Kč, 
úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN 10,36 %, celková částka splatná spotřebitelem 362 878 Kč. 
Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, správa úvěru 0 Kč měsíčně. Odměna za 
řádné splácení 50 000 Kč. Celkem zaplatíte 312 878 Kč.

Bonus platí i pro 
refinancování.
Akce trvá do 31. 12. 2015.

rychlá půjčka
s bonusem až

50 000,-

PF a kalendáře 
pro rok 2016 s Vaším logem

mediaas.cz
info@mediaas.cz

Buďte originální!

PF a kalendáře 
pro rok 2016 s Vaším logem

mediaas.cz
info@mediaas.cz

Buďte originální!

PF a kalendáře 
pro rok 2016 s Vaším logem

mediaas.cz
info@mediaas.cz

Buďte originální!
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Registrace na jubilejní 20. ročník Juniorského 
maratonu začaly. Semifinálová kola se uskuteční 
v dubnu příštího roku po celé ČR. Konkrétně 
v Karlových Varech proběhne krajské semifinále 
7. dubna 2016. Členové vítězných školních štafet 
dostanou příležitost běžet maratonskou trať přímo 
po boku nejlepších světových atletů 8. května 

v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Neziskový 
projekt pořadatelů RunCzech běžecké ligy má 
ambiciózní cíl - rozběhat mladé lidi, případně 
z nich vychovat vytrvalce. Ale především jim dát 
možnost zažít atmosféru prestižního maraton-
ského závodu. Juniorský maraton je největší 
běžecká akce pro studenty středních škol v ČR. 
Účast na něm ocení  nejenom studenti, zúčastnit 
se mohou i učitelé, kteří mohou podpořit svůj 
tým, a třeba i sestavit vlastní učitelskou štafe-
tu. „Každým rokem se snažíme zlepšovat naši 
organizaci i kvalitu závodů. Proto jsme připravili 
několik novinek pro rok 2016, kdy očekáváme, 
že se zúčastní až 250 týmů ze všech koutů ČR. 
Jednou z novinek je zavedení profesionální čipové 
časomíry už do krajských semifinálových kol. Díky 
tomu můžeme ocenit individuální výkony běžců 
a běžkyní,“ uvádí hlavní koordinátor projektu 
Tomáš Mirovský. Registrace na Juniorský maraton 
je zdarma, zástupci jednotlivých škol se mohou 
hlásit prostřednictvím odkazu www.runczech.
com/jmc, kde najdou veškeré potřebné informace 
o tomto projektu.
Během 20 let startovalo na Juniorském maratonu 
2 324 týmů, pořadatelé zaznamenali účast 3 486 
učitelů a 115 880 studentů. Účastníci naběhali 
97 440 kilometrů. Loni zaznamenali rekordní 
účast 215 týmů. 
 (runczech)

• SPORT / INZERCE

Registrace Juniorského maratonu spuštěny
Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

5. 12. Praha: Předvánoční zájezd do hlavního města   

11. 12. Německo: Adventní zájezd do Durynska 
 (Výmar a Erfurt)                                      

19. 12. Chebsko: Vánoční tržiště v Chebu  

26. 12. Karlovy Vary: 
 Procházka městem za jeho historií   

1. 01. Stráž nad Ohří: Novoroční výstup na Nebesa

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici 
na www.fjw.rajce.net.

TURISTIKA
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PROGRAM KV ARENY

MULTIFUNKČNÍ HALA
Představení:
1.12.2015,   17:30 
Popelka – kouzelný muzikál na ledě 
15.12.2015,   19:00
Čínský národní cirkus – Chinatown

Hokej zápasy:
 4.12.2015,   18:00
HC Energie KV –  HC Mountfield Hradec Králové
13.12.2015,  15:30
HC Energie KV – HC Oceláři Třinec
26.12.2015,  15:30
HC Energie KV – HC Sparta Praha
30.12.2015,   18:00
HC Energie KV – BK Mladá Boleslav

HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ
Volejbal zápasy:
19.12.2015,   18:00
VK ČEZ Karlovarsko – VK Karbo Benátky n. Jizerou
22.12.2015,   17:00
VK ČEZ Karlovarsko – Kladno Volejbal 
Basketbal zápasy:
13.12.2015,   14:30
BA Karlovy Vary – Valosun KP Brno
 (Jan Trubač, KV Arena)

Magnetem prosincového programu 
v KV Areně bude nepochybně kou-
zelný muzikál na ledě Popelka. Podle 
scénáře a v režii Jindřicha Šimka na 
hudbu Petra Maláska a texty Václava 
Kopty ho vytvořil tým nadšenců v cho-
reografii Jany Hübler a trojnásobné 
mistryně světa v krasobruslení Radky 
Kovaříkové. Od premiéry v roce 2011 
se stala Popelka nejúspěšnějším 
a nejprodávanějším představením 
u nás, které v 34 městech Čech a Mo-
ravy shlédlo přes 750 tisíc nadšených 
diváků. První prosincový večer v naší 
KV Areně je o to cennější, že v le-
tošním roce navštíví muzikál – i přes 
nesčetná přání diváků – pouze čtyři 
města v ČR. Karlovy Vary jsou tak 
jedním z vybrané super čtveřice!!
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VAŠE OHLASY

Zapomenutý kopec
Chtěla bych navázat na článek pana Maleckého 
v KRL č. 10. Bydlím na sídlišti Růžový vrch, ale 
veřejné prostranství (komunikace, chodníky atd.) 
jeho názvu zdaleka neodpovídá, spíše by se mělo 
jmenovat zapomenuté sídliště. Komunikace, ale 
hlavně chodníky a přístupové cesty v dezolátním 
stavu, občas nějaká firma zaplácá zbylým asfaltem 
nějaké díry, asi jako v Kocourkově. Ulice Klíno-
vecká, Plešivecká a ostatní. 7.1.2014 jsem psala 
v této záležitosti na odbor životního prostředí, bylo 
mi odpovězeno, že se připravuje plán oprav na 
rok 2014, kde budou výše uvedené skutečnosti 

zahrnuty. No a vida druhý rok se blíží ke konci 
a nic se neděje a ani se dít nebude. Napsala jsem 
tedy znovu na odbor životního prostředí začátkem 
roku 2015, ale tentokrát mi raději nikdo neodpo-
věděl. Silnice z Rybář od ulice Celní ke kremaci 
je v dezolátním stavu tzn. chodníky, komunikace 
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NAPSALI JSTE NÁM
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VAŠE OHLASY
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Málokdo o něm ví, přesto je nepřehlédnutelnou dominantou vesnice, která zažila i husitské války. Ostatně zmiňuje ho už panovník Jan Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1341. 
Přečkal pak mnohé další války, až v roce 1966 vyhořel. Podle oficiální verze po úmyslném zapálení neznámým žhářem, podle Vojenských lesů požár vznikl samovznícením uskladněných 
semen řepky. Ať tak nebo tak, od té doby tato majestátní stavba chátrá. Zmizí jednou z mapy světa? Uvidíme... Armáda v roce 2003 zahájila spolu s památkáři první kroky k záchraně této 
kulturní památky. 
Mimochodem, ještě v roce 1895 žilo v obci, ve které se tato památka nachází, 427 lidí v 62 domech. Od té doby však počet obyvatel vesnice už jen klesal. V roce 1939 v ní žilo 316 obyva-
tel, v roce 1950, po vysídlení původního německého obyvatelstva po 2. světové válce, už jen 28 stálých obyvatel. Dnes jich ve třech zdejších domcích žije sedmnáct.
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se sklárnou moser

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

ExkurzE do sklářské hutě a muzEa jsou v tEnto dEn zdarma.

ProdEj křIŠŤálovÝCh vÝroBkŮ za mImořádně vÝhodné CEnY.

9:OO – 16:OOkrEatIvní 
dílnY 

Pro dětI

prožijte vánoční atmosféru ve sklárně moser, kde zapomenete na shon a 
podlehnete podmanivé atmosféře vánoc v doprovodu koled a vůně vánočního 

cukroví. čeká vás atraktivní program, prodej křišťálových výrobků za mimořádně 
výhodné ceny a kreativní dílny pro děti. jakékoliv křišťálové dílo nebo kolekce 

moser, které v tento den zakoupíte, zkušený mistr rytec podle vašeho přání přímo 
na místě zdarma opatří jménem nebo monogramem. v kavárně café moser si můžete 

vychutnat tradiční vánoční nápoje a cukrovinky.

Vánoční dny
program
9:OO zahájení 

1O:3O hudební vystoupení   
 v podání dětí zuŠ a. dvořáka

13:OO zimní choreografie – taneční   
 vystoupení dětí ddm k. vary

15:3O zpěv vánočních koled 
 dětí ddm k. vary

soBotY 12. 12. a    19. 12. 2o15 
9:oo – 16:oo hod.

SNADNÁ CESTA 

DO LÁZNÍ

» Darujte zdraví, darujte  
vánoční poukaz

www.spa5.cz
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01  Karlovy Vary
telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

na dárkové  

poukazy*

zimní slevy

-40%

Využijte zímní slevy 40 % na dárkové poukazy*
* nabídka platí na prodej od 7. 11. 2015 • čerpání od 10. 1. do 31. 3. 2016



Plníme
i nejtajnější

Přání

Darujte zdraví a krásu
Vánoční vouchery asklepion

Vánoční vouchery v hodnotě 1 000, 2 000, 5 000 a 10 000 Kč 
zakoupíte na všech recepcích Asklepionu nebo si o ně můžete napsat 
na info@asklepion.cz. Více info na www.asklepion.cz

Zjistit více:

+420 353 344 557

Praha − Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 000
Karlovy Vary − Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557
mariánské lázně − Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860


