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zakázka č. 2014130

K.Vary - centrum

Byt 4+1
cena: 6.500.000,-Kč

zakázka č. 2014153

K.Vary - Vyhlídka

Byt 2+kk pronáj.
cena: 6.000,-Kč/měs

zakázka č. 2014150

K.Vary - Drahovice

Byt 1+1 pronáj.
cena: 9.000,-Kč/měs

zakázka č. 2014152

K.Vary - Horní Drahovice

Byt 2+1
cena: 980.000,-Kč

zakázka č. 2014108

K.Vary - Rybáře

Objekt  pronáj.
cena: 40.000,-Kč/měs

zakázka č. 2014151

Jenišov

Pozemek
cena: 999,-Kč/m²

zakázka č. 2015006

K.Vary - Dvory

Byt 3+1
cena: 780.000,-Kč

zakázka č. 2014136

K. Vary - Rybáře

Byt 1+1 - SLEVA
cena: 799.000,-Kč

zakázka č. 2014146

K.Vary-Bohatice

nebytový prostor
cena: 1.250.000,-Kč

zakázka č. 20150001

Poptávka

Rodinný dům
Cena k jednání

zakázka č. 2014078

K.Vary - Dvory

Byt 2+1
cena: 980.000,-Kč
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Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Ing. Martin Lojda Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Petra Michlíková Makléř: Petra Michlíková Makléř: Regina Dostálová

Byt 4+1 na ulici TGM, 4.patro 
s výtahem. Byt je po kompl.rekon-

strukci, 2 koupelny, 3 toalety, 
3 balkony. UP 117 m²+ mansarda.

Pronájem bytu s nadstandardním 
vybavením v ul.Ondřejská. Lze 

užívat terasu i zahrádku za 
domem. UP 48 m².

Pronájem vybaveného, zrekonstru-
ovaného bytu na ul.Vítězná, 

2.patro cihl.domu. Cena včetně 
služeb a energií. UP 40 m².

Byt se zaskl. lodžií,  v původním 
stavu, ve 3.p., ul. Gagarinova. 

Orientace na jih. Zateplený panel.-
dům s novým výtahem. UP 63 m².

Byt ve 2.patře zděného domu,  
s výhledem do dvora. Udržovaný 
stav, ihned k nastěhování. Nová 

střecha, zatepl.fasáda. UP 60 m².

Nebytový prostor - prodejna/kancelář 
v přízemí domu u frekventované 

komunikace, dobrá adresa. Plocha 
79,9m² + sklep.

Pro klienta hledáme menší byt ke 
koupi v okolí centra do 800.000,-Kč. 
Rádi mu nabídneme Vaši nemovitost.

Dům 4+1 se zahradou a garáží 
v klidné části města. Částečná 

rekonstrukce v r. 2012.  Za domem 
les. UP  135 m², pozemek 900 m².

3-podl.stavba u vlakového nádraží. 
Náklad.rampa, 2x  výtahová šachta, 

2x  schodiště. Variabilní využití. 
Možno i prodej. UP 1200 m²..

Pozemek k zástavbě RD, kompletní 
inženýrské sítě, úchvatný výhled na KV 
a Krušné hory, celková plocha 1.130m². 

Klidné místo. Lokalita Pod Rohem

Připravujeme k prodeji 3+1 k 
rekonstrukci, 1. patro, panel. dům 
bez výtahu, plastová okna, sklep, 

klidné místo, plocha 76,5m².

Větší byt ve zvýšeném přízemí 
cihl.domu, za domem dvůr. 

Prostorné místnosti. Dům i byt  
jsou v dobrém stavu. UP 50 m².

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

Rodinný dům
cena: 2.990.000,-Kč

zakázka č. 2014106

K.Vary -Doubí
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Milí Karlovaráci,
ve volbách na podzim loňského roku se hnutí 
Karlovaráci, jako zcela nové uskupení, ucházelo 
o hlasy voličů a díky nim zaznamenalo mimořádný 
úspěch a jeho zástupci se stali součástí vedení 
města. Jako politického nováčka nás důvěra spolu-
občanů velmi potěšila, ruku v ruce s ní však přišel 
i mimořádný závazek. Nabídku účasti ve vládní 
koalici jsme pečlivě rozmýšleli a akceptovali jsme 
ji pouze za cenu jasného prosazení základních 
bodů našeho programu.
O tom, že od svých závazků neustupujeme, se 
můžete snadno přesvědčit. Ačkoliv jsme ve vedení 
města jen necelé tři měsíce, mám radost, že se již 
dostavují první vlaštovky našeho působení. V naší 
snaze prosadit levnější MHD ve městě jsme učinili 
první krok, kdy od dubna dojde ke snížení ceny 
jízdného pro větší část seniorů a mladých lidí. 
V dalším tlaku na nižší cenu a větší atraktivitu MHD 
budeme pokračovat.
Město Karlovy Vary je účastníkem mnoha soudních 
sporů. Jejich analýze a snaze předvídat jejich 
další vývoj věnuji nemalou část svého času a jsem 
přesvědčená, že se nám podařilo přiblížit se 
k úspěšnému mimosoudnímu ukončení prvního 
z nich. Bude-li akceptována dohoda, kterou při-
pravujeme, skončí náročný dlouholetý spor s velmi 
nejistým výsledkem a městu bude doplacena 
podstatná část ceny. Zároveň odpadne riziko, že 
spor prohrajeme a nezískáme nic.
Osobně mám také radost z plánu, který by se měl 
realizovat již v příštím roce. Máme vytipovaný 
objekt, v němž bychom v průběhu následujících 
měsíců vybudovali první „startovací“ byty pro 
mladé. I pomocí nabídky bydlení za regulované 
nájemné bychom v Karlových Varech rádi udrželi 
mladé lidi a zastavili tak současný odliv obyvatel 
města. Zabýváme se nyní možností získat na tento 
záměr dotace a následně bychom se rádi pustili 
do úprav budovy tak, aby první byty už příští rok 
sloužily svým nájemníkům.
Přestože narážím často při svém působení na 
překážky a složité problémy, nechci věci odkládat 
a pouštím se do práce pro město ráda a s elánem. 
Vím totiž, že výsledkem může být lepší město pro 
život každého z nás – Karlovaráků.
 JUDr. hana Zemanová
 náměstkyně primátora města
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KaRLoVaRsKÉ RaDNIČNÍ LIsTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 2/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ sTRaNY je Kateřina Řádová, 
pracovnice Správy přírodnch léčivých zdrojů a ko-
lonád. Vedle exkurzí pod Vřídelní kolonádou se
podílí třetím rokem na měření a kontrole pramenů. 
Procedura se provádí ve městě  už  přes sto let.

05 DEsET LEToŠNÍCh PRIoRIT MĚsTa tvoří 50. 
MFF, zahájení lázeňské sezony, 1/2 Maraton a festi-
val Mitte Europa, druhá etapa Meandru Ohře, 
hala na míčové sporty a bazén, obnova Horního 
nádraží a předání Národního domu (na snímku).

14 DEsÁToU PREMIÉRoU V DIVaDLE   
bude Shakespearův Antonius a Kleopatra. Hlavní
ženskou roli si zahraje Josefína Voverková (na
snímku). Jde o první uvedení této hry ve městě.

15 ZaNIKLÉ TRaDICE NaŠEho MĚsTa 
připomeneme na stránkách Historie. Patřilo mezi
ně troubení ze Zámecké věže, tištěné seznamy
hostů, oslí drožky, anenská pouť i jaterní verše.

21 PŘÍbĚh sTaTEČNÉho ZaChRÁNCE   
Gjona Perdedaje nabídneme v rubrice Lidé. Zastal
se přepadené ženy a sám utrpěl vážná poranění.
Nyní se dočkal zvýšení invalidního důchodu.

26 LEToŠNÍ 1/2 MaRaToN sTaRTUJE 
v ulicích města 23. května. V prvním ročníku měl 
1509 účastníků, letos se čeká 3500 běžců. Budeme 
vás pravidelně informovat o stavu příprav na tento 
největší běžecký svátek města.

28 LEToŠNÍ PRoGRaM KV aRENY sLIbUJE  trhák 
každý měsíc. V únoru EURO HOCKEY TOUR, 
v březnu plyšáky Sezame street, v květnu ženský 
basketbal, v listopadu LORD OF THE DANCE 
(na snímku) a v prosinci Čínský národní cirkus. 
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PŘEDsTaVÍT MaLÍŘE PoZDNÍho baRoKa 
Eliáše Dollhopfa se chystá 4. února v 17 hodin 
Muzeum Karlovy Vary. Malíře oltářů, fresek 
a portrétů, rozesetých v desítkách kostelů na Kar-
lovarsku,přiblíží historik chebského muzea Zbyněk 
Černý, autor nejnovější monografie.

 V ÚTULKU sE DVEŘE s DÁRCI NETRhLY
Nečekanou odezvu měl náš článek o psech v 
městském útulku ve Dvorech. Poté, co vyšla 
fotografie šťěňat feny Sáry, zažil útulek nápor dárců 
a zájemců. "Všechna šťěňata z titulky byla rozdána. 
Tolik granulí a dárků nepamatuji 12 let. Zbylo nám 
11 pejsků, ostatní už mají  domov," 
řekl správce útulku Martin Čermák. Děkujeme!

VIDEo Z UDÁLosTÍ Na KaRLoVaRsKU
můžete stahovat z webu kvzpravy.cz . Služba
funguje na chytrých telefonech a zpříjemní
čekání na autobus nebo na cestách. Z archivu
lze vybrat i záznamy minulých měsíců. V lednu 
šlo o Tříkrálovou sbírku nebo odchyt holubů.

sNĚM sDRUŽENÍ LÁZEŇsKÝCh MÍsT ĆR 
zvolil novou radu na další čtyři roky. Jejími členy
jsou zástupci Lázní Bělohrad, Mariánských Lázní, 
Poděbrad, Hodonína, Luhačovic, Lázní Libverda, 
Třeboně a Karviné. Předsedou sdružení byl znovu 
zvolen karlovarský primátor Petr Kulhánek.

MĚsTo DaRoVaLo VÝNos Z PRoNÁJMU
ploch na kontejnery dětské organizaci SOS 
Sluníčko. Šlo o 57 tisíc Kč ze společné akce
sběru šatstva s firmou Koutecký. Ta přidala 
7500 Kč z prodeje 1500 kg textilu. Na snímku 
ředitelka SOS Sluníčko Dominika Lamperová 
přebírá šek od koordinátorky Jitky Mádlové.

ÚKLID sNĚhU V NaŠEM MĚsTĚ sELhaL 
hned při prvním sněžení na přelomu roku. Po
urgenci města zjednala AVE Sběrné suroviny
nápravu. Magistrát se omlouvá občanům za kom-
plikace. Firma získala loni pětiletou smlouvu
na zimní úklid za 150 milionů korun. Nyní jí za
nedodržení limitu odklizu sněhu hrozí sankce.

PRVNÍM KaRLoVaRsKÝM MIMINKEM RoKU   
byla ve zdejší krajské porodnici Amálie  Tvrdková. 
Narodila se 2. ledna v 9, 05 hodin. Měřila 48 cm 
a vážila 3,1 kg. Šťastné mamince předal dárek a 
šek na 5 tisíc korun primátor města.

Na KaŽDoRoČNÍM sETKÁNÍ U KŘÍŽKU
se 1. ledna potkali členové Klubu přátel Karlových
Varů. Bylo to už popatnácté v řadě, kdy se na 
Nový rok vydali společně na Šibeniční vrch, a
tam si popřáli vše nejlepší v nastávajícím roce. 

TŘÍKRÁLoVÁ sbÍRKa bYLa REKoRDNÍ 
Od letošního 5. do 10. ledna se během ní 
vybralo 176 578 Kč, což je nejvíce za celou
15letou historii v našem městě. Do ulic vyšlo
200 koledníků, kteří roznesli 87 kasiček. Za
nejúspěšnější v rámci škol vyhlásili ZŠ Truhlářská.

• Stalo Se/Stane Se
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TOP 10 akcí roku 2015
ZahÁJENÍ LÁZEŇsKÉ sEZoNY 1.-3.5.

V pořadí 657. sezona se zahájí na Mlýnské koloná-
dě. Součástí tradičního ceremoniálu bude svěcení 
pramenů, průvod družiny zakladatele města Karla 
IV. a další doprovodné akce.

1/2 MaRaToN 23.5.

Třetí ročník nové tradice. Zatímco na 1. roč. starto-
valo 1509 závodníků, letos se čeká již 3500 běžců.
Trať dlouhá 21,0975 kilometru vede kolem Mlýnské 
a Zámecké kolonády a po promenádách Stará 
i Nová louka. Karlovy Vary jako pořadatelské město 
dostalo za skvělou organizaci stříbrnou známku od 
Mezinárodní asociace atletických federací.

haLa PRo MÍČoVÉ sPoRTY 30.5.
Tvoří ji jednoprostorová hala s hrací plochou 48x30 
m, výška 10 m. Kapacita tribuny 560 diváků. Zahá-
jení stavby 1.6.2014. Rozpočet 119 mil.Kč. 

NÁRoDNÍ DŮM 1.5.

Historický objekt ponese název Grandhotel Amba-
ssador - Národní dům. Poskytne lázeňské, hotelové 
služby a velký sál pro společenské akce i promí-
tání filmů MFF. Čtyřhvězdičkový hotel nabídne 84 
pokojů pro 155 hostů, restaurace, kavárny a bar 
Kakadu. Obnovu za 400 milionů korun dokončí fir-
ma ELTODO Národní dům. Slavnostní koncert KSO 
k otevření Grandhotelu Ambasador bude 18.6. 

CYKLosTEZKa sVaToŠsKÉ sKÁLY 15.5.
Cyklostezka mezi Doubským mostem a Svatoš-
skými skalami je předposlední chybějící úsek 
páteřní cyklostezky Ohře.   Povede od levobřežního 
tašovického konce Doubského mostu do ulice 
U Brodu a dále mezi zahrádkami za oblouk Ohře, 
řeku překoná dřevěnou lávkou o délce 80 metrů 
na pravý břeh, kde se napojí na stávající silnici do 
Svatošských skal. Celý úsek měří 2,2 kilometru 
a bude stát 25,7 milionu korun. Stavbu provádí 
Karlovarský kraj, předfinancování zajistilo město 
Karlovy Vary a projekt je dotován Regionálním 
operačním programem Severozápad. 

MITTE EURoPa 14.6. 
Hudební festival spojující Bavorsko, Sasko a Čechy. 
Jeho letošní zahájení bude v Karlových Varech. Mi-
tte Europa dává příležitost mladým nadějným uměl-
cům představit se   festivalovému publiku. A jako 
zvláštní cenu nabízí vítězům možnost vystoupení na 
známých hudebních soutěžích  Deutscher Musikrat, 
Pražského jara a na saských soutěžích v Klin-
genthalu a Markneukirchenu. 

VENKoVNÍ baZÉN 1.7.
Bazén tvoří nerezová nádrž 25x14,5 m a tři 
plavecké dráhy s hloubkou od 1,6 m. Projekt počítá 
s dohříváním vody a propojením s krytým bazénem 
a KV Arenou. Díky tomu by mohl sloužit od května 
do září. Zahájení prací bylo 6.11.2014. Rozpočet 
činí 22,6 mil. Kč. Město přispěje na rozpočet stavby 
15 procenty, 85 procent bude čerpáno z dotace 
ROP Severozápad.

50. MFF  3.-11.7.

Karlovy Vary přivítají hosty jubilejního MFF 
v upraveném a vyzdobené prostředí. Město se do 
programu zapojí jako obvykle koncertem v letním 
kině. Vystoupí na něm maďarská skupina Omega 
spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem 
a připomene společný koncert Omegy a Olympicu 
na Rolavě v roce 1972.

MEaNDR ohŘE II. ETaPa  15.7.

Víceúčelová lávka pro pěší a cyklisty o délce 
48 metrů a šířce 4,8m, příjezdová komunikace 
k areálu Meandr a parkoviště s 54 místy. Stavba 
propojí meandr s páteřní cyklostezkou Ohře na 
druhém břehu. Lávka bude pro případ zvýšené 
hladiny vody uložena na hydraulickém mechanismu 
a bude ji možné zdvihnout. Předpokládané náklady 
38 mil. Kč. Projekt součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města,dotace z ROP Severozápad až 85% 
uznatelných nákladů. 

hoRNÍ NÁDRaŽÍ 30.11.

Výstavba nové odbavovací haly začne v únoru 
a dokončena bude v listopadu. Dojde k demolici 
staré budovy a výstavbě nové odbavovací haly 
podle projektu Petra Franty. Hala bude mít jedno 
podzemní a jedno nadzemní podlaží s prosklenou 
střechou, která rozděluje objekt. V příštích dvou 
letech doplní halu podchod mezi 1. a 2. nástupiš-
tem a rekonstrukce kolejiště. 



6   krl° ÚNOR 2015

• ZPRÁVY Z MaGIsTRÁTU

V třídění odpadu máme co dohánět
KRL: Separace komunálního odpadu není téma, 
kterým se může naše město zrovna chlubit. Ačkoliv 
loni vytřídili Karlovaráci přes 968 tun papíru, 427 
tun plastů, téměř 505 tun skleněného odpadu 
a bezmála 24 tun kovů, máme mnohá srovnatelná 
města co dohánět. Jak třídění odpadu hodnotíte?  
ptáme se I. náměstka primátora Čestmíra Bruštíka
ČB: V separaci  skutečně zaostáváme, ačkoliv 
v popelových nádobách stále nalézáme využitelné 
složky komunálního odpadu jako papír, sklo nebo 
plasty. V minulém roce se nám podařilo vybudovat 
několik nových stanovišť a dbáme o to, aby stano-
viště byla čistá. Bohužel narážíme stále na nekázeň 
a neochotu některých občanů udržovat čistotu 
a pořádek ve městě a odpad třídit. Svozová společ-
nost všechna stanoviště minimálně jednou týdně 
vyváží, v případě potřeby i častěji. Stává se ale 
poměrně často, že lidé místo toho, aby papírovou 
krabici roztrhali na menší kusy, ucpou s ní otvor ná-
doby nebo odpad uloží vedle. Velmi často se kolem 
nádob odhazují kartony, nábytek i stavební suť.

KRL: Na kolik tento úklid a vícepráce město 
přijdou?
ČB: Náklady na úklid nepovolených skládek okolo 
nádob na separaci a popelových nádob jen loni 
činily 1.130.520,- Kč. Celkem bylo na skládku 
odvezeno  téměř 712 t odpadů.  Za tyto peníze 
se mohlo udělat spoustu jiných věcí. Karlovaráci 
mají možnost svůj odpad bezplatně odkládat na 

tři sběrné dvory. Tato možnost je i o víkendech, 
takže sedačka, koberec  nebo nepotřebná skříňka 
z obýváku se nemusí válet na ulici. To samé platí 
i o pneumatikách. Odpad z rekonstrukcí bytů  
a domů (suť, okna, střešní krytina) si musí řešit 
firma, která rekonstrukci provedla, tzn. tyto odpady 
na sběrný dvůr od občanů nevezmeme. Od nového 
roku mohou odevzdávat použitý tuk z domácností 
(v uzavřené nádobě).

KRL: Jak je to s textilním odpadem?
ČB: Mírně se to lepší. Za poslední rok ho vytřídili 
občané 153,5 tuny. Město sbírá textil od roku 2008, 
kdy uzavřelo smlouvu se společností Koutecký, 
a zatímco na začátku byly jen dva kontejnery na 
9,281 tuny, v současné době jich je po městě 
rozmístěno padesát.Všechny jsou zelené a řádně 
označené. Veškeré sesbírané ošacení je přetříděno, 
část jde na charitativní účely (Klokánek, S.O.S. Slu-
níčko K. Vary apod.), to co nelze takto využít se dále 
zpracuje na čistící hadry. Kontejnery se pravidelně 
několikrát týdně objíždí a vyprazdňují. Apelujeme 
na občany, aby textil byl čistý a zabalený do igelito-
vých pytlů nebo tašek (důvodem je manipulace při 
nakládce). Občané se mohou ve městě setkat i s ji-
nými kontejnery (především bílé barvy a neozna-
čené), ty se nacházejí na soukromých pozemcích. 
S těmito město nemá nic společného a kam textil 
dále putuje, se můžeme pouze domnívat, proto je 
na občanech, který kontejner zvolí. 

KRL: Už dva roky lze v Karlových Varech třídit také 
BIO odpad...
ČB: Ano, od roku 2012 zajišťuje město přes sezónu 
odvoz BIO odpadu. Zatímco v roce 2013 se sesbí-
ralo 241,7 tuny, loni to již bylo 722,5 tuny. O tuto 
službu je u obyvatel veliký zájem. Bohužel i zde 
musím konstatovat nekázeň některých jedinců, 
kteří do velkých nádob umístěných ve městě od-
kládali komunální odpad a tím snahu jiných zmařili 
a celý obsah nádoby musel být vysypán do klasic-
kého komunálního odpadu. Proto jsou umisťovány 
spíše v zástavbě rodiných domků. Mimo žluté, 
zelené a modré kontejnery je ve městě také  roz-
místěno 14 červených nádob na vyřazené drobné 
elektro (mixéry, myši od PC, baterky). I v letošním 
roce se budeme snažit sběrnou síť kontejnerů dále 
rozšiřovat.

První husté sněžení na konci loňského roku 
a Karlovy Vary byly pod sněhem. Řidiči 
jezdili dlouhé hodiny po neprotažených 
a neposypaných ulicích, chodci se brodili 
v závějích. Protažena nebyla ani Bezručova ulici 
k nemocnici. Vedení magistrátu vyhodnotilo 
situaci tak, že společnost AVE Sběrné suroviny, 
která má zimní údržbu na starosti, nedodržela 
smlouvu. Odkliz sněhu neprobíhal tak, jak se 
firma zavázala k zimní údržbě. Společnost 
AVE nedostatky uznala. Nedostatky v nasazení 
odpovídajících kapacit byly podle ní částečně 
způsobené technickými problémy vozidel, 
potížemi s GPS vybavením a společnost 
slíbila je v nejbližších dnech odstranit. Město 
se s firmou AVE Sběrné suroviny dohodlo na 
sankcích za toto selhání, s tím, že pokud by 
se situace opakovala, uplatní město sankce 
daleko ostřejší. Na území města se udržuje 
celkem 147 012 běžných metrů komunikací, 
113 076 běžných metrů chodníků, dále 26 
970 metrů čtverečních veřejných prostor, 
dále 888 m2 přechodů,1 790 m2 ploch 
autobusových zastávek MHD a dalších ploch. 
Stezky a chodníky v městské zeleni, včetně 
sídlišť Stará Role, Čankovská a Růžový Vrch, 
zajišťuje Správa lázeňských parků. Pěší zóny 
a nejfrekventovanější ulice v I. pořadí mají 
časový limit čtyři hodiny, ostatní osm hodin. 
Neudržovaných úseků je přibližně čtyřicet.                               
 (krl)

Zimní údržba totálně zaspala   

Město před úklidem...

...a po úklidu.

Krizové SMS
Magistrát města Karlovy Vary nabízí obča-
nům možnost přihlásit se k odběru krizových 
zpráv SMS. Zašlete SMS v uvedeném tvaru 
na číslo 900 77 03.
Přihlášení: MESTO KVARY KRIZE ANO (PRI-
JMENI) (JMENO) (ULICE) (CISLO POPISNE)

odhlášení: MESTO KVARY KRIZE NE

ověření stavu: MESTO KVARY KRIZE STAV

Přihlašovací, odhlašovací či ověřovací SMS 
stojí 3 Kč. Zprávy o krizových situacích bude-
te dostávat bezplatně.
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INFOCENTRUM získalo Velkou cenu  
Cenné vavříny si přivezlo z letošních veletrhů 

GO&REGIONTOUR v Brně INFOCENTRUM 
MĚSTA Karlovy Vary. V osmém ročníku 

soutěže získalo Velkou cenu cestovního ruchu. 
Odborná porota v ní ocenila výjimečné projekty 
v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší 
turistický produkt,  Nejlepší lázeňský a wellness 
balíček, Nejlepší golfový balíček a  Nejlepší 
elektronická komunikace. Právě jako nejlepší 
elektronická komunikace 2014/2015 byl vyhod-
nocen soubor aktivit INFOCENTRA MĚSTA Karlovy 
Vary, a to počínaje webem www.karlovyvary. cz, 
prací na sociálních sítích, provozem mobilních 
aplikací až po marketingové aktivity ve formě PPC 
kampaní.  Po loňském prvním místě v kategorii 
nejlepší turistický portál byl tak potvrzen postup 
INFOCENTRA ve správnosti zvolených komunikač-
ních prostředků. Na základě hlasování veřejnosti  
byli také vyhlášeni vítězové v kategorii Nejlepší 
cestovní kancelář. Ing. Jitka Ettler Štěpánková 

Projekt zahrnoval revitalizaci oblasti kolem 
Hlávkovy a Smetanovy ulice. Stavba byla zahájena 
loni v srpnu a dokončena v listopadu. Z celkového 
rozpočtu 5,9 milionu Kč byla dotace pět milionů 
korun. Projekt vycházel z Integrovaného plánu 
rozvoje města Karlovy Vary v IOP, který byl schválen 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem projektu 
bylo zvýšení kvality života modernizací veřejného 
prostoru a zvýšením bezpečnosti silničního 
provozu. Součástí rekonstrukce byla úprava 
místních komunikací, včetně chodníků. Akce 
pokračuje letos revitalizací prostranství za Lidovým 
domem, ulic Fibichova a Janáčkova a vnitroblokem 
ulic Okružní - Karlovarská.

Revitalizace části Staré Role skončila

Nominace na 9. ročník ceny KŘESADLO
Mateřské centrum Karlovy Vary vyhlašuje již 
podeváté akci Křesadlo. Jde o ocenění lidí z ce-
lého Karlovarského kraje, kteří svým nasazením, 
obětavostí a nezištností jsou příkladem pro ostatní. 
Nominovat dobrovolníky mohou občané i organi-
zace. Navrženým může být člověk, který nezištně 
pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou 
podporou pro někoho ve složité situaci. Někdo, kdo 
umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro potřebné lidi 
ve svém okolí. Podrobnosti a podmínky 9. ročníku 
ceny Křesadlo najdete na webu www.materske-
-centrum.cz, dále Národního dobrovolnického 
centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.
dobrovolnik.cz.

Cena Křesadlo, kterou vytvořil kovář z hra-
du Křivoklát Jaroslav Zíval.  

Ocenění převzali z rukou ministryně pro 
místní rozvoj ing. Karly Šlechtové ředitelka 
INFOCENTRA ing. Jitka Ettler Štěpánková 
a primátor města ing. Petr Kulhánek. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
  Zastupitelstvo města schválilo úpravu úhrady za svoz 
komunálního odpadu.. Nově byla na základě žádostí ob-
čanů zavedena možnost svozu nejmenší možné sběrné 
nádoby o objemu 80 l jednou za 14 dní. Roční smluvní 
výše úhrady byla stanovena na 768 Kč. Tato varianta 
nahradila sníženou sazbu pro ovdovělé občany důcho-
dového věku žijící osamoceně ve svém rodinném domě 
a je dostupná pro všechny občany, kteří si o ni požádají. 
O změnu četnosti vývozu popelnice je nutno požádat 
na odboru technickém. Bližší informace poskytne p. 
Kostaňuková, tel. 353 118 164, email l.kostanukova@
mmkv.cz. Formulář žádosti lze získat také na www.
mmkv.cz. Možnost vývozu jednou za 14 dní se týká 
pouze sběrných nádob o velikosti 80 l.

  Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku města, 
zveřejňuje záměr prodeje volných bytových jednotek 
a bytového domu, a to formou veřejné licitace.Nabízena 
je bytová jednotka 4+1 s příslušenstvím o celkové 
výměře 118,39 m2 ve 3. nadzemním podlaží na adrese 
nám. Emy Destinové 171/9. Minimální nabídková cena 
pro licitaci činí dle tržního ocenění 400.000 Kč. Dále 
město nabízí k prodeji bytovou jednotku 1+2 s příslu-
šenstvím o celkové výměře 75,53 m2 ve 4. nadzemním 
podlaží na adrese nám. Emy Destinové 171/9. Minimál-
ní nabídková cena pro licitaci činí dle tržního ocenění 
200.000 Kč. Třetí nabízenou nemovitostí je stavba 
bytového domu na adrese Studentská 27/40 včetně 
pozemku a příslušenství. Jedná se o samostatně stojící 
zděný objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním 
podlaží se sklepy. Budova je od roku 2012 neobydlená, 
je ve velmi špatném technickém stavu, poměrně dožitá, 
neudržovaná. Případné další užívání stávající budovy je 
podmíněno nákladnou rekonstrukcí. Objekt je situovaný 
v okrajové části lázeňského statutárního města typu A, 
u komunikace I. třídy Karlovy Vary – Plzeň. Minimální 
nabídková cena pro licitaci činí dle znaleckého posudku 
700.000 Kč. Podrobné specifikace nabízených nemo-
vitostí a podmínky veřejné licitace jsou zveřejněny na 
úřední desce magistrátu města včetně její elektronické 
podoby na www.mmkv.cz . Další informace na telefon-
ním čísle 353 118 437, p. Netíková. (mm)
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Rozpočet města na rok 2015
Dotaz čtenáře: Nikde v tisku jsem se nedočetl, jaký je rozpočet města na letošní rok. Zají-
maly by nás hlavně příjmy do městské pokladny. Děkuji za odpověď. 
 Miroslav Vetelský, Sokolovská 79

Rozpočet města na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města 16. prosince 2014. Podle 
něho činí příjmy 1.012,996 tisíc Kč, výdaje 1.033,277 tisíc Kč. K vašemu dotazu sdělujeme 
podrobně:

I. Závazné ukazatele

v tis. Kč

Schválený
rozpočet

2015

1 PŘÍJMY 1 012 996
2 FINANCOVÁNÍ 20 281

z toho:  vlastní finanční zdroje 20 281
              úvěr 0
celkové zdroje 1 033 277

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 766 177
4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 267 100

celkové výdaje rozpočtu 1 033 277

 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY            
NA ROK 2015 

PŘÍJMY 

VLASTNÍ 
ZDROJE 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

1

údaje v tisících Kč

1 PŘÍJMY 1 012 996

2 FINANCOVÁNÍ 20 904

z toho: vlastní finanční zdroje 20 904

 úvěr 0

celkové zdroje 1 033 900

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 766 657

4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 267 243

celkové výdaje rozpočtu 1 033 900
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I. Závazné ukazatele

v tis. Kč

Schválený
rozpočet

2015

1 PŘÍJMY 1 012 996
2 FINANCOVÁNÍ 20 281

z toho:  vlastní finanční zdroje 20 281
              úvěr 0
celkové zdroje 1 033 277

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 766 177
4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 267 100

celkové výdaje rozpočtu 1 033 277

 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY            
NA ROK 2015 

PŘÍJMY 

VLASTNÍ 
ZDROJE 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

1

Daně z příjmu fyzických osob 
16% 

Daně z příjmu 
právnických osob 

14% 

Podíl daně z přidané hodnoty 
24% Daň z nemovitostí na území 

města 
7% 

Poplatky z vybraných činností 
a služeb 

10% 

Nedaňové příjmy 
9% 

Kapitálové příjmy 
2% 

Přijaté transfery 
18% 

Příjmy v roce 2015 

PŘÍJMY - Druh příjmu
Schválený rozpočet 

2015
Podíl

v %
Daně z příjmu fyzických osob 160 590 16%
Daně z příjmu právnických osob 142 910 14%
Podíl daně z přidané hodnoty 245 430 24%
Daň z nemovitostí na území města 72 000 7%
Poplatky z vybraných činností a služeb 95 520 9%
Nedaňové příjmy 92 240 9%
Kapitálové příjmy 22 000 2%
Přijaté transfery 182 306 18%

Příjmy celkem 1 012 996 100%

v tis. Kč

Daně z příjmu fyzických osob

Podíl daně z přidané hodnoty
24% 

Daň z nemovitostí na území 
města 

7% Poplatky z vybraných 
činností a služeb 

10% 

Nedaňové příjmy 
9% 

Kapitálové příjmy 
2% 

Přijaté transfery 
18% 

Příjmy v roce 2015 

Bezpečnost a ochrana 
4% 

Bydlení, komun.služby a úz. 
rozvoj 
25% 

Doprava 
16% 

Hospodářství a průmysl 
1% 

Kultura 
6% 

Ochrana životního prostředí 
7% 

Sociální věci 
2% 

Tělovýchova a zájmová 
činnost 

7% 

Veřejná správa a služby 
24% 

Vzdělávání  
7% Zdravotnictví 

1% 

Výdaje v roce 2015 

VÝDAJE - Oblasti
Schválený rozpočet 

2015
Podíl

v %
Bezpečnost a ochrana 47 488 5%
Bydlení, komun.služby a úz. rozvoj 258 666 25%
Doprava 165 017 16%
Hospodářství a průmysl 16 185 2%
Kultura 60 130 6%
Ochrana životního prostředí 71 256 7%
Sociální věci 19 269 2%
Tělovýchova a zájmová činnost 73 894 7%
Veřejná správa a služby 245 154 24%
Vzdělávání 69 531 7%
Zdravotnictví 7 310 1%

Výdaje celkem 1 033 900 100%

v tis. Kč

Bydlení, komun.služby a úz. 

Doprava
16%

Kultura 
6% 

Ochrana životního prostředí 
7% 

Sociální věci 
2% 

Tělovýchova a zájmová činnost 
7% 

Veřejná správa a služby 
24% 

Vzdělávání  
7% Zdravotnictví 

1% 

Výdaje v roce 2015 
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Zapomenuté výročí 
Desátého ledna to bylo přesně 25 let, kdy bylo 
zvoleno první porevoluční vedení našeho města. 
Za tu dobu si nikdo z vedení města  na nás 
„nevzpomněl“.Vadí mi soustavné přehlížení 
a „vynechávání“ činnosti vedení města v prvém 
porevolučním roce, konkrétně v období od 10. 
ledna 1990. Tehdy jsem byl zvolen jako jeden 
z prvních porevolučních starostů v celé republi-
ce. Úřad jsem vykonával do 12. prosince 1990. 
Bylo to období velmi složité a obtížné, protože 
nebyl dostatek vhodných komunálních politiků 
a pracovníků a to nejen znalých dané proble-
matiky, ale i nezatížených nevhodnou minu-
lostí a ochotných nést riziko té doby. Teprve se 
začínaly formovat jednotlivé strany a profilovat 
noví lidé. Proto byla činnost vedení města bez 
patřičného zázemí velmi obtížná. Přesto se nám 
podařilo vybojovat pro město pozici statutárního 
města a pro mé následovníky post primátora 
města, zajistit první svobodné volby ve městě, 
přestěhování úřadu města do nových objektů na 
Moskevské ulici, postupnou obměnu pracov-
níků úřadu a městských organizací (vedoucí 
odborů ÚM, Lázeňské lesy, Lázeňské parky, Golf, 
Symfonický orchestr, Kulturní středisko apod.), 
obnovit zahájení Lázeňské sezony (svěcení 
pramenů, příjezd Karla IV), uspořádat 27. MFF, 
navázat kontakty se zahraničními partnery 
z měst Carlsbad, Kusatsu, Baden Baden, Passau, 
Bayreuth, Cassino  a další (Řecko, Izrael). To se 
„přičítá“ (a doufám, že omylem) následujícímu 
vedení města. Současně jsem pracoval jako 
konzultant České vlády, jako konzultant v ČNR 
při tvorbě zákona o obcích a spolupracoval jsem 
na tvorbě statutu města. Nebáli jsme se na sebe 
vzít riziko té doby, zatímco většina vyčkávala až 
jak to dopadne a začala se „uplatňovat“ až poz-
ději. O to víc mě mrzí, postoj těchto lidí ke svým 
odvážnějším předchůdcům. Věřím, že alespoň 
do budoucna nebude toto období a naše činnost 
přehlížena.  
  Ing. Jiří Kovařík

starosta 1. porevolučního vedení  
města Karlovy Vary 

Pracovní místa ubývají
O vánočních svátcích jsem se po nějaké době 
sešel s přáteli. Bylo nás šest mužů přibližně 
v mém věku. Uvědomil jsem si, že všichni 
žijeme v Karlových Varech, ale pouze jeden 

z nás zde i pracuje. Před deseti lety jsme zde 
pracovali všichni. Nyní dva pracují přes týden 
v Německu, já s dalším pracujeme přes týden 
v Praze. Kamarád Michal jako jediný z nás bydlí 
i pracuje v Plzni. Nedávno se pokoušel najít 
práci na Karlovarsku, protože on i jeho přítelkyně 
pochází z Karlových Varů a chtěli by zde i žít. Je 
vysokoškolák s technickým zaměřením. Práci 
nenašel, takže zůstal v Plzni i s partnerkou, která 
je nyní na mateřské. Pak se nemá naše město 
vylidňovat! Nedávno po volbách do zastupitel-
stva se všichni zastupitelé včetně primátora 
města vyjadřovali do radničních listů  o co 
všechno budou v našem městě usilovat a co bu-
dou podporovat. Všichni psali o podpoře sportu, 
kultury, umění atd. Ani jeden se nezmínil o pod-
poře rozvoje průmyslu, např. přípravou nových 
průmyslových zón a s tím spojeným vytvářením 
nových pracovních příležitostí pro naše občany. 
Průmysl to je to co tady naprosto chybí. Dost 
mně to zklamalo i pobouřilo. Je to pořád dokola, 
jenom stále nový sportovní haly, cyklostezky, 
divadlo, opravy chodníků a podobně. K čemu mi, 
ale je nový bazén, sportoviště, cyklostezky, když 
jsem většinu týdne stejně pryč a spolu se mnou 
spousta dalších. Byl bych moc rád, kdyby se 
někdo krom sportu, kultury…, zabýval konečně 
také rozvojem průmyslu, protože pouze samotné 
lázně to tady evidentně nezachrání.                                        
 Václav Pavliš, 36 let

Zrušte herny, nejlépe všechny
Fandím rozhodnutí brněnských zastupitelů, 
kteří oželí za herny příjem 120 až 160 milionů 
korun do městského rozpočtu a plošně zakázali 
všechny hrací automaty. Také radnice v sou-
sedních Mariánských Lázních chystá od května 
vyhláškou vymýtit z města veškerý hazard. I tam 
přijde městská pokladna zrušením 60 heren 
ročně o 15 milionů korun. Jedinými místy, kde 
mohou hráči nadále popustit uzdu své závislosti, 
budou tam jen oficiální kasina. Není to jen tím, 
že sousední lázně ovládli po volbách noví lidé 
a Pirátská strana. Prostě vadí jim přežívající zlo 
a nepořádek. A co naše město Karlovy Vary? Už 
dlouho se  v zastupitelstvu diskutuje o tom, že 
herny nesou kriminalitu a srocování podivných 
individuí, kteří se stahují kolem heren. Co je 
platné, že lidem v okolí herny a jejich společnost 
vadí, když zastupitelé se nedokáží shodnout 
a rázně rozhodnout. To naše město, zatížené 

splátkami za KV Arenu, tolik potřebuje výnos 
z hazardu? Patřím k těm, co zastávají názor, že 
nejlepší způsob regulace heren je jejich úplné 
zrušení. Všech a beze zbytku. Proč se vymlouvat 
na přínos do rozpočtu a čekat na nový loterijní 
zákon, který slibuje ministerstvo financí? Mám 
obavy, že naše zastupitele nyní, pár měsíců po 
volbách, nic nenutí a nevyvolává obavy, zda ne-
přijdou na další čtyři roky o mandát. Nepopulární 
věci odkládají a neřeší. Chodím denně kolem 
dvou heren a ptám se: Proč se mám dívat na 
to, jak tam nepřizpůsobiví utrácejí své sociální 
dávky? To nejsou zastupitelé schopní spojit 
se a schválit vyhlášku, která by tomu udělala 
přítrž?                    
 hana Černá 

Nevšímavost a nezájem
Stala se mi taková věc…Chodím pravidelně 
plavat do Alžbětiných lázní. Odtud se vždy 
přesouvám k doplnění iontů, které vypotím 
v lázeňské sauně. K tomu mi už roky slouží 
bufet „Pupík“, poblíž přestupní stanice MHD 
u Tržnice. Když jsem odtud příjemně osvěžen 
svým obvyklým malým nefiltrovaným ležákem 
naposledy vycházel, všiml jsem si starého pána, 
který stal na ostrůvku zastávek autobusů. Mojí 
pozornost upoutal proto, že dost hlasitě žádal 
desítky zde čekajících. „Prosím vás, může mne 
někdo převést na druhý chodník“? Tak zněla 
jeho dokola opakovaná prosba.Ten pán nevypa-
dal příliš dobře. Jeho oblečení bylo hodně sporé, 
nepříliš čisté. Klepal se chladem a ve tváři 
měl takový ten odevzdaný výraz. V jeho těsné 
blízkosti stály desítky lidí zcela bez povšimnutí. 
Nejblíže i skupina mladíků a dívek, asi studen-
tů. Ukazovali si na něj, smáli se a zřejmě se 
báječně bavili. Já zaslechl větu: „Ty vole, vidíš 
toho somráka“? Toho starého pána jsem vzal 
pod paží a dovedl jej na protější chodník. Při 
tom jeho pomalém šourání nepřetržitě děkoval, 
omlouval se a hlas mu přeskakoval. „Víte já už 
skoro nevidím a tady si mne má vyzvednout 
moje pečovatelka“…dozvěděl jsem se ještě. 
A také jsem si všiml, že mu tečou slzy. Přizná-
vám, že mne to rozlítostnilo. Snad proto, že už 
také mám svá léta. Ale měl jsem i velmi velký 
vztek na tu bezohlednost okolo stojících lidiček. 
Řekl bych, že nevšímavost a nezájem o druhé, 
jsou hnusné vlastnosti.  
                         Petr Chalupa, Karlovy Vary 

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu autora 
zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č.3 je 10. února 2015.

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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Lázeňský pohárek byl plný dobrot

Známá gastronomická soutěž žáků středních škol Lázeňský pohárek byla 
na konci minulého roku středem pozornosti v našem městě. Již šestnác-
tý ročník se konal ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Přinesl řadu 

změn do pravidel soutěže, která tak účastníkům vytvářejí stále náročnější, ale 
i systematičtější zadání, prověřující jejich odbornou zdatnost. Soutěžící pre-
zentují nejen své hotové výrobky, ale především pódiovým vystoupením před 
publikem se snaží komisi prezentovat maximum svých dovedností. Na soutěž, 
pořádanou SOU stravování a služeb Karlovy Vary a místní pobočkou Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, dorazilo tentokrát 16 žáků reprezentujících gastrono-
mické školy zvučného jména. Vítězství si v kategorii kuchař vybojoval Roman 
Střalka z Labské hotelové školy Pardubice a nejlepší cukrářkou byla Michaela 
Štěpničková z karlovarské školy v Ondřejské ulici, kterou na soutěž připravilo 
SVP Grandhotelu Pupp. Uznání však patří všem soutěžícím za zájem o odborný 
růst. Celodenní akce poskytla mladým gastronomům i jejich pedagogům mimo 
krásných zážitků také mnoho prostoru pro inspiraci a výměnu odborných 
zkušeností.        RNDr. Jiří Neumann, ředitel soU stravování a služeb

Slavnostní zakončení soutěže Lázeňský pohárek

Vítěz kategorie kuchař Roman Střalka

Zajistíme:
- odkup pohledávek
- soudní i mimosoudní 
 vymáhání
- podání exekuce

již 10 let na trhu

Dluží Vám? Nechte to na nás.
Prodejte pohledávku na burze 
pohledávek.

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ: 608 887 988, www.avalfin.cz
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• MUZEUM

Muzeum mění stálou expozici 
Na celé dva roky přijdou turisté 
a návštěvníci našeho města o mož-
nost návštěvy muzea. Dosavadní 
stálá expozice Muzea Karlovy Vary 
na Nové louce, instalovaná roku 
1987, skončila. Poslední příležitostí 
jí zhlédnout měli zájemci v neděli 1. 
února 2015. 

V těchto dnech je už expozice (po sedmadvaceti 
letech!!) uzavřena. A to na celé dva roky. Ještě 
do konce letošního prvního pololetí se budou 
v budově na Nové louce konat přednášky. Ve 
zcela nové podobě uvidí návštěvníci stálou 
expozici na jaře 2017. V roce, kdy bude muzeum 
oslavovat 150 let své existence. „Nová expozice 
bude důstojnou odpovědí na toto kulaté výročí. 
Je standardní měnit stálé muzejní expozice 
v cyklech po patnácti letech, což se ostatně právě 
děje například v Umělecko-průmyslovém muzeu 
v Praze. My se této změny dočkáme až po téměř 
třiceti letech, ale i za to jsme rádi, protože expozi-
ce z roku 1987, ačkoliv byla plná unikátních 
sbírkových předmětů, již dávno neodpovídala 
výstavním trendům a požadavkům rychlého tepu 
21. století. Blížící se výročí muzea pro nás bylo 
hlavní motivační silou ke změně,“ říká ředitelka 
muzea Lenka Zubačová. Na novou podobu stálé 
expozice, jejímž hlavním smyslem a posláním 
je přehled o dějinách a přírodě Karlovarska 
s důrazem na specifika lázeňského města, si mu-

zeum slibovalo získat finance z Norských fondů. 
„Netušili jsme, že tomu budou předcházet dva 
roky ostrého tempa celého pracovního týmu. O to 
větší bylo naše zklamání, když jsme na konci loň-
ského roku zjistili, že jsme na evropské finance 
nedosáhli. Vzhledem k tomu, že jsme měli hotový 

scénář expozice, její výtvarně-architektonické 
zpracování i stavební projekt na nezbytné sta-
vební úpravy interiéru, snažila jsem se přesvědčit 
našeho zřizovatele, aby hotový projekt neskončil 
v šuplíku. Jsem ráda, že Karlovarský kraj bude 
celou akci financovat a my můžeme práce za-

Tato podoba muzejní expozice skončila

Šest loveckých pušek z unikátní sbírky místních výrobců. Obsahovala lovecké pušky 
s křesadlovým zámkem, jaké vyráběli karlovarští puškaři Kašpar Peter nebo Václav 
Peter ve 2. polovině 18. století

Lázeňský koflík, fajáns z poloviny 18. 
století

Sbírka lázeňských pohárků
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hájit,“ pochvaluje si Zubačová. Vybudování nové 
expozice si vyžádá i nezbytné stavební úpravy, 
proto bude muzeum muset být po celé dva roky 
zavřené. Změny však budou výrazné. Vstupní 
vestibul bude příjemný a přívětivější než nyní, 
návštěvníkům s omezenou pohyblivostí bude 
k dispozici výtah, projekt pamatuje i na samoob-
služnou šatnu a malé bistro. Součástí výstavních 
sálů bude i přilehlé nádvoří, které zejména v létě 
bude sloužit pro vystavení uměleckých solitérů či 
skulptur. A nově zde rovněž vznikne oddychová 
zóna pro rodiny s dětmi. Jak se změní vlastní stá-
lá expozice? „Ve vyváženě střídajících se sálech 
bude prezentace obsahu útočit na návštěvníkovy 
smysly. Zážitkovou formu bude střídat klidová 
část expozice s faktografickým obsahem. Jedno 
podlaží přiblíží vznik a historii Karlových Varů, 
druhé podlaží pak dějiny a přírodu Karlovarska. 
Ve stávající expozici jsou tyto dvě linie souběžné 
a praxe ukázala, že se v tématech návštěvník 
často ztrácel. Dnes postrádané dějinné mezníky 
událostí 20. století na Karlovarsku bude nová ex-
pozice prezentovat velmi poutavě. Celou expozicí 
se rovněž bude vinout dětská stezka s plněním 
úkolů a poučením v každém sále. Dále bude 
celou stálou výstavu propojovat haptická cesta 
s dotykovými exponáty, doplněnými popiskami 
v Braillově písmu,“ přibližuje ředitelka.
 Lev havlíček

Karlovarské radniční listy nabízejí čtenářům 
možnost naposledy se projít expozicí muzea na 
Nové louce a vidět tyto unikáty dnes už bývalé 
stálé expozice:

Unikátním exponátem byl hráčský karetní stolek, který vlastnoručně zhotovil ruský car 
Petr I. 

Část sbírky pohárů z dílen karlovarských 
mistrů cínařů

Obraz vítání cara Petra I. v lázních

Výrobky z vřídlovce jako ukázky zaniklé tradice brusičů

Model prvních vřídelních lázní
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10. premiéra Činohry KMD: Antonius a Kleopatra 

Hned trojí důvod k oslavě bude mít v únoru 
Činohra Karlovarského městského divadla. 
V režii Jiřího Seydlera, ve scéně Karla Čapka 

a kostýmech Dany Hávové, s hudbou Jiřího Šlupky 
Svěráka a v choreografii Ivany Dukić uvede jubilejní 
desátou premiérou v novodobé historii souboru. 
antonius a Kleopatra bude také historicky prvním 
uvedením této „nejerotičtější Shakespearovy hry“ 
v Karlových Varech. A konečně – je to poprvé, kdy 
bude Shakespeare v Karlových Varech uváděn 
v překladu a úpravě Jiřího Joska, který představuje 
současnou špičku shakespearovského bádání 
a překládání. Režisér Jiří Seydler o hře nejslavněj-
šího anglického dramatika hovoří takto: „Příběh 
o zničující lásce, stravující vášni, odpovědnosti za 
své činy i za své poklesky, to vše na pozadí velké 
a patřičně ušpiněné politiky. Jak může obyčejný 

cit uvrhnout takřka celý známý svět do krutého 
krveprolití. Jak jsme my muži slabí, pošetilí a je-
šitní. A ženy marnivé, poživačné a sebestředné…“ 
Činohra Karlovarského městského divadla k práci 
na náročné předloze přizvala Jana Maléře, Josefínu 
Voverkovou a Františka Špačka. Jan Maléř je he-
reckou hvězdu plzeňského divadla a Antonius bude 
jeho šestou shakespearovskou rolí (např. v roce 
2009 hrál Romea). Josefína Voverková, naše Kleo-
patra, hrála Kateřinu v Shakespearově Zkrocení zlé 

ženy v režii Zuzany Burianové a v současné době 
ji můžete vidět v Divadle na Vinohradech v nejno-
vější inscenaci Shafferova amadea. A Františka 
Špačka čili Octavia Caesara mnozí místní pamatují 
– několik let strávil v karlovarském angažmá, jeho 
výraznými počiny byla např. role Johana v báji 
Daniely Fischerové nebo Dopověz v Malovaném 
na skle.  Po boku těchto tří protagonistů pak stojí 
tři staří známí – Lucie Domesová jako Kleopatřina 
služka Charmian, Lenka Ouhrabková-Langová 
jako Caesarova sestra Octavia a Karel Beseda jako 
Antoniův souputník Enobarbus. Antonius a Kleo-
patra čeká na své diváky poprvé v Karlovarském 
městském divadle v pátek 6. února 2015 v 10 
hodin – to proběhne veřejná generálka – a na 
premiéře v sobotu 7. února 2015 v 19.30 hodin.                                                                     
 Petra Kohutová, dramaturg

Hezký začátek nového roku

To byl pravděpodobně nejčastější pocit všech 
návštěvníků, kteří 1. ledna odpoledne opus-
tili teplo svátečního domova či hotelových 

pokojů a vydali se na Novoroční koncert Karlovar-
ského Big Bandu  s hostujícím Felixem Slováčkem 
do Slavnostního sálu karlovarského Grandhotelu 
Pupp. Toto milé vytržení od lahůdkami přetížených 
stolů a televizních obrazovek zajistil těm, kterým 
kromě zmíněného chybí k plné spokojenosti 
ještě také nějaký živý, kulturní zážitek neúnavný 
dlouholetý organizátor kulturních akcí – ředitel 
Mezinárodního pěveckého centra A. Dvořáka Alois 
Ježek. Karlovarský Big Band, který řídí pozounista 
Zdeněk Krám, se věnuje převážně éře swingových 
bigbandů 40. a 50. let minulého století. Zejména 
skladby z repertoáru Count Basieho nebo Glenna 
Millera jako např. In the Mood  v jeho provedení 
zvedají doslova ze sedadel i příslušníky mlad-

ších generací, a to napříč národnostmi. Dlužno 
podotknout, že i na tomto Novoročním koncertu 
převažovalo zahraniční publikum nad místním 
ve zhruba dvoutřetinovém poměru, a skládalo se 
zejména z německy a rusky hovořících diváků 
všech věkových kategorií, stejně jako tomu bývá 
na jejich občasných koncertech v Městském 
divadle během roku. Stejně jako tento Novoroční 
se i ony mohou chlubit výbornou návštěvností, 
což svědčí o velkém zájmu o tento žánr, který je 
zejména v zahraničí pro svoji finanční náročnost 
dosti vzácný. V této souvislosti je třeba pozna-
menat, že Karlovarskému Big Bandu by slušela 
výrazně kvalitnější (a tím i finančně náročnější) 
aparatura, což bylo pohříchu slyšet zejména 
při zpěvu Marcely Vaculové,která také koncert 
stručně ve třech jazycích uváděla. Vrcholným 
zážitkem pak bylo vystoupení nestárnoucího Felixe 

Slováčka, který svou bravurní hrou na sopran 
saxofon a klarinet doslova rozjásal celý sál. Když 
pak v závěru pozval na jeviště vynikající hráčku 
na stejné nástroje – paní Květu Teturovou, jinak 
ředitelku ZUŠ v Nové Roli, a společně předvedli 
sopransaxofonová a klarinetová dua s úžasnou 
brilantní technikou, vynutili si nadšení diváci další 
přídavky. Evidentní spokojenost návštěvníků, která 
byla zaslouženou odměnou účinkujícím i pořa-
dateli by pak mohla být vzhledem k dlouhodobé 
nespokojenosti s kulturněspolečenským životem 
zejména zahraničních návštěvníků města inspirací 
těm, kteří mají ve své moci ovlivnění této nezbytné 
složky prosperujícího lázeňství, těm, co nám zcela 
nedávno slibovali jeho zatraktivnění a že bude 
líp. Nebudou–li sliby zase jenom chyby, pak by 
mělo platit ono „jak na Nový rok, tak po celý rok‘‘.                                                                                                   
 Ivan Šendera

Symfonikům začíná druhý poločas 

Přesně v polovině své neuvěřitelné 180. 
koncertní sezony se ocitá na prahu února 
Karlovarský symfonický orchestr. V polovině 

přísně matematicky vzato (koncertní sezona 
začíná v září a končí červnem), jinak bývá jako 
zlom mezi oběma polovinami vnímán konec 
roku. Zejména ten loňský, který byl Rokem 
české hudby. A zdejší symfonici k této oslavě 
české hudby a českých hudebníků přispěli celou 
řadou koncertů a aktivit velmi výrazně. A to na 
domácím, karlovarském pódiu, i na vystoupeních 
mimo domovské město, jak v ČR, tak v Němec-

ku. Symfonických koncertů odehrál orchestr 
v Karlových Varech šestačtyřicet s uvedením více 
než padesáti děl českých autorů. Nejčastěji pak 
skladeb Antonína Dvořáka.  Trvalou památkou na 
Rok české hudby je CD Rocková mše skladate-
le Daniela Kyzlinka a textaře Johna de Jonga, 
nahrané ve spolupráci s Karlovarským Repre 
Bandem a vydané KSO. Nelze vyjmenovat všech-
ny koncerty, kterými orchestr k oslavě české 
hudby připěl, uveďme alespoň festival Dvořákův 
karlovarský podzim, uvádění cyklu symfonických 
básní Má vlast Bedřicha Smetany na slavnostním 
koncertě ke vzniku republiky, dvě světové pre-
miéry - Koncert pro trombon a orchestr Ondřeje 
Kukala a Koncert pro klavír a orchestr „Brána 
k zahradám“ Kryštofa Marka, Operní koncert 
k Roku české hudby 2014, Slavnostní koncert ke 
120. výročí kontinentální premiéry Novosvětské 
symfonie v Karlových Varech, deset koncertů na 
mimovarských pódiích, z toho šest v Německu. 

Opomenout nelze ani výchovné koncerty pro žáky 
1. a 2. stupňů základních a studenty prvních dvou 
ročníků středních škol, pro děti v mateřských 
školách, koncerty pro seniory v Domě s pečova-
telskou službou Východní a speciální „rodinný“ 
koncert „Bavíme všechny generace“, který měl 
velice úspěšnou premiéru v listopadu. Na únor 
připravil KSO jeho další uvedení.
 Lev havlíček



15

• hIsToRIE

Zaniklé tradice našeho města

TROUBENÍ Z VĚŽE
Karlovy Vary neměly sice hradby, ale bran měly 
dokonce až šest. A tak byl v letech 1604 až 1852 
vítán každý vzácný host troubením z ochozu 
Zámecké věže. Vzácných hostů ale přibývalo, 
přijížděli i v noci a fanfáry nebraly konce. Místní 
v domech na Tržišti a Zámeckém vrchu se kvůli 
troubení nevyspali a tak po protestech zavedla 
radnice vítání hostů až na Hůrkách, v nejvyšším 
bodě Staré Pražské silnice. Roku 1830 zde stála 
celnice a pak zájezdní hostinec Bergwitshaus, 

u něhož kočí přepřahali koně. Vítání na Hůrkách 
bylo podle líčení kronikářů noblesní. Potkali se 
zde třeba Beethoven a Goethe i další. K vítání 
hostů na Hůrkách jezdil starosta se šerpou a radní 
s květinami. V roce 1766, kdy sem spěchali uvítat 
císaře Josefa II., to nestihli. Mladý císař měl 
smysl pro překvapení. Nečekal na uvítací výbor, 
vystoupil z kočáru a došel do města pěšky. Uvítali 
ho až před Českým sálem (předchůdcem Puppu). 
Na stejném místě pak 7. srpna 1904 vítali na 
červeném koberci bratři Puppové císaře Františka 

Na tradice si Karlovy Vary vždy potrpěly. Už v roce 1858, kdy místní slavili 500 let od 
založení města, byly oslavy velkolepé.

Jsou tradice, které město 
Karlovy Vary i po letech udr-
žuje. Slavnostní fanfáry a svě-
cení pramenů jako součást 
zahájení lázeňské sezony. 
Také každoroční vyhláše-
ní Ceny města, Sportovce 
města, Čestného občanství, 
jarní a vánoční trhy, Tříkrálová 
sbírka, Odemykání Ohře, vítá-
ní občánků, pálení čarodějnic 
a další. Jsou však tradice, 
které město opustilo. Někte-
ré z nich si připomeneme...

Zámecká věž, z níž se troubilo do všech stran

Zájezdní hostinec Bergwirtshaus na 
Hůrkách

Uvítání císaře Františka Josefa I. před 
Puppem

Stará Pražská silnice
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Josefa I. 

KURLISTY
Ještě za tradice fanfár zavedlo město od roku 
1638 nejprve ručně psané a od roku 1795 
tištěné seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. 
Zapisovali tam jména, místo a dobu ubytování, 
účel cesty i členy doprovodu. Výjimkou byl ale 
Beethoven. Když přijel roku 1812 do lázní, Kurlisty 
to nezaznamenaly. Skladatel při výstupu z dostav-
níku zjistil, že si zapomněl pas v Teplicích. Malér 
ohlásil a v policejním hlášení z 31. července 1812 
stálo: Ludwig van Beethoven, příjezd z Teplic, 
účel péče o zdraví, ubytován v domě Boží oko 
čp.311 na dobu neurčitou. Kurlisty po vzoru 
Karlových Varů vydávali také v Kyselce. Díky 
tomuto tištěnému seznamu hostů může dnes 
historik dohledat přesně pobyt každé významné 
osobnosti od roku 1638. Předtím Kurlisty naštěstí 
nevedli. Obtížně by se dal totiž zaznamenat pobyt 
Albrechta z Valdštejna, který přijel do města 25. 
dubna 1630 v doprovodu 900 osob. V jeho družině 
byli šlechtici Maxmilián z Valdštejna,Trčkové, pán 
z Bubna, dále jezuité, kaplani, lékař, kompletní 
personál kuchyně, úředníci, lékárník, poštmistr se 
sedmi kurýry, hudebníci, písař, učitel šermu, do-
konce bubeník a stájníci k tisícovce koní. Početná 
návštěva obsadila v lázních domy ve třech ulicích 
a pobývala zde 21 dní.

KNEDLÍKOVÝ DEN
Připomínal se v kronikách od 9. července roku 
1866. Tradice vznikla pět dnů po bitvě u Hradce 
Králové, kde Prusové porazili Rakušany. Cestou 
z bitvy zamířil oddíl pruských hulánů, vedených 
poručíkem Livoriusem, na karlovarskou radnici, 
která tehdy stála na Tržišti. Ačkoliv město mělo od 
roku 1623 privilegium Ferdinanda II., osvobozující 
od povinnosti ubytovávat vojsko. Tuto výsadu 
Salva  quardia stvrdili králové a další panovníci, 
pruští vojáci to nerespektovali a s namířenými 

pistolemi nařídili starostovi, že město musí 
nakrmit dva tisíce vojáků pruské jízdy a pěchoty, 
kteří do města 9.července 1866 vstoupí. Radnice 
vyhlásila, aby všechny domácnosti navařily kned-
líky a guláš pro vojsko. Následujícího dne se však 
pruští vyjednávači z města rychle stáhli. K úprku 
je donutila falešná zpráva, že do města míří osm 
tisíc bavorských vojáků, spojenců Rakušanů. 
Knedlíky a guláš museli sníst sami Karlovarští. 
Devátý červenec byl pak zapsán v městské kroni-
ce jako Knedlíkový den. 

OSLÍ DROŽKY
V době, kdy Karlovými Vary křižovaly omnibusy 
(autokary bez motoru, tažené koňmi), se stala novou tradicí a módou pro turisty oslí spřežení. 

Chov oslů a mul byl zaveden v Rosnicích, kde byla 
živnost kočích a fiakristů velmi rozšířená. Počet 
koňských a oslích kočárů a vozíků se v této obci 
počítal na desítky. Šlo o drožky, tažené jedním os-
lem nebo koněm, a dále fiakry, tažené párem koní. 
Specialitou Karlových Varů byly oslí povozy. Slou-
žily jak ke svážení uhlí z okolních šachet, dovozu 
dříví a zboží do lázní, tak k dopravě hostů. Počátky 
oslí dopravy popisují kroniky v 70. letech 19. sto-
letí. Jezdil s nimi rád třeba známý lékař Jean de 
Carro, Friedrich Schiller a další. Dojmy z této oblí-
bené atrakce zachytil roku 1895 skladatel Zdeněk 
Fibich ve skladbě Nálady, dojmy a upomínky. 
Až do roku 1878  bylo víc povozů, tažených oslíky, 
později začala převládat koňská spřežení. Jejich 
stanoviště bylo na Buštěhradském (Horním) nádra-
ží. Vyšňořené dvoukolky vozily hosty na rozhlednu 
Aberg, na sv. Linhart a také k Mlýnské kolonádě. 
Do 1. světové války bylo ve městě evidováno 120 
vozíků s mezky, koňmi a oslíky. Čiperným oslům 
nedělalo potíže ani strmé stoupání nad Vřídlem ani 
lesní stezka na Dianu a další kopce nad městem.

Ukázka Kurlistů z roku 1888

Oslí spřežení roku 1886

Krytá drožka u prameneme Františka 
Josefa 
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VAŘENÍ PIVA
Patřilo k nejstarším tradicím města. První pivovar 
stál u Vřídla už  roku 1370. Od roku 1520 si 
v něm mohl uvařit mok každý karlovarský měšťan 
sám. Vodu brali z Teplé, kde byl u Svatojánského 
mostu jez. Později stál pivovar v místech dnešních 
Císařských lázní. Také proti němu lázeňští lékaři 
protestovali a vedli s měšťany právovárečníky 
spor. Roku  1870 nařídil c. k. dvorní úřad ve Vídni 
pivovar v lázních zbourat a postavit nový v Rybá-
řích. Tam 13. prosince 1879 uvařil sládek Josef 
Došek pod dohledem majitele Antona Webera 
první várku 60 hektolitrů piva. Pivovar vařil pivo 
bezmála 120 let. Postupem let přesáhl hranici 
dvěstětisíc hektolitrů piva za rok, než byl v roce 
1999 definitivně zrušen. O obnovu tradice vaření 
piva ve městě se nyní zasloužil podnikatel Karel 
Holoubek. 

HOLD KARLU IV.
Mezi lety 1948 a 1990 se zahajování sezony 
muselo obejít bez církevního svěcení pramenů. 
Město mělo náhradní ceremoniál. Jmenoval se 
Hold Karlu IV. Šlo o krojovanou slavnost, připomí-
nající roli císaře Karla IV. a jeho dvora na založení 
Karlových Varů. Četla se na ní kopie ustavující 
listiny, zejména ta část, kde císař římský nazval 
obyvatele Warů "milými měšťany". Město totiž 
o své nejcenější historické listiny přišlo při požáru 
13. srpna 1604, kdy lehlo popelem 99 domů 
včetně archivu. Při Hold Karlu IV. se proto citovalo 
z Norimberské listiny ze 14.8.1370, kterou císař 
povýšil osadu Wary na město. Její opis zapůjčili 
z Německa. Pocta zakladateli se odehrávala 
většinou na Mlýnské kolonádě, pouze roku 1977 
byla u dokončeného Thermalu a v roce 1991 jí 
nahradily oslavy 125 let Lázní III. Hold císaři Karlu 
IV. se konal ještě roku 1990. V posledních letech 
je průvod družiny Karla IV. součástí akce zahájení 
lázeňské sezony. 

Nejstarší karlovarský měšťanský pivovar

Pivovar roku 1999 před zahájením demolice

Poslední Hold Karlu IV.
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JATERNÍ VERŠE
Zaniklou tradicí bylo umisťování pamětních desek 
se vzkazy významných návštěvníků města.Dávaly 
se na skálu podél Goethovy stezky mezi Puppem 
a Poštovním dvorem. Říkalo se jim jaterní verše, 
podle toho, co si slavní hosté v lázních léčili. Dnes 
na skále napočítáte desítky desek s verši a vzkazy 
slavných hostů. Mezi nimi ta nejnovější deska při-
pomíná, že zde pobýval básník Johann Wolfgang 
Goethe. Původně byl text čtyřverší jen v němčině. 
Od loňského 29. dubna si mohou turisté díky 
Klubu přátel Karlových Varů přečíst jeho český 
překlad. Vytvořil ho karlovarský rodák, písničkář, 
spisovatel a současný předseda Českého PEN 
klubu Jiří Dědeček. K obnově dalších pamětních 
desek, připomínajících Goethovy návštěvy, přispěli 
karlovarští rotariáni. Jejich projekt už pomohl 
obnovit zmizelé pamětní desky ve Svatošských 
skalách, na Andělské hoře a v Nejdku.

SLAVNOSTI PRAMENŮ
Bývaly na jaře a předbíhaly zahájení hlavní 
sezony. Šlo o otevírání pramenů po zimě, kdy se 
některé prameny před mrazy zabednily, a lázně 
i kolonády byly liduprázdné. Slavnostem pramenů 
předcházel důkladný úklid města, čištění a také 
výzdoba vývěrů. Byla to tradice, jejímž smyslem 
bylo přilákat hosty do lázní ještě před zahájením 
hlavní sezony.

ANENSKÁ POUŤ
Místem největších poutí 26. července býval 
barokní kostel v Sedlci z roku 1745, zasvěcený 
sv. Anně Samotřetí. Anenské poutě se na tomto 
poutním místě pořádaly již ve středověku, kdy 
zde stával starší kostel, k němuž chodila zdaleka 
početná procesí. Kvůli nim museli kostel později 
rozšířit. Obnovitelem tradice sedleckých poutí byl 
v letech 1655 až 1672 první katolický farář Dr. 

Kašpar Haase, jehož ostatky jsou dodnes uloženy 
v hrobce kostela. Zdejší poutní chrám s vyhlá-
šenými anenskými poutěmi navštívila císařovna 
Alžběta Kristina, císař Karel VI., T.G.Masaryk a dal-
ší. Proslulé anenské poutě se v omezené míře 
konaly v Sedlci ještě v 80. letech 20. století. Dnes 
se zde místo anenských poutí konají koncerty. 
Pořádá je Občanské sdružení na záchranu kostela 
sv. Anny v Sedlci, které o svatostánek pečuje od 
roku 2004.
 Jaroslav Fikar

Překlad čtyřverší

Sedlec v době Anenské pouti 

Slavnost pramenů při otevření Skalního pramene
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Varování hygieniků: žloutenka "A"
V Karlovarském kraji došlo v loňském roce 

k nárůstu počtu onemocnění žloutenkou typu A. 
Od velké epidemie v letech 1979-1980 vyrostly 

generace, které nejsou proti žloutence typu A imunní. 
Výskyt nákazy byl zaznamenán v letech 2008 - 2010 
a znovu loni. Zatímco do roku 2010 bylo v kraji 
zaznamenáno 10 onemocnění za rok, loni to byl již 
dvojnásobek a to zejména mezi osobami závislými na 
injekční aplikaci drog. Nelze ale vyloučit, že žloutenka 
typu A bude zavlečena mezi ostatní populaci. Virus je 
vylučován stolicí a může být přenesen přímo špina-
výma rukama nebo nepřímo kontaminovanou vodou, 
potravinami či dalšími znečištěnými předměty, vzácně 
i krví. Inkubační doba žloutenky typu A je až 50 dnů. 
První příznaky onemocnění mohou připomínat chřip-
ku, nemocní pociťují bolest hlavy, nevolnost a obje-
vuje se horečka. Dále lze pozorovat žluté zbarvení 
kůže a očního bělma. Mezi projevy onemocnění patří 
tmavá moč a světlá stolice.V riziku jsou osoby žijící 
v blízkém okolí nemocného – rodina, přátelé, kolego-
vé, kteří se běžným denním kontaktem s infikovaným 
mohou nakazit.V domácnosti lze virus žloutenky 
typu A zničit dezinfekčními přípravky s obsahem 
chlóru, kyseliny peroctové nebo s vyšší koncentrací 
alkoholu. Hlavní prevencí  je dodržování zásad osobní 
hygieny, mytí rukou po použití WC a před konzumací 
stravy. Další možnou prevencí je očkování. 
 Ing. Martina Prokopová, 
 vedoucí protiepidemického odboru 
 Krajská hygienická stanice

VIZITKY
od 0,70 KČ bez DPH

Cena se liší dle počtu kusů

+420 739 544 446
info@mediaas.cz / mediaas.cz
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• MĚsTsKÁ PoLICIE

Asistenti míří do městských částí
Od ledna rozšířila městská policie  působnost 
asistentů prevence kriminality o další městské 
části.  Doposud se tito pomocníci městské policie 
zaměřovali na pořádek a bezpečnost v okolí 

městské ubytovny v Úvalské ulici, kontrolovali 
riziková místa v horních Drahovicích a spolupra-
covali s preventisty v rámci dílčích projektů.  Nyní 
se s nimi budou občané setkávat i jinde. Jejich 
primárním úkolem je působit preventivně, upozor-
ňovat v rizikových místech na protiprávní jednání 
a eliminovat jej. Velmi často tak mohou předchá-
zet zákrokům ze strany uniformovaných strážců 
veřejného pořádku a tím k vyhrocení situace. 
A kde na asistenty narazíte? Již nyní kontrolují 
vybraná místa v dolních Drahovicích, v příštích 
dnech se přesouvají do Bohatic a v plánu jsou 
také Rybáře a Tuhnice. Díky úspěšnosti tohoto 
projektu  získala karlovarská Městská policie 
evropskou dotační podporu i na šestého asistenta, 
což umožní zmíněné rozšíření služeb. Tento druh 
výkonu pak bude probíhat formou dvoučlenné 
hlídky. Pokud budou mít občané připomínky 
a požadavky na asistenty, mohou se obrátit na 
mentora, mailem: j.trojacek@mpkv.cz. 
 Marcel Vlasák, velitel
 Městské policie Karlovy Vary

Vážená redakce, chtěl bych touto cestou poděkovat městské policii v Karlových Varech, která 15. ledna během jedné 
hodiny nám dokázala v koordinaci s dispečinkem a motorizovanou hlídkou odchytit našeho zaběhnutého německého 
ovčáka, slyšícího na jméno Bella. Prosím o otištění poděkování. Ať lidé v našem městě vědí, jak nám dokáže městská 
policie pomoci.

spokojený občan Karlových Varů, Jiří Dušek s rodinou , Příčná 334/15, stará Role

Dopis do redakce KRL

Přítomnost asistentů prevence kriminality 
je zejména v okrajových částech našeho 
města potřebná

Nebyl to jediný zachráněný pes 
Uvedený příběh nalezeného psa se šťastným koncem ze Staré 
Role není jediným případem z poslední doby. Pouhý den 
předtím 14. ledna řešili strážníci oznámení o dvou odložených 
psech v lese nad městem. Ohlašovatel uvedl, že viděl dva 
muže vejít do lázeňských lesů se psy a po chvíli se vrátili bez 
nich. Strážníci v uvedeném místě prohledali porost a díky 
štěkotu záhy nalšli asi 400 metrů od Vrázovy stezky dvě 

uvázané feny německého ovčáka. Byly šťastné, že je policisté 
vysvobodili. Fenky skončily v městském útulku, kde je ošetřili 
a nakrmili. Jedna z fenek má dnes již nového majitele. Případů 
se zvířaty přibývá. Naposledy převážela městská policie 
z města do lesa odchyceného divočáka.

Prošel dveřmi, nevěděl kde je 
Neuplynulo ani šest hodin z Nového roku a strážníci řešili 
první případ v Rybářích. Podnapilý muž rozbil skleněnou 
výplň vchodových dveří a promenádoval se hlučně po domě. 
Strážníci zasáhli na telefonát vystrašených obyvatel domu. 
Dvacetiletý tulák ze Stružné nebyl po zadržení schopen 
vysvětlit, co cizím domě dělal. 

Třetí pašík v řadě 
Remakem známé vánoční reklamy na Kofolu se mohl jevit 
zákrok karlovarských strážníků, kteří 2. ledna po poledni 
v Infocentru na Dolním nádraží na Západní ulici odchytá-
vali mladého divočáka. Případ byl zadokumentován díky 
amatérským kameramanům z řad místních. Mnozí cestující 
z nádraží si při narážce na "zlaté prasátko" mohli zakřičet "Ne, 
ne nemusím. Já už ho vidím..."

Poberta ukradl strážníkům sluchátko
Nebezpečného pobertu dopadli strážníci na interně karlo-
varské nemocnice. Byl to stejný muž, který předtím ukradl 
ze služebny městské policie sluchátko. Nyní měl spadeno 
také na vybavení 5. patra nemocnice. Strážníci ho zadrželi 
na upozornění personálu poté, co s v šatně oblékl do oděvu 
pro hospitalizované pacienty a svrchního oděvu zdravotníků. 
V ruce držel desinfekční roztok a odpovídal zmateně. Protože 
jde o muže s kriminální  minulostí, předali ho hlídce Policie ČR.

Zprávy z výkonu služby
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Statečný zachránce se dočkal pomoci

Velkého zadostiučinění se dostalo Gjonu 
Perdedajovi. Rodák z Kosova, žijící od roku 
1995 v ČR, se 15. září roku 2000 zastal v Pra-

ze 86leté ženy, kterou v Jindřišské ulici přepadl 
a chtěl okrást ozbrojený lupič. Samotný zachránce 
utrpěl na místě vážná poranění s trvalými následky. 
Lupič mu prořízl krční tepnu. Gjon od té doby 
nemůže mluvit, má ochrnutou ruku a chodí jen 
s pomocí hole. Byl odkázán na pomoc dvou bratrů, 
s nimiž žije v Karlových Varech. Invalidní důchod, 
o který rok po události požádal, nemohl dostat, 
neboť neměl tehdy v ČR odpracováno pět let. Po 
deseti letech čekání dostal teprve loni důchod 3107 
Kč. Mnohem více než stát mu pomohli lidé sbírkou, 
kterou pro statečného muže uspořádali. Až nyní se 
dočkal Gjon Perdedaj konečně uznání. Ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová zmírnila 
tvrdost zákona a přijela mu osobně 12. ledna 
předat dopis o  zvýšení invalidního důchodu. 

Jubilantce připili červeným vínem

Před koncem roku oslavila své 95. narozeniny 
paní Jiřina Erbová. Rodačka z Jablonce vystu-
dovala uměleckou průmyslovku, pak odešla do 

Prahy, kde se seznámila se svým manželem. Ten do-
stal po válce místo v karlovarské bance. Paní Jiřina 
pracovala nejdříve jako malířka, poté jako ekonomka 
v podniku Drobné zboží. Po smrti manžela se pře-
stěhovala do menšího bytu v Drahovicích, kde bydlí 
už 35 let. Přestože bydlí v druhém patře v domě bez 
výtahu, ani ve svém věku si nestěžuje na schody, 
jen s nákupy potřebuje pomoci. Do pozdního věku 
hospodařila na své zahrádce na Růžovém vrchu, tu 
ale musela před 10 lety prodat. Dnes se o ní starají 
manželé Černí, rodina její, bohužel už zemřelé, nej-
lepší kamarádky a bývalé kolegyně. Manželé Černí 
také s paní Erbovou její jubileum oslavili. 

Karlovarská soutěž je jedinečná
Mezinárodní pěvecká soutěž 
Antonína Dvořáka má za sebou 
již 49. ročník. Letos se jí účast-
nili pěvci z Tunisu, USA, Koree, 
Velké Britanie, Švédska, Estonska, 
Srbska, Japonska a vedle našich 
také soutěžící z Ruska, Německa, 
Ukrajiny a Slovenska. 
Mezi členy odborné komise, která 
hodnotila výkona mladých pěvců, 
byl klavírista a hudební pedagog 
doc. Timothy Cheek, který  vyu-
čuje na Michiganské univerzitě, 
a vedoucí katedry zpěvu na hu-
dební fakultě JAMU doc. Zde-
něk Šmukař. Oba jsme požádali 
o malé zhodnocení.

Doc. Timothy Cheek
Ve světě, tedy i v Americe, 
je karlovarská Mezinárodní 
pěvecká soutěž Antonína 
Dvořáka známá a uznáva-
ná. Dostala se do povědomí 

všech lidí, kteří se zabývají operní tvorbou. Pro mne 
bylo velkou ctí, když jsem dostal pozvání do poroty. 
Je báječné spolupracovat s předsedou poroty, 
jakým je pan Dvorský. Je radost sledovat hlavního 
organizátora, pana Ježka. Nelze přehlédnout, co 
dělá jako zakladatel této mezinárodní soutěže pro 
českou hudbu a zejména pro mladé zpěváky! Do-
stávají možnost porovnat své síly s kolegy z celého 
světa a mají příležitost vystoupit poprvé s celým 
orchestrem. Soutěže, kterých jsem se jako porotce 
zúčastnil, měly k dispozici pouze klavírní doprovod. 
Karlovy Vary jsou jedinečné, nádherné město, rád 

se sem vracím. Nestačím obdivovat krásu architek-
tury a přírody, která město objímá. 

Doc. ZDENĚK 
ŠMUKAŘ
Vaši pěveckou soutěž 
hodnotím jako jednu 
z nejlepších na světě. 
Každoročně se jí 

zúčastňuje na sto mladých pěvců z celého světa. 
Letos prvně byla   rozšířena o Operní naděje - 
soutěž pěvců od šestnácti do dvaceti let, které se 
zúčastnilo na čtyřicet mladých adeptů. Karlovarská 
pěvecká soutěž Antonína Dvořáka je ojedinělá 
i v tom, že soutěžící v třetím kole kategorie opera 
a junior vystupují s doprovodem symfonického 
orchestru, což nenabízí žádná jiná pěvecká soutěž 
na světě.   Eva hanyková

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

6. 2.  10:00 aNToNIUs a KLEoPaTRa 
Veřejná generální zkouška
ČKMD

7. 2.  19:30   aNToNIUs a KLEoPaTRa 
Premiéra
ČKMD
V titulních rolích Jan Maléř a Josefina Voverková, dále hrají 
František Špaček, Lucie Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková 
a Karel Beseda

9. 2.  10:00 aNToNIUs a KLEoPaTRa 
Školní představení
ČKMD

10. 2.   19:30 2X WooDY aLLEN                                
Divadlo Bez zábradlí
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Petr Pospíchal, Jana Švando-
vá, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Eva Josefíková

11. 2.  19:30 GaLaKoNCERT oPERETNÍCh MELoDIÍ 
  a EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty 
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 
sólista opery Severočeského divadla

12. 2.  19:30 aNI sPoLU, aNI bEZ sEbE
Divadlo Kalich
Účinkují: Jana Paulová, David Suchařípa

13. 2.  19:30 VRÁTILa sE JEDNoU V NoCI 
Agentura Harlekýn – převzaté představení Divadla Na Vinohradech 
Praha
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, 
Martin Zahálka, Marcela Peňázová/ Kateřina Seidlová, Ladislav 
Trojan/ Miloš Hlavica/ Bořík Procházka 

16. 2.  9:00 a 10:30  NEVĚsTa PRo hasTRMaNa 
Školní představení                
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

17. 2.  19:30 KaREL PLÍhaL – koncert
Pořad není vhodný pro děti do 12 let!
Písničkář Karel Plíhal, k sobě trpělivě a promyšleně skládá jednotli-
vé stavební kameny: slova, rýmy a akordy. 

18. 2.  19.30 1000 VĚCÍ, Co MĚ sERoU 
  aneb TVoJE bÁba JE KoMEDIE
Představení není vhodné pro mládež do 15 let! 
DIVADLO POD PALMOVKOU, Studio PalmOFFka a Divadlo F. X. 
Kalby
Hrají: Barbora Kubátová, Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška

20. 2.  19:30 ZDRaVÝ NEMoCNÝ 
Studio DVA
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden, Hana Havlicová, 
Kristýna Fuitová Nováková/ Monika Zoubková, Michal Slaný/ 
Jaromír Nosek, Kristýna Janáčková/ Lída Němečková, Petr Pěknic/ 
Michal Slaný, Jakub Maceček/ Petr Rakušan, Tereza Roglová/ Mari-
ka Žáková/ Linda Keprtová

22. 2.  15:00 FIMFÁRUM a LaKoMÁ baRKa 
Západočeské divadlo Cheb  
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Petr Vydarený, Vladimíra 
Vítová, Jindřich Kotula, Jarmila Šimčíková, Pavel Marek, Eva 
Navrátilová

23. 2.  10:00 LÁsKa MEZI NEbEM a ZEMÍ  
Školní představení        
ČKMD                                                 

23. 2.  19:30 LÁsKa MEZI NEbEM a ZEMÍ        
ČKMD                                                 
Hrají: Bára Štěpánová, Karel Beseda, Lucie Domesová, Radek Bár, 
Alexandra Ptáčková, Viktor Braunreiter, Jarmila Šimčíková                                             

25. 2.  19:30 LabUTÍ JEZERo
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ústí nad 
Labem
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas

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

5. 2.   19:30  KoNCERT 
Lázně III.
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Leonora III
EDVARD GRIEG: Koncert pro klavír a orchestr a moll 
JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 3
Kristýna Stepansjuková – klavír
Dirigent Ondřej Vrabec

8. 2.  15:00 baVÍME VŠEChNY GENERaCE
Lázně III.
JAROSLAV CELBA: Křemílek a Vochomůrka- Pohádky z mechu 
a kapradí 
JOHN WILLIAMS: Harry Potter
BENJAMIN BRITTEN: Průvodce mladého člověka orchestrem
BEDŘICH SMETANA: Vltava
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“
JOHANN STRAUSS: Na krásném modrém Dunaji
BEDŘICH SMETANA: Proč bychom se netěšili - závěrečný sbor 
z opery Prodaná nevěsta
HANS ZIMMER: Piráti z Karibiku
Karlovarský symfonický orchestr
moderátor Viktor Braunreiter
dirigent Jan Mikoláš

13. 2.  19:30  KoNCERT absoLVENTŮ
VE SPOLURÁCI S HUDEBNÍ VYSOKOU ŠKOLOU V ZÜRICHU 
Lázně III.
NICCOLO PAGANINI: Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur
KEIKO ABE: Prism Rhapsody – koncert pro marimbu a orchestr
SERGEJ PROKOFJEV: Koncert pro klavír č. 3 C dur
Alexandra Kuzněcov – housle
Angela Köck – marimba
Mizuho Kanada – klavír
vedoucí projektu a umělecký garant dirigent Marc Kissoczy
 
17. 2.  19:30 GaLa sTRaUss, LabITZKY, LEhÁR…
Lázně III.
Luisa Albrechtová, Milan Vlček
Dirigent Martin Peschík 

20. 2.  19:30 KoNCERT 
Lázně III.
JOHANN SEBASTIAN BACH: Suita č. 2
ANTONIO VIVALDI: Koncert pro fagot a orchestr
ALEXANDR BORODIN: Symfonie č. 2. „Bohatýrská“
Marek Rothbauer – fagot 
Dirigent Martin Peschík
 
26. 2.  19:30 KoNCERT
Lázně III.
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfonie č. 34 C dur
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Romance pro housle a orchestr
FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 2
Jakub Sedláček – housle, koncertní mistr KSO
Dirigent Mário Košik

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

3.2.  19:30 Vladimír Merta + Jan hrubý 
  + ondřej Fencl 
Základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta, fenomenální 
houslista Jan Hrubý (s Mertou se potkává „periodicky“ už několik 
desítek let) a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl 
(s nímž Merta poslední dobou hojně spolupracuje) spojují své síly v  
sérii koncertů napříč republikou.

13.2.  19:30 Luděk Kašparovský 
  - Podnebí obNoVENÁ PREMIÉRa   
Skandální odhalení v rámci odhodlaného vstupu do nové sezóny 
zašeptají svým divákům do ouška členové Divadelního studia D3 
Pavlína Ratajská, Petr Johanovský, Jaromír Knechtl, Lucie Miškov-
ská, Luboš Štěpán a Petr Richter. 

18.2.  19:30 Ztracené iluze
Bohumil Zatloukal se v roce 2011 dohodl s bratrem Vláďou na 
znovuobnovení legendárních Ztracených iluzí, které zanikly v roce 
1997. A když přizvali i Jamajku Koblicovou, zrodily se nové Ztrace-
né iluze. Folkrockové písně a balady s texty Pavla Šruta a dalších.

20.2.  19:30 Viliam Klimáček - historky z fastfoodu    
V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr 
Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva 

Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Lucie Krajčová. Představení 
Divadelního studia D3.

21.2.  19:30 hospodkál – aneb boj o pípu... 
  (studio mladých) 
Studio mladých se ve své nejnovější, v pořadí čtvrté hře pouští na 
tenký led nejbulvárnějšího z divadelních žánrů - muzikálu. Uvidíte 
jímavý muzikál z prostředí, ve kterém byste se ho nenadáli.

23.2.  19:30 Thajský fenomén 
Přijďte se pokochat krásami, které nabízí pobřeží Andamanského 
moře. Pavlína Bartošová Vás zve na cestovatelskou přednášku 
o Thajském království.

25.2.  19:30 Luboš Pospíšil & 5P
Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete 
a pěknou řádkou hitů na kontě, brzy vstoupí mezi pětašedesátníky. 
Na jeho posledním albu “Soukromá elegie” se umně protnula 
zkušenost „starého lva“ s dravým mládím muzikantů z jeho 
omlazené kapely 5P. Přijďte si poslechnout comeback někdejšího 
člena CK Vocalu. 

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

1. 2.  15:00   Velká šestka  3D
animovaný
1. 2.  17:00   babovřesky 3
komedie
1. 2.  19:30  Mortdecai: Grandiozní případ
komedie
2.- 4. 2.  17:00  slídil
drama
2.- 4. 2.  19:30   Kód Enigmy
drama
5.- 6. 2.  17:00  Whiplash
 komedie
5.- 8. 2.  19:30   Jupiter vychází  3D
sci-fi
7.- 8. 2.  15:00   spongebob: houba na suchu 3D
animovaný  
7.- 8. 2.  17:00  Velká šestka
komedie
9.- 11. 2.  17:00   babovřesky 3
komedie
9.- 11. 2.  19:30   Nezlomný
válečný
12. 2.  00:01 Padesát odstínů šedi
erotický
12.- 15. 2.  17:00  Padesát odstínů šedi
12.- 20. 2.  19:30  Padesát odstínů šedi
14.- 15. 2.  15:00  Zvonilka a tvor Netvor
animovaný
16. 2.  14:30   Padesát odstínů šedi
erotický
16.- 18. 2.  17:00  Jupiter vychází  3D
sci-fi
19.- 20.2.  17:00   Žena v černém 2 : anděl smrti
horor
21. a 22. 2.  17:00  Kingsman: Tajná služba
akční
21.- 22. 2.  15:00   spongebob: houba na suchu  3D
21.- 22. 2.  19:30   Kobry a užovky
drama
23.- 25. 2.  17:00   Kobry a užovky
23.- 24. 2.  19:30   Padesát odstínů šedi
erotický
25. 2.  19:30   Vetřelec
horor
26.- 27. 2.  17:00   big Eyes
životopisný
26.- 27. 2.  19:30   Ghoul  3D
thriler
28.2.- 1.3.  15:00   Zvonilka a tvor Netvor
animovaný, rodinný
28.2.- 1.3.  17:00   Jupiter vychází  3D
akční sci-fi
28.2.- 1.3.  19:30   Focus
akční komedie

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ sERVIs

Kso karlovarský symfonický orchestr

KINo Čas

DIVaDLo hUsoVKa
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Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 2.   14:30   Velká šestka
Animovaný/Rodinný/České znění
1. 2.   17:00   slídil
Krimi/Titulky
1. 2.   19:30   Kód Enigmy
Drama/Životopisný/Titulky
2. – 3. 2.   19:30  hodinový manžel  
Komedie
2.-4.2.  17:00   Fotograf
4. 2.   19:30   Whiplash
Drama/Titulky
5. 2.  19:30   Nepravděpodobná romance  
Filmový klub
6. – 7. 2.  19:30 Jupiter vychází
8.2.   17:00 Jupiter vychází
Sci-fi/Titulky
7. a 8. 2.   14:30   Velká šestka
Animovaný/Rodinný/České znění
7. 2.   17:00 hodinový manžel  
8.2.   19:30 hodinový manžel  
Komedie/Česko 2014/100 min.
9. 2.   19:30   Fotograf
Komedie/Drama
10. 2.    17:00 hvězdy nám nepřály
Projekce pro seniory
Drama/Romantický/Komedie/Titulky
10. 2.   19:30 sils Maria
Drama/Titulky
11. 2.   19:30 Tři srdce
Drama/Titulky
12., 13. a 14.2.  17:00   Padesát odstínů šedi
13. a 14.2.  19:30 a  22:00   Padesát odstínů šedi
15. – 18. 2. 17:00  19:30   Padesát odstínů šedi
Drama/Romantický/Titulky
12. 2.   19:30 Zimní spánek
Filmový klub
14. a 15. 2.  14:30   Zvonilka a tvor  Netvor
Animovaný/Dabing
19. 2.   18:00  Galerie Drahomíra 
Jazz And Poezie - Hanuš Hachenburg - Hned vedle bílá barva 
mráčků poezie z Terezína 1943, 14letého chlapce, nejkrásnější 
kniha roku.
19. 2.   19:30 boj sněžného pluhu s mafií 
Filmový klub
20. a 22. 2.  19:30 Padesát odstínů šedi
21. a 22. 2.  17:00    Padesát odstínů šedi
Drama/Romantický/Titulky
21. a 22. 2.  14:30 Zvonilka a tvor  Netvor
Animovaný/Dabing
21. 2.   20:00 Koncert blue Condition
23. - 25. 2.  19:30 Kobry a užovky
Drama
24. 2.   17:00 hodinový manžel  
Projekce pro seniory/Komedie
26. 2.  19:30  Návrat agnieszky h. 
Filmový klub    
27. 2.   19:30   Proti přírodě
Drama/Titulky
28. 2. - 1. 3. 14:30 Velká šestka
Animovaný/Rodinný/České znění
28. 2. - 1. 3. 17:00 Kobry a užovky
Drama
28. 2. - 1. 3.  19:30 Padesát odstínů šedi
Drama/Romantický/Titulky

Stará Louka 26, Karlo vy Vary
otevírací doba : denně 10:00 - 18:00
tel: 353 223 641, www.mgkv.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

11. 2.   Za krásami naší planety
vernisáž prodejní výstavy keramiky Ivana Panova a obrazů Kateřiny 
Kabrielové
Výstava potrvá do 26. února

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 10:00 – 17:00

VÝSTAVY:
5. 2.   17:00 Jiří Patera – Dotknout se povahy světa 
vernisáž  
Výstava přiblíží tvorbu plzeňského autora Jiřího Patery (1924 - 
2003), kterou charakterizuje vytříbený cit pro barvu, kultivovaný 
malířský přednes či užívání kolážovaných a asamblovaných prvků 
v malbě.
(potrvá do 5. 4. 2015)

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

DALŠÍ AKCE:
11. 2.   19:30   Ivan hlas Trio - Vítr ve vlasech
Muzikant čerpající z legendárního hanspaulského hudebního 
podhoubí vystoupí v triu s Norbi Kovácsem  (kytara) a Jaroslavem 
Olinem Nejezchlebou (violoncello) a představí písničky z aktuálního 
a oceňovaného alba.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý – neděle 10:00 - 17:00 hodin
dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029

VÝSTAVY:
12. 2.  17:00   Jiří Valenta – Malíř fotografem
vernisáž  výstavy  
Cestu významného představitele českého informelu Jiřího Valenty 
od malířské tvorby k fotografické během života ve Francii v  
sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století prezentuje výstava 
rozdělená do několika tematických okruhů.
 (potrvá do 5. 4. 2015)

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

DALŠÍ AKCE:
18. 2. 16:00 - 18:00 steampunkový šperk
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu šperků z kovových komponen-
tů, ozubených koleček a součástek hodinových strojků, typických 
pro steampunkový styl. 

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 
osoby.

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

do 27. 2.      GÜNTER hUJbER
Výstava představuje výběr z děl autora, který k vyjádření používá 
klasickou olejomalbu na plátně, grafické kombinované techniky, 
tečkovanou suchou jehlu a reliefní tisk, olejomalbu na dřevo kom-
binovanou s kovovými fragmenty (bronz a hliník). Tvorba Günthera 
Hujbera se přes surrealistické období posunula k dnešní podobě, 
která má nejblíže k symbolismu.Inspirací je kromě podprahového 
vnímání také hudba s rozsahem od vážné hudby k heavy metalu 
a literatura, nejvíce Franz Kafka, Bohumil Hrabal a Richard Bach.

Nová louka 23, Karlovy Vary, 
tel. 353 226 253, email: novalouka@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

4. 2. 17:00  s nasazením vlastní cti 
Přednáška o životě a díle Eliáše Dollhopfa, malíře pozdního baroka
Historik  Zbyněk Černý přiblíží v přednášce život a dílo barokního 
malíře Eliáše Dollhopfa (1703-1773). Tento freskař, malíř oltářních 
obrazů a portrétů náleží k nejvýznamnějším regionálním umělcům 
doby pozdního baroka. Podílel se na výtvarné podobě desítek 
kostelů a chrámů na území západních Čech, mimo jiné také 
v Karlových Varech, Ostrově, Hroznětíně, Jáchymově či Stanovicích 
u Karlových Varů. Jeho životním dílem se stala rozsáhlá fresková 
výzdoba kostela Zvěstování Panně Marii v klášteře premonstrátů 

v Teplé. Dollhopf také dlouhá léta zastával post purkmistra Horního 
Slavkova. Přednášející je autorem nejrozsáhlejší monografie, která 
byla tomuto malíři dosud věnována. Knihu bude možné během 
přednášky zakoupit.

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

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

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

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

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4

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

12. 1. - 27. 2. , KDo JE V ZEMI ZDEJŠÍ 
  ZE ZVÍŘÁTEK NEJKRÁsNĚJŠÍ?
Výstava fotografií účastníků soutěže o nejkrásnějšího domácího 
mazlíčka.
prostory ve 2. p., I. P. Pavlova 7

12. 1. - 31. 3.  DoPIs PRo JEŽÍŠKa
Výstava vánočních prací všech účastníků soutěže, vstupní prostory 
I. P. Pavlova 7

5. 2.   17:00 Za TaJEMsTVÍM KaRLoVÝCh VaRŮ
Autorské čtení Běly Janoštíkové o historii, přítomnosti a zvláštnos-
tech lázeňského města zase tak z trochu jiného úhlu pohledu

26. 2.   17:30 CEsToVÁNÍ Do IZRaELE TaK TRoChU JINaK
Beseda s Dr. Petrem Křížkem

Leden - květen 2015 
ČTU, TEDY JsEM – soutěž pro děti 2. – 5. tříd ZŠ
Více informací na www.mestskaknihovnakv.cz 

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

Každý čtvrtek JÓGA pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 
14.30 hod.

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

HALA
6. 1. – 25. 2.  KNIhoVNÍCI VYsTaVUJÍ 
  aneb jak nás neznáte 
Výstava výtvarných prací knihovníků a knihovnic z krajské knihovny.

• KULTURNÍ sERVIs

INTERaKTIVNÍ GaLERIE bEChERoVa VILa

KINo DRahoMÍRa

MĚsTsKÁ GaLERIE  

GaLERIE DRahoMÍRa

MUZEUM KaRLoVY VaRY

MĚsTsKÁ KNIhoVNa Karlovy Vary

GaLERIE UMĚNÍ

KRaJsKÁ KNIhoVNa Karlovy Vary
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KAVÁRNA
7. 1. – 25. 2.  ŽENa 
Studie (kresby) a keramika ZUZANY KOŘISTKOVÉ. 

A-KLUB
13. 1. – 28. 2.  Všichni se mě ptají, co vím, 
  nikdo se mě neptá, kdo jsem.
Putovní výstava fotografií Ondřeje Němečka, absolventa Akademie 
sociálního umění Tábor, Praha. 
Doprovodné akce k výstavě v a-klubu:
3. 2. od 17:00 hodin, Mgr. Martin Semerád, Ph.D. - filozofie 
matematiky, téma Tajemství slunečního národa včel 
17. 2. od 17:00 hodin, Ing. Vlastimil Nezval - ředitel IT Ministerstvo 
dopravy, Mgr. Martin Semerád, Ph.D. - filozofie matematiky téma 
Děti a počítače

Pro veřejnost 
SÁL
17. 2.  17:00 aUToRsKÉ ČTENÍ Zuzany součkové
Z její nově vydané knihy „Když se dáma rozběhne, aneb ani 
v padesáti není pozdě.“
19. 2.  17:00  VELMI (NE)UVĚŘITELNÉ PŘÍbĚhY…
Pojďte si poslechnout Velmi (ne)uvěřitelné příběhy autorů knih 
z našeho kraje s písničkami dua Fellner a Helmer. Tentokrát 
s kastelánem zámku Bečov Tomášem Wizovským o psaní, o obnově 
hradu, návratech do minulosti, o oslavách 30. výročí objevu 
relikviáře sv. Maura a o jeho velkém stěhování.

A-KLUB
3. 2.  17:00 TaJEMsTVÍ sLUNEČNÍho NÁRoDa VČEL
Přednáška Mgr. Martina Semeráda, Ph. D., Povídání o včelách 
a lidském společenství.
10. 2.   17:00 ŽIVÁ KNIha
Pestrobarevná talk show…tentokrát s Danem Horynou „Od drog 
k Buddhovi“ 
17. 2.  17:00  DĚTI a PoČÍTaČE
Přednáška Mgr. Martina Semeráda, Ph. D. a Ing. Vlastimila Nezvala.
 
Pro veřejnost – hlasité čtení
ODD. PRO HANDICAPOVANÉ
25. 2.  14:00  ČTENÍ Do UCha
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text.

POBOČKA LIDICKÁ
4. 2.  17:00  ČTENÍČKo MUČENÍČKo
Čteme na doporučení, tentokrát Václav Hrabě „Blues pro bláznivou 
holku“;  čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
10. 2.  18:18  a JINaK VÁM NIC NEChYbÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; tentokrát nás 
čeká humor v díle Stephena Kinga, čte Vladimír Kalný
18. 2.  17:00  ČTENÍČKo MUČENÍČKo
Čteme na doporučení, tentokrát z knihy A. S. Puškina „Evžen 
Oněgin“; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
24. 2.  18:18  a JINaK VÁM NIC NEChYbÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů, tentokrát z knihy 
Martina Fahnera „Pošetilost doktora Vinnetuologie“, čte Petra Kohutová
Pro veřejnost – promítání
POBOČKA LIDICKÁ
3. 2.  19:00  PRoMÍTEJ I TY!
Přestupní stanice, Kaveh Bakhtiari / Francie / 2013 / 100 min..
5. 2.  10:00  PRoMÍTEJ I TY!
Přestupní stanice, Kaveh Bakhtiari / Francie / 2013 / 100 min..
17. 2.  19:00  PRoMÍTEJ I TY!
Poslední sny, Estephan Wagner / Dánsko / 2013 / 59 min.
19. 2.  19:00  PRoMÍTEJ I TY!
Poslední sny, Estephan Wagner / Dánsko / 2013 / 59 min.
oddělení pro děti:
4. 2.     16:00 LETEM sVĚTEM PohÁDKoU
pro děti od 5 let. Seznamujeme děti s různými kouty světa 
prostřednictvím pohádek, výtvarných dílen a soutěží, tentokrát 
AUSTRÁLIE
Program: „Tiché moře vypráví“, Dáša Bláhová
Závody v surfování, klokaní závody, výroba kšiltu a bumerangu.
13. 2.     15:00  PÁTEČNÍ hRÁTKY
pro děti od 7 let. Program věnovaný významným kulturním 
a literárním výročím, v každou celou hodinu začne jedna soutěž. Za 
Pankrácem, Servácem a Bimbácem. Pocta k 110. výročí narození 
Jana Wericha 
18. 2.     16:00  KLUbÍK
pro děti od 5 let. Přijďte strávit příjemné odpoledne do knihovny. 
K dispozici budou různé hry, stavebnice, výtvarná dílnička…
27. 2.     15:00  PÁTEČNÍ hRÁTKY
pro děti od 7 let. Program věnovaný významným kulturním a lite-
rárním výročím, v každou celou hodinu začne jedna soutěž. CESTA 
DO PRAVĚKU pocta k 110. výročí narození Zdeňka Buriana 

Pro seniory
POBOČKA LIDICKÁ:
12. 2., 26. 2. 10:00 LITERÁRNÍ KLUb sENIoRŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

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

7. 2.  15:00  asTRoNoMICKÉ oDPoLEDNE
OD SPUTNIKU K ISS – repríza přednášky
První část: volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti.
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče (cca 
25 min).
Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny věkové 
kategorie (cca 35 min). Sny o cestě do kosmu se staly skutečností 
– poznejme obtížnost cesty ke hvězdám. Jak a proč člověk přistál 
na Měsíci? Co umí automatické sondy? Jaká je budoucnost stanice 
ISS? A kdo ví, možná osídlíme Mars!

18. 2.  19:00  ZKÁZa Z NEbEs NEbo PosEL ŽIVoTa?
Může z nebe padat kamení? Co přináší komety, jsou to poslové 
života nebo smrti?!A co Čeljabinský meteorit, co všechno už dnes 
o něm víme?
Astronomická přednáška na Hvězdárně Františka Krejčího.
Každou středu 18:00  asTRoNoMICKÝ PoDVEČER
Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty.
Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické 
techniky.
Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější 
vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není 
v čase běžného programu dostatečný prostor. Po setmění lze spojit 
s pozorováním noční oblohy.
Každou noc po registraci NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY v indivi-
duálně dohodnutý čas
Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické 
registraci, denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 07 05 95.
Každou noc pozorujte s námi on-line www.astro-webcast.eu

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz www: ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)

Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých 
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce 
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle 
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu
nepravidelně odborné semináře pro dospělé na Blatenském vrchu.

Kollárova 17, K. Vary, tel.: 353 230 847, www.materske-centrum.cz

20.-21.2.   burza dětského oblečení a hraček  
Zájemci o čísla si volejte na tel. 353 230 847
20.2.  15:00 - 17:00  výběr oblečení
21.2.   8:00 - 12:00  prodej a 15:00 - 16:00  výdej

Centrum vzdělávání Dvorana, 

Chebská 44/394, Karlovy Vary-Dvory

26.2. 17:00 PŘÍRoDNÍ ZŘÍDLa a VNITŘNÍ PRaMENY ZDRaVÍ
Přednáška spisovatele Bohumila Vurma. Při besedě si uvědomíme 
prazáklad celostní medicíny v souvislosti s našimi léčivými prameny 
jako přírodními zdroji energie. 
Pořádá o.s.Bludiště Karlovy Vary, informace na telefonním čísle 
775678928.

Modenská 15, Karlovy Vary, www.wlastovka.cz

7. 2.  9:00  ateliér archa
téma Masopustní čas (šitý koníček), přihlášky na tel. 603 113 983 
(lektorka Dagmar Kuncová)
21. 2.  10:00 - 17:00 seminář Krása a umění na cestách
ve spolupráci s Akademií sociálního umění Tabor zveme na den 
strávený s uměleckými procesy vedoucími k poznání sebe sama, 
součástí bude přednáška, hudební a výtvarný workshop, více info 
na tel. 730 142 134 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• KULTURNÍ sERVIs

hVĚZDÁNa KaRLoVY VaRY

MaTEŘsKÉ CENTRUM

bohosLUŽbY

RaDIoKLUb oK1KVK

aKaDEMIE ZDRaVÍ

WaLDoRFsKÁ ZÁKLaDNÍ ŠKoLa WLaŠToVKa 
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• DoPRaVa

Zámecký vrch se konečně zklidní
Od 1. března letošního roku začne 
platit na území města Karlovy Vary 
nová místní úprava provozu. Důvo-
dem úpravy je zklidnění intenzit do-
pravy ve vnitřním lázeňském území, 
tak aby plnilo svou úlohu a naplňova-
lo statut lázeňského místa. Monitoro-
váním provozu v ulici Zámecký vrch 
byla zjištěna vysoká intenzita dopra-
vy, cca 2500 průjezdů vozidel za den 
v obou směrech.

Obsahem nové úpravy je proto zákaz vjezdu, 
mimo dopravní obsluhu, a to: 
vjezd na Jánský most z Divadelního náměstí – 
křižovatka ulic Tržiště a Pod Jelením skokem. 

 Zákaz bude vyznačen dopravními značkami 
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 
s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“ 
a to (1)u vjezdu na Jánský most z Divadelního 
náměstí směrem do ulic Tržiště a Zámecký vrch, 
a (2) na křižovatce ulic Tržiště a Pod Jelením sko-
kem směrem do ulice Tržiště a na Jánský most. 
Zároveň bude na křižovatku ulic Petra Velikého 
a Sadová ve směru do ulice Zámecký vrch umís-
těna značka Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou 
směrech) s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní 
obsluhu“ a dodatkovou tabulkou s udáním vzdále-
nosti ke křižovatce Tržiště – Pod Jelením skokem, 
tak aby řidiči přijíždějící k neprůjezdnému úseku 
byli včas varováni. 
Význam termínu „dopravní obsluha“ je stanoven 
ve vyhlášce 30/2001 takto: vozidla zajišťující 
zásobování nebo lékařské, opravárenské, údrž-
bářské, komunální a podobné služby pro oblast 

za značkou, na vozidla s označením O1, vozidla 
taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě 
provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, 
sídlo nebo garáž. 
Na základě informací Městské policie Karlovy Vary 
lze konstatovat, že tato trasa přes samotný střed 
lázeňského území je často využívána ke zkrácení 
cesty mezi obchodně-správním centrem města 
a částmi města na pravém břehu řeky Teplé. Měs-
to Karlovy Vary postupně upravuje časy zásobo-
vání ve vnitřním lázeňském území s cílem chránit 
přírodně ionizovanou atmosféru lázní. Vysoká 

dopravní zátěž jednak poškozuje tento přírodní 
zdraví prospěšný fenomén, jednak představuje 
bezpečnostní riziko pro chodce, lázeňské hosty 
a návštěvníky města, kteří prochází křižovatkou 
u morového sloupu mezi dvěma pěšími zónami 
– Tržištěm a Starou Loukou. Úplné znění místní 
úpravy je zveřejněno jako Veřejná vyhláška – 
opatření obecné povahy č. 32/2014, stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komuni-
kacích v ulicích Petra Velikého, Zámecký vrch, 
Tržiště a Jánský most na úřední desce Magistrátu 
města Karlovy Vary www.mmkv.cz .

Lázeňské území města Karlovy Vary je v posledních letech velmi přetížené dopravou. 
Vyhláška č.32/2014 má přispět ke zlidnění alespoň Zámeckého vrchu a Tržiště.

Od 1. ledna 2015 dochází v souvislosti s novelou 
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích ke klíčovým změnám v registraci 
vozidel. Klíčové změnysouvisejí s novelou zákona 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích (č. 56/2001 Sb.). 
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 
1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na 
úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodá-
vajícího. 
2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen 
jednu společnou žádost. Formulář bude ke stažení 
na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv 
v průběhu ledna. 
3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden 
z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí 
s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad 
půjde (v případě podání žádosti elektronickou 
formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření 
je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je 
zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. 

Nezbytné doklady a dokumenty: 
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad 
o pobytu – pouze pro cizince) 
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele 
vozidla v registru silničních vozidel 
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení 
o registraci vozidla) 
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla 
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! 
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním regis-
tru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozo-
vatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 
žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad 
totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + 
osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, 
protokol o evidenční kontrole, doklad o platné 
technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným 

podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. 
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce 
roku 2015 
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno 
z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), 
musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, 
kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud ter-
mín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už 
nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného 
vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž 
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí 
administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. 
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovate-
lem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte 
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. 
června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad 
nezná vlastníka (viz polopřevody). 

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH 
A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA 
www.mdcr.cz. 

Radíme řidičům:   Jak přihlásit ojeté auto
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1/2Maraton několika způsoby
Říká se, že svět se dělí na ty, co 
běhají, a na ty, co teprve běhat 
začnou. Začátek roku je obdobím 
předsevzetí. Začnu se hýbat, pravi-
delně běhat, zdravěji jíst. Předsevzetí 
jsou krásná, mnohem lepší jsou však 
pevná rozhodnutí. Dobrou motiva-
cí k jejich naplnění je registrace na 
závod. Pak už nezbývá než se na něj 
začít připravovat.

Největším běžeckým svátkem našeho měs-
ta je Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. Letos 
se rozběhne 23. května už potřetí.  Dokon-
čit půlmaraton je nádherný zážitek, zvláště 
v krásném prostředí slavných karlovarských 
kolonád. Pro běžecké začátečníky to však bývá 
velké sousto. Přeci jen je to 21,0975 km a to 
vyžaduje systematickou přípravu. Buď můžete 
začít nabíhat zimní objemové kilometry po okolí 
Karlových Varů, nebo zvolit některou z kratších 
variant závodu. Kromě závodu pro jednotlivce 
máte na výběr ještě čtyřčlennou (3 x 5 km + 1 x 
6,0975 km) nebo dvoučlennou štafetu 2Run (10 
+ 11,0975 km). Chcete-li si užít živou atmosféru 
velkého mezinárodního závodu s celou rodinou, 
přihlaste se na dm rodinný běh. Startuje se dvě 

hodiny před půlmaratonem a tříkilometrovou trať 
zvládne každý. Ti nejmenší v kočárcích, větší běž-
ci po svých. Medaile v cíli čeká na každého, bez 
rozdílu věku. Registrace jsou otevřené a kapacita 

se plní rychle. Zajistěte si své místo na startu čas 
a běžte s námi 23. května Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary! 
Více informací na www.runczech.com.

www.turiste.webpark.cz; 
E-mail: fjw@volny.cz; 
Tel.: 603 209 270 

7. 2. Zimním krajem léčivých vod – Mariánské Lázně                                        
14. 2. Zámky Libouchovec a Jílové 
21. 2. Aš – Memoriál Míry Redlicha 
28. 2. Ostrov – cíl je U Václava v Horním Žďáru
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.

1. 2. od 10:00 Druhá vycházka roku 
Účastníci se sejdou v Kouzelném městečku – parkoviště KOME, 
odkud se společně projdou přes Pražskou ulici zpět na KOME 
(trasa B4). Na začátku trasy bude opět připraveno občerstvení. 
Délka procházky je 6,5 km, převýšení trasy 374m. Více na http://
www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary . 

Bělehradská 965/1
Karlovy Vary

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

 
Každé PoNDĚLÍ od 18:30   MINDFULNESS
Každé ÚTERÝ od 18:30   JÓGA

vždy v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

NoRDIC WaLKING  KLasICKÁ JÓGaTURIsTIKa

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

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

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

Dětské centrum u Balvánků
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Nový šéfdirigent KSO 
• VE ZKRaTCE/INZERCE

Na postu šéfdirigenta Karlovarského symfonického 
orchestru dojde se zářijovým začátkem nové, 181. 
koncertní sezony ke změně na postu šéfdirigenta 
orchestru. Stávajícímu šéfdirigentovi Martinu 

Lebelovi jeho smlouva v létě končí. Po vzájemné 
dohodě Martina Lebela a ředitele Karlovarského 
symfonického orchestru Šimona Kaňky nekončí 
však spolupráce Lebela s KSO, Lebel bude čest-
ným šéfdirigentem a bude řídit vybrané koncerty. 
Na základě jednání ředitele orchestru se novým 
šéfdirigentem stane dirigent Jan Kučera. Tento 
dirigent, skladatel a klavírista díky své spolupráci 
zdejší těleso dobře zná. Řadu let působil, mimo 
jiné, jako asistent tehdejšího šéfdirigenta Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasuVladimíra 
Válka.
 Jan Kučera jako dirigent spolupracuje s předními 
českými orchestry, s nimiž kromě klasického 
repertoáru natočil či veřejně realizoval více než sto 
symfonických děl soudobých českých či zahranič-
ních autorů, často v premiéře. Pro svou hudební 
všestrannost a pohotovost je často vyhledáván 
i k produkcím multižánrových koncertů.

Stávající šéfdirigent Martin Lebel
 foto KSO
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Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
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 SPRÁVA   &   ÚDRŽBA   BUDOV  
 ZÁMKY  DVEŘE  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Zámečnická pohotovost – TURbo oTEVÍRÁNÍ ZaMKŮ

 AUTA  BYTY  TREZORY 
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Systém generálního klíče 
 ve 4. bezp. tř. za neuvěřitelnou cenu! 

Platí jen do 28.2.2015!

Bezplatná nabídka aktivit pro MŠ z Karlovarského kraje
Nabízíme Vám a Vašim zaměstnancům bezplatnou možnost zvyšování kompetencí a profesní rozvoj  v oblasti 
osobnostního a polytechnické vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků MŠ v rámci projektu KOUZELNÁ 
VĚDA, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068. 
V projektu budou realizovány celkem tři druhy aktivity v období září 2014 – červen 2015, do kterých se budou moci 
pedagogičtí (příp. vedoucí) pracovníci zapojit. Tyto aktivity jsou následující: 
• Přírodovědně-technické semináře - 5 různých tematických školení z oblasti přírodních věd
• Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje učitele - 7 druhů kurzů posilujících zejména komunikační a organi-

zační schopnosti učitelů (příp. vedoucích pracovníků MŠ)
• stáže - stáže v tuzemských MŠ, které přislíbily spolupráci při sdílení svých zkušeností a pedagogických postupů 

při práci s dětmi předškolního věku
Každý účastník obdrží ZDaRMa výukové materiály, osvědčení a ke každému absolvovanému semináři i potřebnou 
sadu pomůcek. 
Více informací o projektu naleznete na stránkách www.iqlandia.cz a www.educaquality.cz.
Na aktivity projektu je možné se přihlásit na e-mail sklenarova@educaquality.cz nebo telefonicky na +420 
774 831 451. Počet míst je omezen!
Žadatelem projektu je iQLANDIA, o.p.s. a partnerem projektu je EDUCA QUALITY, o.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.
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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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• KV aRENa/hC ENERGIE

Na co se můžete těšit v KV Areně
V ÚNoRU chystá KV Arena kromě extraligových 
zápasů  A týmu HC Energie významnou sportovní 
událost EURO HOCKEY TOUR, utkání české hokejové 
reprezentace s rivalem z Ruska. V KV Areně se oba 
celky utkají 5. února od 18:30. Po pár dnech před-
prodeje byly vstupenky vyprodané, ale stále můžete 
doufat o vrácení do prodeje vstupenek z technických 
blokací. 
V bŘEZNU předvedou veselou show plnou písniček, 
tancování, vtipných scének a nekončící legrace 
oblíbené postavičky „plyšáků“ ze Sesame street, 
v české verzi známé z televizní show Sezame, otevři 
se či Sezame, pojď si hrát. Hodinu a půl trvající 
show ELMO HRAJE DĚTEM  se představí divákům 
20. března.

V KVĚTNU přivítá  KV Arena jako již tradičně na své 
palubovce mezinárodní basketbalový turnaj žen. 
A jako každý rok se můžeme těšit na skvělé zápasy 
díky zajímavému obsazení týmů. 
V ČERVNU se mohou děti vyřádit při akci DĚTSKÝ 
DEN, na které opět nebude chybět bohatý program 
nabitý zábavou, soutěžemi a spoustou dalších 
překvapení. Ve druhém červnovém týdnu budou 
létat vzduchem stuhy a obruče, sjedou se k nám 
gymnastky z celého světa na mezinárodní závody 
v moderní gymnastice.
V LIsToPaDU předvedou strhující taneční show 
LORD OF THE DANCE. Letos s novým nastudováním 
tradičního mistrovského díla. V Dangerous Games 
se divákům představí zbrusu nová taneční čísla, 

dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný 
park, překrásné kostýmy a nová hudba skladatele 
Gerarda Fahyho. 
V PRosINCI bude KV Arena hostit nejlepší světovou 
akrobatickou show ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS. 
V tomto programu uvidí diváci nejlepší akrobaty 
z Číny, kteří předvedou jedinečnou show, jejíž základ 
vychází z tradice starší 2 000 let. Jednotlivá akro-
batická čísla jsou zasazena do příběhového rámce, 
který se každý rok obměňuje.
 
 
 
 
  
 
 
 
 více na www.kvarena.cz

Veřejné bruslení 
v KV areně 
1.2. (14:00 - 15:30 hod.)
5.2. (17:00 - 18:30 hod.)
7.2. (17:00 - 18:30 hod.)
8.2. (13:30 - 14:00 hod.) bruslení pro rodiče s dětmi

8.2. (14:00 - 15:30 hod.)
12.2. (17:00 - 18:30 hod.)
14.2. (17:00 - 18:30 hod.)
15.2. (13:30 - 14:00 hod.) bruslení pro rodiče s dětmi

15.2. (14:00 - 15:30 hod.)
19.2. (17:00 - 18:30 hod.)
21.2. (17:00 - 18:30 hod.)
22.2. (13:30 - 14:00 hod.) bruslení pro rodiče s dětmi

22.2. (14:00 - 15:30 hod.)
26.2. (17:00 - 18:30 hod.)
28.2. (17:00 - 18:30 hod.
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Dopis první
Jsem rodilá Karlovaračka, i když léta už vím, 
že Karlovy Vary nejsou mé město. Je mi 62 
let a s manželem jako čerství důchodci jsme 
raději na chaloupce. Jsem babička dvou šes-
tiletých vnuček, zkusili jsme nasát vánoční at-
mosféru. Bohužel nikde to ani nevonělo ani se 
nehrály koledy. Byli jsme dost zklamaní. Ještě 
že byly alespoň výtvarné dílničky u pošty. 
V jiných malých městech to je o poznání lepší. 
Cheb, Boží Dar, Loket, nemluvě o Německu. 
Opravdu pro malé caparty se v našem městě 
toho moc nenajde. Jezdíme v létě, v zimě na 
Božím Dar. Je to tam super. Letošní letní osla-
va na Andělské Hoře předčila slavnost Karla 
IV. Koupat se jezdíme do Františkových Lázní 
či do Chomutova. Letos se moc těšíme na 
Plešivec, kde je něco nového i pro prcky. Můžu 
vám říci, že všude v okolí kam jezdíme je vždy 
více Varáků než místních - viz Andělská Hora 
či Frantovky. Hlavně, že ve Varech býval vždy 
dle mého nesmyslně navážen sníh na Masa-
ryčku a chvíli tam jezdili na lyžích. Nechápu, 
kolik to asi stálo peněz? Děkuji za váš čas, 
který jste věnovali aspoň doufám mé malé 
glose na téma advent. Je to smutné a není to 
bohužel jen můj názor, ale dosti Karlovaráků si 

myslí totéž. 
 Čtenáře radniček zdraví Irena Fronková

Dopis druhý
Vážená redakce, měl jsem opravdu radost, 
když se konečně začaly opravovat pěšiny od 
Horního nádraží do města a k nim přiléhající 
zábradlí. Říkal jsem si, že když nám nádraží 
dělá takovou ostudu, alespoň cestičky od něj 
budou za něco stát. Současně jsem si ale 
uvědomil, že zábradlí ze tří poměrně slabých 
trubek nad sebou je značně zranitelné a ob-
zvláště v místě, které je přímo rájem vandalů. 
Jen kolik variant osvětlení v podchodech nad 
a pod nádražím již bylo vyzkoušeno a žádné 
zatím neobstálo. Tento týden jsem po delší 
době sestupoval z Růžového vrchu k cen-
tru a nestačil jsem se divit. Napočítal jsem 
dvacet pět ohnutých nebo skopnutých trubek 
nedávno dokončeného zábradlí. Bylo mi z toho 
smutno a měl jsem a stále mám hrozný vztek 
a říkám si, co je to za lidi, kterým vadí hezké 
a příjemné prostředí pro život. A hned mě 
napadlo se ptát, zda i u nich doma, na cha-
lupě a v nejbližším okolí si libují v nepořádku 
a ve zničených věcech. Ostatně, to samé mě 
napadne vždy, když při sbírání hub v lese 

zakopávám o plastové lahve a kelímky od 
kávy nebo když vidím ty závěje odpadků okolo 
silnic. Pro mnohé je to asi veliký problém, po 
dopití láhev sešlápnout a vyhodit do nejbližší-
ho kontejneru. A pokud jde o zničený majetek 
města, jistě musí být vynakládány značné 
finanční prostředky na jeho obnovu, místo aby 
se použily na důležitější věci. Doporučoval 
bych konečně někoho chytit a exemplárně po-
trestat a jeho trest zveřejnit všude, kde se dá. 
Příkladně k poškozování světel v podchodech 
docházelo vždy o víkendu, když se rozjařená 
mládež vracela z Růžového vrchu z diskotéky, 
takže by nebyl problém si tam okolo zavírací 
doby podniku chvíli počkat. Řešením by bylo 
i nainstalování kamer, třeba jen dočasně.                                           
 Jindřich Kopecký, Krušnohorská 14

Vzkaz do listárny
Vážená redakce, upozorňuji na katastrofální 
stav na autobusovém nádraží u Tržnice. Chybí 
zde základní hygienické zařízení a to WC. 
Občané z různých čtvrtí a obcí při zařizo-
vání nákupů nebo jiných záležitostí nemají 
jinou možnost, než hledat záchod ve městě, 
McDonaldu, někdy i ve Dvořákových sadech. 
Cestující z autobusů ať z Prahy nebo odjinud 
přecházející na další spoje jsou tak nemile 
znechucení, jak je tohle v lázeňském městě 
možné. Kdo má zjednat nápravu?         

Za mnoho známých i anonymních občanů                              
helena Rešetárová

Vážení čtenáři, děkujeme za vaše dopisy a ohlasy. Jsou pro nás zpětnou vazbou, potvrzu-
jící, že Karlovarské radniční listy čtete a berete za své. Slibujeme, že žádný z vašich dopisů 
neskončí v koši a zveřejníme každý názor, který s důvěrou do naší listárny pošlete.   
                   Vaše redakce KRL

Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Obchodník/ce
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ

• praxe v oblasti obchodu výhodou

• obchodní dovednosti a orientace v obchodní problematice

• pokročilá znalost práce s MS Office 

• řidičský průkaz sk. B

• zkušenosti s vedením lidí

• organizační a vyjednávací schopnosti, prezentační doved-

nosti
• vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: 

kusova@mediaas.cz

Grafik Junior
Nabízíme zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí 

a mladý kolektiv, firemní kulturu založenou na otevře-

nosti a přátelských vztazích, flexibilní pracovní dobu, 

nástup možný ihned, vhodné i jako dlouhodobá brigáda 

pro studenty

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ
• Znalost programů Adobe 

• Uživatelská znalost PC, MS Office,..

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: 

fikar@mediaas.cz
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• KŘÍŽoVKa/KoNTaKTY

Když jej v první polovině 13. století vyrobili na zakázku pro benediktýnský klášter v belgickém Florennes, dalo se tušit, že jednou bude velmi vzácným. Co se však nedalo předpokládat, byla 
jeho pohnutá pouť staletími. Po francouzské revoluci, kdy byl klášter ve Florennes zrušen, se jako částečně poškozený ocitl mezi starým nábytkem v sakristii spřáteleného farního kostela. 
V roce 1838 jej pak od církevní rady odkoupil Alfred de Beaufort-Spontin a o několik let později jej nechal za tři tisíce franků zrestaurovat. V roce 1889 ho Beaufort přemístil do Karlovarské-
ho kraje, kde vlastnil zámek. Po 2. světové válce, když Beaufortové museli, kvůli kolaboraci s nacisty, opustit zemi, se však po něm doslova slehla země. Na dlouhých 40 let. 
Jeho novodobá historie se píše od roku 1984, kdy americký obchodník Danny Douglas začal na zastupitelském úřadu ve Vídni vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neur-
čené historické památky. Podle obchodníka, který za ni nabízel 250 tisíc dolarů, měla být zakopána asi 100 km od Norimberku. K tomuto jednání byli přizváni také kriminalisté, kteří dostali 
za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Díky několika indiciím se jim to podařilo a 4. 11. 1985 začali prohledávat bývalý Beaufortův zámek. O den později učinili v zásypu hradní 
kaple možná nejvýznamnější objev 20. století v Československu. Nalezli poklad... 
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• PIVNÍ LÁZNĚ/INZERCE

19. Ples Orchidejí

KOMERČNÍ BANKA a karlovarské firmy 
MOSER a.s., SEDLECKÝ  KAOLIN a.s. a BAUSTAV a.s.

vás srdečně zvou na slavnostní

19. Ples Orchidejí19. Ples Orchidejí
který pořádají v sobotu 
21. února 2015 od 20.00 hodin
v reprezentačních prostorách 
Grandhotelu PUPP v Karlových Varech

ples ozdobí mj.    
PETRA  JANŮ a ONDŘEJ  RUML         
tradiční květinové dekorace firmy
flora centrum – karel mráz 
a bohatá tombola
 
Prodej vstupenek:
KB K. Vary, tel.: 724 161 962, 955 576 001
MOSER, tel: 353 416 117
Ples organizuje AGENTURA T

KOMERČNÍ BANKA a karlovarské fi rmy 
MOSER, a.s., SEDLECKÝ KAOLIN, a.s., BAUSTAV, a.s.  

Vás srdečně zvou na slavnostní

který pořádají

v sobotu 21. února 2015 od 20.00 hodin
v reprezentačních prostorách Grandhotelu Pupp

v Karlových Varech

Program:
Orchestr Josefa Hlavsy se sólisty

J. J. Jazzmen

PETRA JANŮ

ONDŘEJ RUML

Gipsy Hery Band, Kraslická cimbálovka, TS  Freedom
tombola

tradiční partner plesu

BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.  

Květinová výzdoba a dekorace:

FLORA – CENTRUM zahradnictví Mráz

Prodej vstupenek:
MOSER tel. 353 416 117, KB tel. 955 576 001, 724 161 962

Pivní lázně nabízejí léčbu   
Za procedurami pivních lázní se 
dosud muselo jezdit do pivovaru 
Chodovar v Chodové Plané. Nyní 
mají pivní lázně také Karlovy 
Vary. Procedury nabízejí  v pod-
zemí lázeňského domu č. 8 na 
Staré louce, vedle restaurace 
U Švejka. Kromě pivních koupelí 
v pěnivém moku o teplotě 37 
stupňů Celsia, zábalů do pivních 
kvasinek a dalších procedur na 
vás čeká unikátní prostředí mezi 

káděmi a pípami. Samotná koupel je založena na originální receptuře, která 
se skládá z pivovarnických kvasnic, vybraných odrůd chmele, sladového šro-
tu a rašelinového extraktu. Vysoký obsah chmelových silic přispívá k uvolňo-
vání kožních pórů a celkové vitalizaci, pivovarnické kvasnice pak díky svému 
vysokému obsahu vitamínu B a aktivním enzymům působí blahodárně na 
regeneraci pokožky. Při relaxaci v kvalitních, ručně vyrobených, dubových 
kádích, mohou návštěvníci vypít neomezené množství světlého i tmavého 
piva Krušovice a po  20 minutové vířivé koupeli na ně čeká stejně dlouhý 
odpočinek na lůžku z pravé pšeničné slámy, při němž si mohou vychutnat 
čerstvý domácí pivní chléb. 

Jaké účinky pivní lázně nabízejí?
• zlepšení krevního oběhu • zvýšená srdeční činnost 
• celková regenerace • lepší prokrvení končetin • 
podpůrná léčba bolesti zad, kloubů • vyčištění pórů • 
zklidňující účinky na pleť vlasy a svaly • odplavení škod-
livých látek z těla • přísun vitamínů, sacharidů a pro-
teinů • snížení stresu • uvolnění svalů • léčba lupénky, 
akné a celulitidy



Grafické návrhy

Reklamní slogany

Billboardy
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Video spoty

Tisk
Polepy

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

Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb. 


