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Božičany

Stará Role, Nejdlova

Tuhnice, Charkovská

Byt 2+1
cena: 1.280.000,-Kč

Stavební pozemek
cena: 490.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 990.000,-Kč + splátky anuity

Byt 2+1
cena: 1.299.000,-Kč

Zajímavý byt 2+1 s balkonem
a šatnou, OV, zateplený panelový dům,
jádro po rekonstrukci. Možnost
ponechání vybavení. UP 70 m². PENB: C

Stavební pozemek s platným
stavebním povolením na menší RD.
IS: voda, kanalizace, elektřina, plyn.
Okrajová část obce. 358 m².

Moderní bydlení v domě postaveném
před 10 lety. Slunný teplý byt,
4. patro, samostatné WC.
UP 51,3 m². PENB: G

Byt v cihlovém domě, 1. patro, ložnice
do klidného dvora. Původní, avšak
pěkný, udržovaný stav. Orientace bytu:
východ - západ. UP 54,6 m², PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2016005

Drahovice, Vítězná

zakázka č. 2016014

zakázka č. 2015064

zakázka č. 2015139

Nová Kyselka

Bohatice, Jáchymovská

Karlovy Vary, Raisova

Byt 1+kk
cena: 750.000,-Kč

Rodinný dům 5+1
cena: 1.780.000,-Kč

Byty 3+kk a 4+kk
cena: 680.000 a 780.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 990.000,-Kč

Útulný a slunný byt po rekonstrukci
s kompletním vybavením, 3. patro v
cihlovém domě. Blízko do centra města.
UP 23,33 m² + sklep 11,97 m². PENB: G

Dvoupodlažní RD, terasa, dobový sklep.
Absolutní klid. Vytápění ústřední na TP +
elektrokotel. UP 120 m² + suterén 60 m².
Pozemek 664 m² (možno i více). PENB: G

Byty ve zděném domě, za příznivou
cenu, k úpravám. 1. patro, vlastní
sklep a podkrovní komora.
UP 83,2 a 81,4 m². PENB: F

Byt po rekonstrukci nad lázeňským
centrem. Vysoké stropy se štukovou
výzdobou. Vybavení a nábytek v
ceně. UP 41,8 m². PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Petra Michlíková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2016016

Tuhnice, Západní

zakázka č. 2016021

zakázka č. 2016008

zakázka č. 2015133

Horní Slavkov, Dlouhá

Horní Drahovice

Tuhnice, Myslbekova

Byt 1+1 PRONÁJEM
cena: 7.000 Kč měsíčně + elektřina, plyn

Byt 2+1
cena: 380.000 Kč,-Kč

Byt 4+kk
Cenu Vám rádi sdělíme

Byt 5+1
cena: 3.900.000 Kč,-Kč

Kompletně zrekonstruovaný byt
v přízemí cihlového domu v centu
města. Ihned volný, vytápění plynovým
kotlem. UP 37,3 m². PENB: G

Druhé patro, zděný dům na náměstí
naproti Městskému úřadu, plastová
okna, parkety, jižní orientace, sklep,
komora. UP 64,4 m². PENB: G

Mezonetový byt - 2. patro a celé podkroví
v dobové vile, vestavba z r. 2005, stylové a
atypické bydlení 5 minut od centra, vlastní
část zahrady. UP 122,6 m². PENB : G

Okouzlující mezonetový byt v dobové
vile se zahradou. 4. a 5. patro, blízko
do lesa. Vlastní garáž. Výborný stav
a výhled. Plocha 211 m². PENB: D

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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Karlovy Vary, Svahová
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Vážení čtenáři, dámy a pánové,
po zimním adventu přijde jaro, které za krátký čas
rozzáří celé naše město. S blížícími se oslavami 700.
výročí narození jeho zakladatele, Karla IV., si připomeneme nejen bohatou historii, ale také nádhernou
přírodu, v níž je naše město zasazeno. Přípravy na
velké jubileum jsou v plném proudu a ještě před jarními svátky bude na Rolavě vztyčena májka a začnou
oslavy Majálesu. Nebude to jen rok oslav. K úkolům
všedních dnů patří příprava podkladů pro rozhodování o dotacích do sociální oblasti, především pro
poskytovatele sociálních služeb. Síť poskytovatelů
těchto služeb je v našem města pestrá, abychom
mohli poskytovat základní podporu všem cílovým
skupinám. Ať už se jedná o osoby s handicapem,
seniory či osoby, kterým hrozí sociální vyloučení.
V rámci komunitního plánování chceme i nadále
mapovat potřeby občanů tak, aby tato síť služeb byla
průběžně aktualizována a rozšiřována. Pokud lednové
zastupitelstvo odsouhlasí předložený materiál, budou
se moci občané města se službami a institucemi ze
sociální oblasti seznámit v květnu na druhém ročníku
Dne rodin na Rolavě. Loni se tato akce setkala
s příznivým ohlasem návštěvníků i zúčastněných organizací. Vedení města se bude i nadále zabývat také
rozšiřováním kapacity lůžek v domově pro seniory. Je
před námi rozhodování, zda a o kolik kapacitu rozšířit,
zda jít cestou výstavby nového zařízení či rozšířením
stávajícího domova ve Staré Roli. Vše je samozřejmě
spojeno s otázkou financování projektu a hledáním
partnerů či grantů, které by takovou investici podpořily. Máme i další plány jak zpříjemnit život občanům
našeho krásného města a jak pomáhat především
těm, kteří podporu a pomoc nejvíce potřebují.

Michal Riško

náměstek primátora
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je Roman Klouček,
mistr v Tesařské huti. Jde o volné sdružení tesařů,
kteří se zaměřují na tradiční řemeslné postupy
a čistou práci. V Karlových Varech už opravili Dorotin
altán, Mayerův gloriet a České sedátko. Nyní finišují
na opravě altánu Bellevue nad Thermalem.

12 V RUBRICE LIDÉ PŘEDSTAVÍME 99LETOU
Marii Haakovou, která měla v lednu narozeniny. Rodačka z Valči v podhůří Malé Fatry žije už v Karlových
Varech 60 let. Vychovala dva syny, má čtyři vnoučata
a sedm pravnoučat. Nejoblíbenější místo vycházek
má na Dianě a na sv. Linhartu.

05 VŘÍDELNÍ KOLONÁDU JAKO TÉMA MĚSÍCE
ukážeme na dobových fotografiích v nejrůznějších
podobách. Jako barokní se šesti sloupy roku 1774,
empírovou z roku 1860, litinovou z roku 1879 a tu
současnou, dokončenou v roce 1975.

15 SERIÁL OKOLNÍ OBCE JEŠTĚ DOPLNÍME
na přání našich čtenářů o zaniklé město Doupov.
Ve vzpomínkách pamětníků, v archivu a sbírkách
nadšenců jsme našli fotografie a zajímavá fakta
o okolnostech vysídlení 69 obcí Doupovska.

08 LETOŠNÍ ROZPOČET MĚSTA ROZEBEREME
podle jednotlivých kapitol v přehledných grafech
a tabulkách. Podle tohoto základního dokumentu má
mít letos město příjmy 986,8 milionu korun a výdaje
1, 147 miliardy korun.

20 NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM STRÁŽNÍKŮ
začal fungovat od 1.ledna. Hlídky ve městě mají
komunikátory a tablety. Systém umí načítat do GPS
mapy ohlášené případy a urychlit zásahy.
28 BASKETBAL V HALE MÍČOVÝCH SPORTŮ
bude hlavní sportovní události měsíce února. Na
Hyundai Finalfour přijedou vybrané ženské týmy.
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• STALO SE / STANE SE
LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKA PŘINESLA
v Karlových Varech a okolních obcích 159 645 korun. Zasloužilo se o to 240 koledníků, kteří roznesli
82 kasiček. V 16leté historii Tříkrálové sbírky byl
letošní výtěžek třetí nejvyšší.

JIŽ DVANÁCT KARLOVARSKÝCH ŠKOL SE ZAPOJILO
do práce Studentského parlamentu. Zástupci žáků
a studentů základních a středních škol si s vedením
města vyměňují každé dva měsíce názory na dění
v Karlových Varech, rozvoj města a jeho problémy.
Nejbližší Studentský parlament se koná 17. února.
PRVNÍM MIMINKEM ROKU BYLA KAROLÍNA
Polidarová. Narodila se v karlovarské porodnici
1. ledna v 9:36, vážila 2950 gramů a měřila 48
centimetrů. Pro maminku Petru a tatínka Lukáše je
Karolínka jejich třetím dítětem.

KAŽDOROČNÍ ODSTÁVKA VŘÍDLA ZAČALA
18. ledna a potrvá do 14. února. Letošní údržbu
pramenů komplikuje stav nosníků stropu nad
promenádní halou. Do podzemí Vřídla nastoupili
údržbáři Správy přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, aby vyčistili tři kilometry rozvodů termy
i akumulační nádrže od usazenin vřídlovce.

JEDNÁNÍ MĚSTA A KRAJE SPĚJÍ K DOHODĚ
o vzájemném majetkovém vypořádání. Město by
kromě pozemku v Americké ulici získalo objekty
Domu dětí a mládeže (na snímku), kraj pozemky
pod nemocnicí. Směnná hodnota majetku je na
každé straně kolem 12 milionů korun.

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U KŘÍŽKU
uspořádal v první den roku Klub přátel Karlových
Varů. Bylo to již po šestnácté a přišel rekordní počet
40 účastníků. Na přípitek a cukroví došli rovnou
z trasy novoročního Nordic Walkingu.

PÁTOU SEZONU ZAHÁJÍ LANOVÉ CENTRUM
v areálu sv. Linhart u Doubí. Od 6. května přibude
nová trasa, tentokrát se sjezdovými lanovkami.
Loni si překážky v lezeckém centru vyzkoušelo na
dvanáct tisíc návštěvníků. Projekt Příroda spojuje
realizovaly karlovarské Lázeňské lesy.

HAVARIJNÍ STAV UVOLNĚNÝCH SKAL
za penzionem Abbazia začal koncem loňského roku
řešit odbor majetku města.Byly zapuštěny záchytné
sítě proti padání uvolněných kamenů. Další postup
poradí nyní magistrátu geologové.
4
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SERIÁL KRL OKOLNÍ OBCE VYJDE KNIŽNĚ
koncem dubna. Po doplnění o další fotografie
a texty uvede historii obcí, které bývaly součástí
Karlových Varů. Jako Andělská Hora, Březová,
Dalovice, Hory, Jenišov, Kolová, Mírová, Otovice
a další. Obj. mailem na: serial.kv@seznam.cz.

• TÉMA MĚSÍCE

Jakou Vřídelní kolonádu chceme?
S novým rokem začala v našem městě
diskuze o Vřídelní kolonádě. Ta současná z roku 1975 je před náročnou
opravou a vyvolává řadu otázek. Jakou
proměnou projde? Nebude vhodnější
ji nahradit? Připomínáme historické
proměny Vřídelní kolonády.
Nejstarší stavbou u Vřídla byly před rokem 1650
Vřídelní obecní lázně. První podobu kolonády měl
roku 1774 barokní Vřídelní sál se šesti sloupy.
Nahradil ho empírový pavilon (1780) a roku 1826
empírová kolonáda se sloupořadím podle projektu
Josefa Esche.

Vřídelní kolonáda kolem roku 1830

Nejstarší Vřídelní sál

Místo litinové vyrostla v květnu 1939 dřevěná
kolonáda. V roce 1940 vyhlásili soutěž na novou
kolonádu. Ze 115 návrhů prošlo do výběru 25.
Vyhrál projekt vrchního stavebního rady Haralda
Schnabela. Jeho dřevěná kolonáda přečkala do
konce války.

Empírová kolonáda (1860)

Vnitřek druhé dřevěné kolonády

Historicky nejznámější Vřídelní kolonádou byla od
roku 1879 pseudorenezanční stavba podle projektu Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera.
Vyrobili ji v Železárnách knížete Salma v Blansku
a díly tří tisíc tun litiny a ocele sestavili za sedm
měsíců. Stržena byla v březnu 1939.

V roce 1946 byla postavena třetí dřevěná kolonáda podle projektu Ladislava Kozáka. Říkalo se jí
Prozatímní kolonáda. V roce 1947 jí tesaři vyztužili.
Stržena byla 24. ledna 1967.
Vřídlo bez kupole
O podobě a rozsahu rekonstrukce Vřídelní kolonády se musí rozhodnout v nejbližších měsících.

Jaroslav Fikar

Třetí dřevěná kolonáda (1946)

Tato kolonáda měla 50metrovou promenádu.

Současná Vřídelní kolonáda byla postavena
v letech 1969 až 1975 podle projektu Jaroslava
Otruby. Kupoli vytvořil sochař Jan Fišer. Kolonáda
dostala 11. května 1975 název Gagarinova. Název
Vřídelní se jí vrátil v roce 1992.
5

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Začal odchyt holubů
Až do konce měsíce února budou v našem
městě probíhat regulační odchyty holubů.
Zásah začala v lednu provádět na základě

výběrového řízení společnost Myšáci s.r.o. Ve
vybraných lokalitách s četným výskytem holubů
byly instalovány odchytové klece. Jde o vytipovaná místa v ulicích Krymská, Úvalská, Horova,
nábřeží Jana Palacha, I.P. Pavlova, Sedlecká,
Severní a Závodu míru. Odchyt bude prováděn
také v lokalitě nad hotelem Thermal a pod
Ostrovským mostem. V lázeňském území města
je odchyt prováděn navíc pomocí tzv. sklapovacích sítí. Za regulační odchyty holubů zaplatí
město 62 tisíc korun. Odchycení holubi budou
předáni Záchranné stanici Drosera Bublava,
která je použije jako potravu pro hendikepované dravce.
Magistrát žádá občany, aby holuby na území
města nekrmili. Mohou tím výrazně ovlivnit
průběh a výsledný efekt regulačního odchytu.
Zároveň upozorňuje, že krmení holubů je porušením Obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Karlovy Vary č. 7/2015 k zajištění udržo-

vání čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a k ochraně zdraví
osob na dětských hřištích a sportovištích.

(mm)

M ĚS T O P Ř I P R A VU JE N OV É PŘE C H OD Y
Město vybuduje dva nové přechody pro chodce
a připravuje také rekonstrukci a prodloužení
místní komunikace ve čtvrti Rosnice. Chybějící
přechody pro chodce v ulicích Moskevská a Lidická byly předmětem častých podnětů obyvatel
města a debat na při diskusních fórech. Přechod
v Moskevské ulici bude situován do prostoru mezi
křižovatkami s ulicemi Alšova a Brožíkova, jeho
součástí bude i středový ostrůvek a nové lampy
veřejného osvětlení. Zároveň dojde k přesunu
autobusových zastávek tak, aby byla maximálně
zajištěna bezpečnost chodců a silničního provozu.
Nový přechod pro chodce bude zřízen také na
Lidické ulici v lokalitě pod stadionem Slavie. Součástí akce bude také úprava nástupišť zastávek

Dosud nejvytíženější přechod na Moskevské ulici
MHD do podoby odpovídající novým normám,
opraveno bude 360 metrů stávající komunikace

v této lokalitě. Zároveň bude doplněn parkovací
pruh. Díky této úpravě a změně parkování z kolmého na šikmé bude navýšen i počet parkovacích
stání o zhruba 50 míst. Nově budou vymezena
i tři místa pro vozidla s označením ZTP. Ve čtvrti
Rosnice je připravována celková rekonstrukce
místní komunikace (úsek souběžný s Jabloňovou
ulicí) včetně nové konstrukce, povrchu a odvodnění. Součástí stavby bude i úprava vjezdů
k soukromým objektům. Stávající komunikace
bude prodloužena o cca 35 metrů a napojena na
silniční síť. Plánovanou úpravou bude zajištěn
bezpečnější pohyb chodců a vozidel. Celý úsek je
navržen jako obytná zóna.

(mm)

Aukce dodavatelů energií
S novým projektem oslovila primátory a starosty
měst a obcí největší česká nezávislá organizace
na ochranu spotřebitele. Jejich prostřednictvím
chce nezisková obecně prospěšná společnost
dTest nabídnout občanům možnost zjistit, zda
mohou ušetřit na energiích – elektřině a zemním
plynu. Pro získání propočtu nákladů se stačí
zaregistrovat na stránkách www.chcivyhodnejsienergie.cz, k registraci je potřeba zadat jméno,
emailovou adresu, současného dodavatele
energie a zvolený tarif, a přibližnou roční spotřebu
energií, například z posledního vyúčtování. Stačí
také jen uvést počet osob žijících v domácnosti,
ale propočet pak bude jen rámcový, vycházející
z průměrné očekávané spotřeby. Registrovat by
6
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se měl ten člen domácnosti, na jehož jméno je
uzavřena současná smlouva o odběru energií.
Registrace je možná do 10. února 2016. Dne
11. února uspořádá dTest aukci dodavatelů
energií, ve které bude mimo jiné vyžadovat férové
podmínky pro spotřebitele – záruku ceny na
1 rok, žádné skryté poplatky nebo poplatky při
řádném ukončení smlouvy, smlouvu bez automatického prodloužení na dobu neurčitou. V březnu
obdrží zaregistrovaní zájemci e-mail s vyhlášením
nejlevnější nabídky, s propočtem nákladů a možné
úspory a s pokyny pro případné zahájení změny
dodavatele. Nabídka je zcela nezávazná, zájemce
nemá povinnost ji využít. Pokud ji využije, změnu
dodavatele vyřídí sám nový dodavatel, pro odbě-

ratele to nepředstavuje
žádné komplikace, nutnost výměny měřicích
zařízení nebo přerušení
dodávky energií.
Podrobné informace
jsou k dispozici na
uvedených webových
stránkách, případně na
www.dtest.cz, lze také
psát na energie@dtest.
cz nebo volat na telefonní číslo 272 272 271
(pondělí-pátek, 9-17 h.).

(mm)

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Další lokalita prokoukla do krásy

M

ěsto dokončilo revitalizaci veřejného prostranství v ulicích Janáčkova a Fibichova.
Realizace projektu probíhala od března do
listopadu loňského roku. Zhotovitelem byla společnost VIDEST Karlovy Vary a Správa lázeňských
parků. Celkové náklady včetně sadových úprav
a stavebních prací podle dodatečných požadavků
obyvatel lokality činily zhruba 12,1 milionu korun
vč. DPH, dotace z fondů EU byla 9,7 milionu korun.

V rámci revitalizace byly v lokalitě Fibichova –
Janáčkova rozšířeny stávající komunikace, bylo
vytvořeno nové místo pro přecházení, proběhla stavební úprava křižovatky obou ulic, přibyla parkovací stání, stávající chodníky byly zrekonstruovány,
přibyly nové chodníky a pěšiny. V celé lokalitě byl

výrazně navýšen počet parkovacích stání, přibyla
stání pro invalidy, bylo vytvořeno pět stání v režimu
krátkodobého parkování pro návštěvníky mateřské
školy. Vzniklo 161 parkovacích stání (152 + 9 pro
invalidy), což je o 17 míst více oproti stavu před
revitalizací. Pro pěší byly vytvořeny nové spojovací
chodníky mezi bloky domů nebo k hřišti. Budování nových chodníků a pěšin a opravy stávajících chodníků probíhalo částečně po konzultaci
s obyvateli lokality. V rámci sadových úprav byly
obnoveny stávající zelené plochy a vytvořeny nové.
V lokalitě bylo vysázeno přes 1 250 keřů a 103
solitérních i alejových stromů. Na přání obyvatel
byl vybudován protihlukový val podél komunikace.
V lokalitě byly rozmístěny nové prvky sídlištního

mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola).
V Janáčkově ulici vzniklo nové víceúčelové hřiště,
jehož součástí je sestava pro tzv. Street Workout,
což je venkovní sportovní aktivita založená na
cvicích s vahou vlastního těla. Sestavu tvoří různě
vysoké hrazdy, bradla, žebřiny apod. Bylo zde
vybudováno přes 800 m2 nových komunikací, cca
750 m2 nových chodníků a 250 m2 nových pěšin
s hlinitopísčitým povrchem. Zhotovitelem sadových
úprav byla Správa lázeňských parků. Kromě
obnovy travnatých ploch v rozsahu 6 378 m2 byly
vytvořeny nové zelené plochy na ploše 617 m2.
Celkem bylo vysázeno 1 254 ks keřů, ošetřeno
342stávajících stromů a nově vysazeno 103 ks
solitérních i alejových stromů Rozmístěno 21 ks
laviček, 1 stojan na kola. 
(mm)

Projekt „Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“ byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu.

Krátké zprávy
 Novým vedoucím odboru majetku města na
magistrátu se na základě výběrového řízení stal
Ing. Jaroslav Cícha. V souladu se zněním zákona
o obcích ho jmenovala rada města, a to s účinností od 1. února 2016, s šestiměsíční zkušební
dobou.
 Úklid vánočních stromků končí 29. února. Do to
hoto termínu budou odváženy vánoční stromky,
shromážděné u sběrných míst na separovaný
odpad a u stanovišť kontejnerů. Stromky umís
těné mimo tato stanoviště budou odvezeny až
v rámci úklidu podle rozpisu úklidové firmy. Více
informací na technickém odboru magistrátu tel.
353 118 165 nebo mailem p.soprova@mmkv.
cz.
 Od 1.1. 2016 nabyly účinnosti změny zákonů
o občanských průkazech, cestovních pasech
a evidenci obyvatel. Občanské průkazy vydané
osobám starším 70 let budou mít platnost
35 let. Občan s trvalým pobytem v ČR má po
dovršení 15 let povinnost požádat do 30 dnů
o vydání občanského průkazu, pokud jej už

nemá. Rovněž může požádat o cestovní pas lze
na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působ
ností. Pasy nebudou však už vydávány pasy na
počkání bez biometrických údajů s platností
šesti měsíců. U evidence obyvatel může občan
ČR požádat Ministerstvo vnitra o zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR. Lidem, kteří
mají místo trvalého pobytu uvedenu adresu
ohlašovny (obecního úřadu), budou na ohla
šovnu doručována oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením. Po deseti dnech bude i ne
převzatá písemnost považována za doručenou,
nabude právní moci a stane se vykonatelnou.
(podrobné informace k uvedeným změnám jsou
zveřejněny na www.mmkv.cz)
 Město Karlovy Vary nabízí pozemky k prodeji.
Jejich seznam je zveřejněn na www.mmkv.cz
v rubrice Pozemky města k prodeji. Nabízeny
jsou pozemky například v těchto lokalitách:
Doubí (Studentská ulice), Stará Role (Rolavská
ulice), Rosnice, Drahovice (Prašná ulice), Olšová
Vrata (Hůrky, u bývalého objektu Barrandov)
a Rybáře (Třeboňská ulice). Zájemci mohou
kontaktovat pracovníky odboru majetku města,

kam lze adresovat žádost o koupi. Prodej bude
realizován po ocenění znaleckým posudkem
formou licitace a po schválení radou města.
Další pozemky budou postupně doplňovány.
 Město zopakuje výběrové řízení na prodej domu
v ulici I. P. Pavlova. V pořadí druhý prodej nebyl
úspěšný, zájemce o koupi ve stanoveném termínu neuhradil nabídnutou kupní cenu. Pozemek
s objektem někdejšího gestapa bude znovu
nabídnut k prodeji formou výběrového řízení –
veřejnou licitací, a to s s minimální nabídkovou
kupní cenou dle znaleckého posudku v částce
29 001 150 Kč.
 Až do konce února mohou občané města
Karlovy Vary hlasovat na stránkách www.
lidl-rakosnickova-hriste.cz o tom, kde chtějí
mít další dětské hřiště. Jde o projekt Rákosníčkovo hřiště, v rámci kterého se už během
posledních pět let podařilo postavit 59 hřišť
po celé ČR. V projektu jsou města, kde stojí
některá z 230 prodejen Lidl, rozdělena do čtyř
kategorií podle počtu obyvatel, aby šance byly
férové.
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• ROZPOČET MĚSTA

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
Rozpočet města Karlovy Vary na rok 2016 schválilo zastupitelstvo
města 22. prosince 2015.
Podle něho činí příjmy 986 884 tisíc Kč a výdaje 1 147 854 tisíc Kč.
Pro srovnání předchozí rozpočet na rok 2015 měl příjmy
1 012 996 tisíc Kč a výdaje 1 033 277 tisíc Kč.

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJEúdaje v tisících Kč

1

PŘÍJMY

986 884

2

FINANCOVÁNÍ

160 969

z toho: vlastní finanční zdroje

160 969

úvěr
celkové zdroje rozpočtu
3
4

BĚŽNÉ VÝDAJE
2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
celkové výdaje rozpočtu
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BĚŽNÉ VÝDAJE
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0
1 147 854
851 130
296 724
1 147 854

• ROZPOČET MĚSTA
Schválený rozpočet
2016

PŘÍJMY - Druh příjmu
v tis. Kč
Daně z příjmu fyzických osob
Daně z příjmu právnických osob
Podíl daně z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí na území města
Poplatky z vybraných činností a služeb
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

PŘÍJMY

Podíl
v%
14%
16%
26%
8%
10%
10%
7%
9%
100%

143 793
158 875
254 614
75 000
100 420
101 420
67 900
84 862
986 884

Daň z nemovitostí
na území města
8%
Příjmy
v

Příjmy v roce 2015
Poplatky z vybraných činností a
služeb
10%

Kapitálové příjmy
7%

roce 2015

Poplatky z vybraných činností a
služeb
10%

Nedaňové příjmy
10%

Podíl daně
z přidané hodnoty
26%

Daň z nemovitostí
na území města
8%

Nedaňové příjmy
10%

Podíl daně
z přidané hodnoty
26%

Kapitálové příjmy

Daně z příjmu
právnických osob
16%

Přijaté transfery
9%

Přijaté transfery

Daně z příjmu
fyzických osob
14%

Daně z příjmu
právnických osob
16%

Schválený rozpočet
2016

VÝDAJE - Oblasti
v tis. Kč
Bezpečnost a ochrana
Bydlení, komun.služby a úz. rozvoj
Doprava
Hospodářství a průmysl
Kultura
Ochrana životního prostředí
Sociální věci
Tělovýchova a zájmová činnost
Veřejná správa a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Výdaje celkem

52 000
233 248
201 378
17 530
69 665
86 872
16 301
73 264
263 435
125 141
9 020
1 147 854

Daně z příjmu
fyzických osob
14%

Podíl
v%
4,5%
20%
18%
1,5%
6%
8%
1%
6%
23%
11%
1%
100%

VÝDAJE

Výdaje v roce 2016
Hospodářství a průmysl
1,5%

Ochrana životního prostředí
8%

Tělovýchova
a zájmová činnost
6%

Kultura
6%

Výdaje v roce 2016
Doprava
18%

Ochrana životního prostředí
8%

Hospodářství a průmysl
1,5%

Veřejná správa a služby
23%

Bydlení, komun.služby
a úz. rozvoj
20%
Kultura

Doprava
18%

Sociální věci
1%

6%

Vzdělávání
11%

Bydlení, komun.služby
a úz. rozvoj
20%
Bezpečnost a ochrana
4,5%

Vzdělávání
11%

Zdravotnictví
1%
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hyde park
Odvádějí polovičatou práci
Jezdím denně z Karlových Varů do Chebu do
práce. Může mi prosím někdo vysvětlit, jak je
možné, že jakmile začne padat sníh, tak karlovarští silničáři odvádějí polovičatou práci? Dle
policejních statistik dochází k nejčastějším dopravním nehodám v zimním období v ranní a odpolední špičce, kdy lidé jezdí z či do zaměstnání, což je také pochopitelné. Při sněhové nadílce
je dálnice D6 (dříve R6) jen rozsolená břečka
a pouze v jednom jízdním pruhu. Jakmile vjedete do katastru Sokolova a Chebu, jsou oba jízdní
pruhy protaženy, prosoleny, mokré a sjízdné.
Je zbytečné vymlouvat se na více silnic v okolí
Karlových Varů, to není omluva. Já, kdybych odvedl polovičatou práci v mém zaměstnání, tak si
bude za chvíli přes sto lidí hledat jiné zaměstnání. Daňoví poplatníci jsou zaměstnavatelé
i pánů silničářů, tak by se podle toho měli také
chovat. Ale ono to do desíti roztaje, odpoledne
už padat nebude, takže super, ušetříme za sůl
a za naftu. Takhle to ale nefunguje. Jezdím
často do Německa, Rakouska i Itálie, ale tam
i silnice posypané pouze štěrkem jsou sjízdnější
než dálnice D6 z Karlových Varů.

Martin Rýdl

Starorolské sportoviště
Často je mi vytýkáno, že nejsem spokojený
s ničím co činí zodpovědní v našem městě.
Následujícími řádky bych to chtěl napravit.
Nezodpovědné snahy snad 12 tisíc Staroro-

necenzurované názory politiků a občanů města

láků o odtržení od Karlových Varů mohly mít
pro naše město nedozírné následky. Přestali
bychom mít prvního ze všech, tedy primátora
a stal by se z něj starosta a z náměstků jen
místostarostové. Tuto hrozbu odvrátili ohrožení
zásadním rozhodnutím v podobě nasměrování
stovek milionů do prací ve Staré Roli. Nám
méně zdatným, odpadla nutnost vyhledávat
městská sportovní a zdravotní zařízení. Naráz
jsme měli příležitost udržovat se ve vynikající
duševní i tělesné formě při kličkování mezi
stavebními stroji a automobily. Překonávání
skládek materiálu a výkopů zase plně nahradilo
překážkovou dráhu. O zajištění naší bezpečnosti a správnost provádění prací se obětavě
starali zodpovědní technici. Naše trpělivost
přinesla ovoce. Konečně je vše hotovo a nastalo zlepšení. Na mnoha místech přibyly louže,
na zámkové dlažbě a na prostranství u školy
a pošty (v místech původního trávníku) je za
příznivého počasí bezplatné kluziště i cvičiště
pádů na šikmé ploše. Za vše poděkování
a lásku vám.

Ing. Jaroslav Lukšík, Stará Role

Chceme pestrou klientelu
Patřím ke Karlovarákům (prosím neplést
s politickým hnutím), které dlouhá léta urážel
přívlastek „ruská gubernie“ a záplava azbuky
všude po našem městě. Ačkoliv díky mnohým
cizincům se lecos v našem městě opravilo
a zachránilo. Přesto patřím k těm, kterým vadilo

a vadí chování některých cizinců. Myslím ty,
kteří se domnívají, že si za dolary všechno koupí. Od úplatného úředníka dodatečné stavební
povolení na černou stavbu na lázeňské ulici,
od všech ostatních němý souhlas a přitakání
ke všemu, co zde bude svévolně provádět.
Jídelníčky v azbuce uprostřed chodníku, kde
překážejí chodcům, i ruské reklamy bez české
verze kdekoliv po městě. Zřejmě proto jsem
uvítala statistiku, stvrzující, že odliv ruských
hostů z Karlových Varů je trvalý a dál pokračuje.
Podle zprávy Českého statistického úřadu,
kterou jsem našla v tisku, přijíždí nyní do našich
lázní stále více Čechů, Číňanů, Izraelců a hlavně
Němců. Lázeňským hotelům sice klesají tržby,
ale to se časem určitě spraví. Návrat českých
a německých hostů je určitě žádoucí, ačkoliv
věřím, že v Imperiálu nebo Bristolu, kde byli
výhradně na ruské hosty zaměřeni, z toho
radost nemají. Jenom nerozumím tomu, proč se
většímu přílivu českých klientů tak brání domácí zdravotní pojišťovny. Chápu, že bývalé heslo
Lázně slouží našim pracujícím, dnes neplatí
a zavání minulou érou. Preventivní lázeňská
péče však posiluje zdraví i pracujícím v dnešním našem raném kapitalismu. Nebo se snad
mýlím? Asi nejsem jediná, která by si přála, aby
skladba hostů v našem městě nebyla už nikdy
tak jednobarevná. Aby sem jako dřív jezdil celý
svět. A také hodně Čechů. Tak jak tomu bylo
v dobách, o kterých vypráví moje karlovarská
babička.

Ing. Gita Stará

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům občanů a zastupitelů města na aktuální témata.
Příspěvky v maximální délce 2 000 znaků s uvedením jména a adresy autora zasílejte mailem na:
kvradnicnilisty@seznam.cz. Uzávěrka pro KRL č. 3 je 9.února 2016.
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• INZERCE

Grafické návrhy
Reklamní slogany

Grafické návrhy

Reklamní slogany

Tisk
Billboardy

Tisk
Billboardy

Video spoty
Inzerce

Video spoty
Inzerce
Polepy

Webové stránky

Polepy

Webové stránky

Reklama, která není „mimo“.
Zajišťujeme cílenou reklamu - od internetové, po tištěnou.
Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb.

Reklama, která není „mimo“.
Zajišťujeme cílenou reklamu - od internetové, po tištěnou.
Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb.
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• LIDÉ

Marie Haaková – 99 let
Neuvěřitelné 99. narozeniny oslavila v lednu paní
Marie Haaková. Narodila se ve slovenské obci
Valča v okrese Martin a své dětství a mládí doslova prochodila v podhůří a po kopcích Malé Fatry,
u jejíchž svahů její rodiště leží. Do školy chodila
paní Marie pěšky sedm kilometrů, milovala výlety
do hor v okolí Valči. Karlovaračkou je paní Haaková již dlouhých 60 let. Se svým manželem, který
se jako projektant podílel na výstavbě areálu
ČSAD, se potkala ve vlaku. Z jejich lásky se zrodili dva synové, Mirek a Luděk, časem do rodiny
přibyla čtyři vnoučata a sedm pravnoučat. Paní
Marie svůj život zasvětila péči o rodinu a domác-

nost, ráda tančila, ale nejvíc svůj volný čas dělila
mezi zahrádku ve Všeborovicích a turistiku. Mezi
její nejoblíbenější výletní místa patřily karlovarské
dominanty jako Diana, Linhart, lázeňské lesy
a také Mlýnský pramen. I ve svém úctyhodném
věku je paní Haaková neuvěřitelně vitální a užívá
si radostí, které jí život přináší. A ráda si pochutná
na kyselém. Mezi její nejoblíbenější jídla patří
brambory s kyselým mlékem a pečené brambory
s kysaným zelím.
Paní Marii přejeme ještě jednou pevné zdraví
a pohodu do dalších let. 
(mm)

Cizí jazyky studenty baví
Naučit se cizímu jazyku dá opravdu velkou práci.
Naštěstí si nemusíme pod výukou cizího jazyka
představit jen nekonečně dlouhé hodiny strávené
drilováním nových slovíček a drcením gramatických
pouček. Šestadvacet žáků kvint Prvního českého
gymnázia v Karlových Varech vyjelo loni v listopadu na pět dnů do Drážďan (na snímku 1), aby si
i v „terénu“ ověřili, jak zvládají základní komunikační
dovednosti naučené ve škole. Dopoledne je čekala
intenzivní práce v místní jazykové škole (celkem 20
hodin výuky) a odpoledne byla na programu návštěva

věhlasných drážďanských muzeí a galerií (Staří mistři
v komplexu barokního zámku Zwinger, Skleněná
manufaktura automobilky Volkswagen a Německé
muzeum hygieny), vrcholem pak byla jistě středeční
návštěva hlavní zkoušky baletu Semperovy opery.
Cizímu jazyku se člověk učí nejlépe v prostředí, kde
je tento jazyk přirozeným komunikačním prostředkem. A nestačí umět vyjmenovat předložky se třetím
pádem, mnohem důležitější je poznávat místní lidi
a jejich životní postoje. Bariéry pomalu mizí nejenom
v rozhovoru s prodavačkou v obchodě s módními

oděvy, ale postupně i v jiných situacích. A když se večer setmí, nebojí se žáci ani zeptat na správnou cestu
na ubytovnu. Jazykově-vzdělávací pobyty jsou na naší
škole realizovány za finanční podpory z Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Mgr. Magdalena Jůnová, vyučující NJ
2

1

Jiným způsobem, jak si osvojit cizí jazyk a především
si ho vyzkoušet v praxi, je setkání s rodilým mluvčím.
Naši žáci měli nedávno tuto příležitost, kdy za nimi
přijel Micheal Ua Seaghdha (na snímku 2), lektor,
s nímž škola již několik let aktivně spolupracuje.
V rámci několika hodin, které zde strávil, měli žáci
vyšších ročníků gymnázia možnost komunikovat
s ním nejen o běžných tématech, ale také vyslechnout přednášku o původu názvů jednotlivých dnů
v týdnu v souvislosti s mytologií. Žáci této příležitosti
plně využili a již nyní se těší na jeho další návštěvu
stejně jako na týdenní jazykový pobyt, který pro
ně vyučující anglického jazyka spolu s Michealem
Ua Seaghdha pořádají již několik let před koncem
školního roku.

Mgr. Hana Heiserová, vyučující AJ

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
Vážená redakce,
rád bych Vás chtěl touto cestou požádat
o vytištění gratulace pro moje prarodiče paní
Alenu Prokopovou a pana Františka Prokopa,
kteří oslaví 18. února 2016 diamantovou svatbu.
Oddáni byli roku 1956 na radnici v Liberci a od
června 1963 žijí v Karlových Varech. Za uplynulých šedesát toho stihli skutečně požehnaně:
12
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milovali se a vzali se, vybudovali domov a založili rodinu, vychovali 2 děti, 6 vnoučat a nyní i dvě
pravnoučata, kterým jsou po celý život skvělým
příkladem laskavých, spravedlivých rodičů
i prarodičů a milujících se dvou osob, stvořených
jeden pro druhého. Díky nim víme, že věčná
láska, krásné manželství a šťastný rodinný život
není jen pohádkou, ale skutečností- konečně,
jejich diamantová svatba je toho nejlepším
důkazem!

vnuk Petr Prokop s celou rodinou

• INZERCE

• DOMÁCNOSTI

• FIRMY

UŠETŘETE TISÍCE KORUN ZA PLYN!

KOMERČNÍ BANKA, MOSER, a.s.,
SEDLECKÝ KAOLIN, a.s.,
BAUSTAV, a.s. a WINDSOR SPA HOTEL
Vás srdečně zvou na slavnostní

Topíte zemním plynem a nevíte,
zda za složenky neplatíte moc?
ZDARMA A NEZÁVAZNĚ POROVNÁME
VAŠE NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ.

který
který pořádají
pořádají

Pokud chcete ušetřit za dodávku plynu,
volejte energetického poradce: 777 193 779
E-mail: innoka@seznam.cz

• ORGANIZACE

• SVJ

v sobotu
od20.00
20.00hodin
hodin
v sobotu20.
20.února
února 2016
2016 od
v reprezentačníchprostorách
prostorách Grandhotelu
Pupp
v reprezentačních
Grandhotelu
Pupp
v
Karlových
Varech
v Karlových Varech
Program:

Program:
Boom ! Band
Jiřího Dvořáka
Lokomotiva
s
Petrem
Vondráčkem
Boom ! Band Jiřího
Dvořáka

Hana
Zagorová
Lokomotiva
s Petrem
Vondráčkem

Hana Zagorová

ra MEDIA a.s.
Vydavatelství a reklamní agentu
/ku na pozici:
hledá do svého týmu kandidáta

Taneční škola ASTRA PRAHA
Švejk c.k. Šraml
Taneční školaTriget
ASTRA PRAHA

Švejk c.k.tombola
Šraml, Triget

Uklízeč-ka v kancelářích
hodin denně
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6
vašich možností
dle
nách
hodi
ích
ledn
odpo
v
e
· prác
enty
stud
pro
áda
brig
· práce vhodná jako
lené
dovo
řské
mate
na
y
matk
nebo
· jednosměnný provoz

tradiční partner plesu

květinová
výzdoba a dekorace:
květinová výzdoba a dekorace:
FLORA FLORA
– CENTRUM
zahradnictví
Mráz
– CENTRUM zahradnictví
Mráz
BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.

Prodej vstupenek:

MOSER tel.vstupenek:
353 416 117, KB tel.tel.
955 576
001, 161
724 161962
962
Prodej
724

as.cz

edia
kontaktní údaje: email: info@m
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25. února: KSO představí své hráče v roli sólistů

Michaela Petrová

Výjimečný koncert připravil Karlovarský symfonický
orchestr na závěr měsíce. Výjimečný jeho sólisty.
Karlovarské publikum - zejména abonenti a pravidelní návštěvníci koncertů - zná „svůj“ orchestr, ale
jen zcela ojediněle se mohou s hráči setkat v úloze
sólistů. A právě koncert Karlovarští symfonikové
sólově tuto možnost nabízí. Navíc v úloze sólistů
vystoupí hned celá řada členů orchestru, který
disponuje mnoha výtečnými hudebníky. Důkazem toho je i výrazný umělecký vzrůst orchestru
v posledních letech. Během večera se postupně
představí flétnistka Michaela Petrová, hráčka na
harfu Zdislava Melicharová, violoncellista Martin
Ondráček, koncertní mistr KSO, hráč na hoboj
Martin Petr, klarinetista Zdeněk Drholecký, fagotista
Jakub Skramlík a houslista Yuri Rapoport. Na závěr
koncertu zazní skladba Malostranské variace, jejímž
autorem je šéfdirigent KSO Jan Kučera, který rovněž
bude průvodcem celého večera. V jeho třináctidílné
skladbě zazní i nástroje, jež se v obsazení symfonického orchestru nevyskytují. Orchestr věří, že
koncertem potěší všechny, zejména však své trvalé
příznivce a návštěvníky.
Lev Havlíček



Martin Ondráček

rok 2016: Oslavy 700 let od narození Karla IV.
Od prvního dne letošního roku si naše město připomíná jubileum svého zakladatele. Kolem Teplé
se již objevily bílé praporce s velkou číslicí 700
a královskými symboly. Koncem měsíce února
dorazí kopie královské koruny Karla IV., která
město přišla na 17 tisíc korun. Vlastní kostým
Otce vlasti nechalo město ušít ve Filmovém
studiu Barrandov již loni.
Kopie koruny přijde uložit do fundusu v divadle

Husovka, kde odpočívá rovněž panovníkův
kostým. Za ten město zaplatilo 30 tisíc korun.
Velkou připomínkou zásluh Karla IV. o naše město bude zahájení letošní 658. lázeňské sezóny
v Karlových Varech.
Uskuteční se v termínu od 6. do 8. května
a odstartuje hlavní oslavy roku Karla IV. Jejich
součástí bude tradiční průvod družiny Karla
IV. městem. Král pojede v novému kostýmu

a s novou korunou na hlavě. V průběhu roku se
uskuteční spousta zajímavých akcí nejrůznějšího
zaměření, kterými si město připomene výročí
700 let od narození císaře a krále Karla IV. Ve
znamení významného výročí bude i červnový
Karlovarský karneval, speciální projekty na téma
Karel IV. připravují například také Karlovarské
městské divadlo, Karlovarský symfonický orchestr nebo ZŠ a ZUŠ Šmeralova.

Hledali jsme po městě a našli tři sochy zakladatele Karlových Varů Karla IV.

Nejznámější plastika zakladatele města
stojí v sadech Karla IV. naproti Císařským
lázním. Vytvořil ji z hořického pískovce
pražský sochař Otakar Švec. Jeho dílo
objednaly Čs. státní lázně roku 1953. Socha
byla odhalena v květnu 1955, tři roky před
oslavami 600. výročí založení Karlových
Varů.
14
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Další sochu Karla IV. najdete v nice karlovarské knihovny v ulici I. P. Pavlova. Je
barokní, z roku 1739, od neznámého autora.
Původně zdobila průčelí karlovarské radnice na Tržišti, odkud byla sňata při demolici
roku 1875. Až v roce 1936 byla umístěna na
dnešní místo. Od listopadu 2011 je v majetku města.

Do třetice nejmenší litinovou sošku Karla
IV. uvidíte na sloupu v sadech Jeana de
Carro Na Vyhlídce. Nechala jí tam instalovat
radnice v září 1858, kdy město slavilo 500
let od založení. Autorem díla byl pražský
sochař Josef Max.

• OKOLNÍ OBCE

• DOUPOV •

DOUPOV (dříve Duppau,Tuppaw). Zaniklé město v pahorkatině mezi čedičovými
vrchy a třemi potoky (Liboc, Pustý a Luční potok) ve výšce 578 m/m. Nejvyšším
bodem vrch Flurbühl 644 m/m, tvořený vyvřelým hlubinným magmatem, zachovalým
v sopečném kráteru z období třetihor. Od poloviny 19. století měl Doupov 250 domů
a žilo v něm 1600 obyvatel. V březnu 1953 rozhodla čs. vláda zřídit na Doupovsku
vojenský výcvikový prostor. Kvůli němu bylo vymazáno z mapy 69 obcí a osad, strženo 2600 domů, 12 kostelů, tři hotely, 90 hostinců, 36 mlýnů, 16 pil, čtyři školy, dva
zámky, pivovar a další stavby. Rozlohou 33 162 hektarů bylo Doupovsko v 50. letech
synonymem největší plošné devastace krajiny v ČSR. Jeho bohatou historii dokládají
jen kroniky, dobové fotografie a vzpomínky pamětníků.

Středověké městečko

Město Doupov bylo založeno patrně někdy v polovině 13. století pod zdejší tvrzí. Ta byla vladyckým
sídlem Doupovců z Doupova, za jejichž předka byl
podle Dalimilovy kroniky uváděn žatecký purkrabí
Jiří. První písemná zmínka o Doupovu je z roku

1281, kdy je zmiňován jako majitel tvrze Benessius
de Tuppowe. Od poloviny 14. století to bylo jediné
rytířské městečko na Karlovarsku u obchodních
cest Poohřím. Jeho nejstarší osídlení bylo pravděpodobně v místech kostela sv. Wolfganga, postaveného roku 1380. Odtud osídlení pokračovalo podél

Znak Doupova
Pustého potoka. Kolem tvrze později vzniklo tržní
náměstí. Na listině z roku 1295 je další z rodu,
Oldřich, uváděn již s predikátem z Doupova. První
pohromou pro Doupov byl rok 1421, kdy se místní
stali obětí křižáckého tažení. Trvalo bezmála další
století, než král povýšil roku 1514 Doupov na městečko. Doupovci vlastnili tvrze na dalších místech
ale rodové sídlo drželi čtyři století až do roku 1512,
kdy prodali Doupov Žďárským ze Žďáru.

Znak se dochoval

V původním znaku měl Doupov modrý štít a v něm
zlatou vázu se třemi bílými květinami, dvě věže
a otevřenou bránu se zvednutou mříží. Bílé růže
znázorňovaly katolickou víru a modré pole štítu
místní potoky. Později byl štít stříbrný a modrý
a vázu nahradil džbán. Prý měl připomínat, jak
zde podle pověsti našel jeden z prvních obyvatel
Doupova, mlynář Jan Jiří, po vymýcení lesa kolem
při kopání základů pohanské obětní hrnce. Od roku
1531 měl Doupov džbán i na pečetích.
Starý Doupov a zámek (1926)
15
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Byly zde dobré školy

Městečko proslavily rovněž školy a církevní
řády. Kromě čtyřtřídní školy (v níž byla roku
1926 otevřena česká třída, ačkoliv tehdy žilo ve
městě jen 18 Čechů) měl Doupov živnostenskou
pokračovací školu s obuvnickým oddělením
a arcibiskupské gymnázium. To stálo na jihovýchodním okraji města vedle konviktu a kostela sv.
Alžběty. Gymnázium i konvikt založil v roce 1773
zdejší rodák Anton Josef Clement. Za své služby
u dvora získal značný majetek, který obětoval na
zřízení gymnázia. Jeho zásluhy ocenila i Marie
Terezie a roku 1768 ho povýšila do šlechtického
stavu. Když byla roku 1770 založena v Doupově
jezuitská kolej, řídili gymnázium zpočátku jezuité,
po zrušení jejich řádu povolila císařovna přenést
nadaci na piaristy. Po zániku koleje v Doupově
se zdejší piaristé přestěhovali roku 1802 do
Kadaně. Součástí gymnázia byla školní zahrada,
kde studenti pečovali o ohrožené druhy rostlin.

Střídání majitelů

Výčet vlastníků Doupova by vydal na dlouhý seznam: 1281 Beneš z Doupova, 1295 Oldřich Doupovec, 1468 Jetřich, první ze Žďárských, 1519 Jan
ze Žďáru, 1523 Jan Ješek ze Strojetic, 1528 Hugo
z Leisneka a 1550 Šlik z Holiče. Jeho potomek
Kryštof, který se ujal Doupova roku 1585, potvrdil
městu městská práva a obdaroval je dalšími výsadami včetně trhů. Od dob Šliků měl také Doupov ve
znaku otevřenou městskou bránu s hradbami. Když
Šlikům Doupov zkonfiskovali, koupil jej roku 1622
císařský důstojník (kronika uvádí chybně generál
a hrabě) Vilém Verduga. Dostal ho odměnou za
účast v bitvě na Bílé hoře. Z původní ceny bezmála
50 tisíc zlatých ale zaplatil necelých 15 tisíc
zlatých. Jako raněný nemohl majetek převzít, a tak
správou města pověřil Baltazara de Cicognia. Vilém
ani jeho bratr Francisco se o Doupov do konce 17.
století moc nestarali, způsobili úpadek řemesel,
zejména plátenictví. Bránili měšťanům i vařit pivo.
V 18. století patřil Doupov Lützovům a Zedwitzům,
krátce také rodu Colloredo-Mansfeldů, 1842
Gabriele Dietrichsteinové a po ní koupil roku 1845
doupovské panství s deseti vesnicemi hrabě Ervín
Černín z Chudenic. Panství ale neprosperovalo a ze
zdejších statků měl značné ztráty.

Město plné řemesel

Když byl roku 1745 povýšen Doupov na město,
získal soudní pravomoc i politickou správu. Obchod
i řemesla začala vzkvétat. Město spravovala městská rada a roku 1795 vznikl magistrát. Obyvatelé
se živili převážně řemesly a své výrobky prodávali
na trzích. Doupov býval známý v širokém okolí
svým soukenictvím. V 18. století zde pracovalo
až 70 soukeníků, kteří měli vlastní valchu. Vedle
soukeníků bylo ve městě 14 plátenických mistrů
se 13 pomocníky, 11 koželuhů, řada ševcovských
mistrů a další řemeslníci a obchodníci. Roku 1847
měl Doupov 250 domů a žilo v něm 1414 obyvatel.
Byla zde cihelna, dílny na pletení punčoch i výrobu
nášivek. Od poloviny 19. století mělo městečko
svého lékaře, lékárníka, tři porodní báby, chudobinec i špitál. Byl zde zájezdní hostinec a další dva
městské hostince.
16
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Radnice (1927)

• OKOLNÍ OBCE
náměstí mezi Lučním potokem a Libocí. Zanikla
roku 1968 jako jedna z posledních staveb v Doupově. Cenné bylo rovněž náměstí (Marktplatz). Zdobily
ho čtyři kamenné plastiky, stojící v lipové aleji: sloup
Panny Marie z roku 1698, svatý Jan Nepomucký
z roku 1731, svatý Antonín Paduánský z roku 1754
a svatý Roch z roku 1760. Na horním konci náměstí
stál kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 18.
století a radnice s letopočtem 1579. Další velkou
stavbou byl čtyřkřídlý zámek s věží, přestavěný
v roce 1580 nejprve v renezančním a v roce 1670
v barokním slohu. K zámeckému areálu patřila rozlehlá zahrada, ovocný sad a lesní školka. Z rybníčku
v zámeckém parku byla napájena vodou kašna na
náměstí. V letech 1954 až 1963 využívala zámek
armáda. Roku 1966 byl zámek zbořen.
Gymnázium a dům profesorů (1917)
Doupovské gymnázium fungovalo až do konce
2. světové války. Klášter ukončil činnost mnohem
dříve a v jeho budově byla poté zřízena odborná
obuvnická škola. Za války sloužil klášter jako zotavovna wehrmachtu, od 1. ledna 1951 do ledna
1954 zde byla poddůstojnická škola psovodů čs.
armády.

Doupovský oves a jablíčka

Od poloviny 19. století se stal Doupov prosperující
i v zemědělství. To když roku 1858 koupil panství
hrabě Kurt Karl Zedwitz. Byl z rodu výborných hospodářů a dokázal během tří let upravit hospodaření
na panství tak, že začalo opět vynášet. Ze svého
dřívějšího panství v Aši sem nechal přivézt osivo,
z něhož vypěstoval výnosný „doupovský oves“.
Značné zisky mu přinášel také prodej sadbových
brambor, kde se úroda zvýšila díky odvodnění pozemků. Ve městě byla palírna, trdlice na zpracování
lnu i sušárna ovoce. Kurt Zedwitz hospodařil v Doupově do roku 1908. Tehdy se už vedle zemědělců
prosadili sadaři a ovocnáři. Doupovská jablíčka byla
pojmem a vozila se na konci lázeňské sezony i do
Karlových Varů.

Kostel sv. Wolfganga (1940)

Oživení přinesla dráha

Vybudováním železnice v roce 1902 byl Doupov
spojen s vnitrozemím Čech. Provoz na trati byl
zahájen 9. listopadu 1902 a mezi Vilémovem a Doupovem bývalo sedm zastávek. Z Doupova se stalo
moderní městečko, vybavené vším, co potřebovalo
k životu. S výjimkou vodovodu, který byl zaveden
jen do kláštera, zatímco místní byli odkázáni na
studny. Roku 1921 měl Doupov 1605 obyvatel
a 270 domů. Kromě pošty, četnické stanice, záložny
a spořitelny tu byly dva hotely, tři vinárny a šest
hostinců, také pět cukráren, výrobna sodovky, šindelů a bednářství. Klapaly zde čtyři mlýny a bzučela
parní pila. Sídlil tu okresní soud, finanční a katastrální úřad a notář. Město mělo vlastní nemocnici,
městskou elektrárnu, tři textilní manufaktury a porcelánku, kde se vyráběl sanitární porcelán.

Historické památky

Nejstarší památkou města, která přežila do 50.
let 20. století, byla gotická kaple sv. Wolfganga,
postavená roku 1380. Na jejím hřbitově zbyly cenné
náhrobky ze 16. století. Kaple stála 800 metrů od

Nádraží Doupov
17
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Odsun Němců

Celé Doupovsko bylo do roku 1945 nejméně lidnatým územím v Čechách. Přesto i tento kout postihl
odsun původních obyvatel. Podle zápisu kronikáře
z 12. ledna 1946 vyšel z Doupova 25. července
1945 první transport čtyř stovek Němců, mířících
do ruské zóny v Sasku. Další obyvatelé opustili
Doupov během šesti měsíců. Prvním Čechem, který
řídil po válce správu města, byl od 20. května 1945
František Peterka. Během července 1945 přišlo
do města prvních 15 českých dosídlenců. V srpnu
1945 byla ustavena místní správní komise, která
vedla Doupov až do založení MNV po volbách 9.
července 1946. K 22. květnu 1947 měl Doupov 593
obyvatel včetně 38 živnostníků a 27 zemědělců.
Byla otevřena obecná škola a od 2. dubna 1946
také měšťanka. Poválečné dosídlení Doupovska trvalo jen osm let. Pak bylo 17 tisíc nových obyvatel
donuceno se vystěhovat a zemědělské usedlosti,
kde začali hospodařit, vyklidit na demolici. Mnozí
pamětníci tomu tehdy říkali “třetí odsun“.

Černý den

Schmidtgasse v Duppau

Dne 4. února 1953 přijel do Doupova z Kadaně
předseda ONV Rudolf Sadílek, aby místním oznámil, že Doupovsko musí být vyklizeno a bude zde
vojenské cvičiště. Odůvodnil to tím, že prostor byl
vybrán jako náhrada za Vojenský výcvikový prostor
Prameny u Mariánských Lázní, který schválila vláda 17. května 1946. Proti jeho existenci
protestoval ONV Mariánské Lázně a poslal vládě
Protestní memorandum lázeňských měst. Vláda
VVP Prameny zrušila a armáda ho opustila. Nový
Vojenský výcvikový prostor Hradiště byl vyhlášen
rozhodnutím předsednictva vlády ČSR 4. března
1953. Od 15. června 1953 byly po obcích vyvěšeny
vyhlášky, zakazující místním vstup do vojenského

Doupov ve filmu Konec srpna v hotelu Ozon (1966)
prostoru. Samotné město Doupov bylo vysídleno až
v poslední III. etapě, tj. do 15. května 1954. I tak
to byl pro místní obyvatele šok a zásah do života.
Město bylo prohlášeno za střelnici. Na domy a věže
kostelů cvičili zaměřování dělostřelci. Všechny
stavby ve městě skončily jako ruiny.

Exteriéry pro filmaře

Hrobka Zedwitzů jako orientační bod
18
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Opuštěný Doupov byl v době demolice městem
duchů. Posloužil jako exteriéry pro řadu filmů. Ve
snímku Karla Kachyni Dnes večer všechno skončí,
který se natáčel v Doupově roku 1954, je vidět Herrengase, kudy vojáci projíždějí kolem prázdných
výloh. Stejná ulice byla také ve filmech Tři dcery
a Blbec z Xeenemünde. Režisér Jan Schmidt zde
natočil film Konec srpna v hotelu Ozon. V dalších
filmech se objevil rozstřílený doupovský klášter.

Také Herrengasse hrála ve filmech

• OKOLNÍ OBCE / INZERCE

Skanzen přírody

Vylidnění Doupovska přineslo jediný klad. Díky
útlumu hospodářské činnosti vznikl na území vojenského újezdu unikátní přírodní skanzen s řadou
ohrožených živočichů a rostlin. Podle přírodovědeckého průzkumu z let 1987 až1989 tu žije 57
druhů savců a 260 druhů ptáků. Mezi vzácné živočichy patří užovka stromová, čáp černý, tetřívek,
krkavec, luňák červený, sovice sněžná nebo orel
křiklavý. Důkazem čistoty vody v potocích je výskyt
čolků, mloků, střevlí i rosniček. Rostou tu orchideje, hvozdíky, zvonečníky, koniklec, lýkovec jedovatý

Hospodářský dům v Doupově
a 35 dalších, v Evropě vzácných, rostlin.Také zdejší
ječmenková bučina je českou raritou.

Doupov nejsou Brdy

Znak vojenského újezdu Hradiště

Mnozí Doupováci ještě loni tajně doufali, že jejich
původní domovinu by mohl potkat stejný osud
jako VVP Brdy, který armáda opustila a vznikla zde
Chráněná krajinná oblast.(Cvičák Brdy zničil 11
obcí). Na Doupovsku vznikly letos k 1. lednu jen
dvě nové obce Bražec (224 obyvatel) a Doupovské Hradiště (150 obyvatel). O opuštění celého

VVP Hradiště armáda neuvažuje. I když před pár
lety přišla skupina poslanců parlamentu s návrhem vrátit Doupov k civilnímu využití a krajinu
s příhodným klimatem a půdou využít pro rodinné
farmy, chov dobytka a ovocnářství, v němž bývalo
Doupovsko vyhlášené.

Jaroslav Fikar

(Foto: archív MUDr. Františka Webera,
www.zanikleobce.cz)

Nabízíme opravy
komunikací infrazářičem
Ideální pro opravy výtluků,
povrchového poškození
kolem kanalizačních šachet
a u překopu komunikací.
Pro maloplošné opravy
chodníků a vozovek.
METODU OPRAVY LZE POUŽÍT
BĚHEM CELÉHO ROKU, JE VELMI SPOLEHLIVÁ
I V ZIMNÍM OBDOBÍ.

Objednávky a dotazy:
Jan Čedík, mobil 602 567 086
e-mail: cedik.jan@uskk.cz
tel. 353 504 442
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Nový informační systém
Městská policie Karlovy Vary po testovacím období
spustila 1. ledna letošního roku nový informační
systém MP Manager. Připojila se tak do velké
skupiny městských policií, které tento systém používají. V první fázi se ještě dolaďují dílčí nastavení
a řeší se rozsah implementačních modulů, které
městská policie bude chtít v průběhu následujících
let do systému propojit, např. tísňová linka 156,
Městský kamerový dohlížecí systém, PCO, spisovou službu a další. Již na konci prvního čtvrtletí
se počítá s nasazením koncových zařízení přímo
do výkonu. Strážníci v pěších hlídkách budou
vybaveni komunikátory, v motorizovaných pak
tablety s podsvícenou klávesnicí. Zadávání dat se
výrazně zjednoduší, neboť se bude dít přímo z terénu a záznam o přestupku, kontrole či opatření
se tak do systému uloží v čase. Samozřejmostí je
přidělení fotografií přímo z ulice i automatické načtení GPS polohy, což do budoucna umožní velmi
dobrou práci s daty v mapových podkladech. Popis
informačního systému by jistě vydal na velmi
dlouhý článek, ale městská policie bude občany
o nových technologiích, které využívá a využívat
bude, průběžně informovat.

Marcel Vlasák, velitel Městské policie

Události zanesené do systému s GPS polohou

Kontrola zahrádkářských kolonií a chat
patří k pravidelným činnostem strážníků
v zimě.

ZP RÁV Y
Dvě auta jednou ranou

Skutečně chtěla eliminovat městskou policii? I takový dotaz
může vyvolat počínání řidičky, která čtyři minuty před
půlnocí z 13. na 14. ledna nabourala rovnou dvě služební
vozidla strážníků a to ještě přímo před jejich služebnou. Kamera zachytila jízdu černého Audi, které si to po překonání
přechodu namířilo rovnou na zaparkované služební vozidlo,
do něhož narazilo silou, jíž neodolalo ani další v řadě stojící

Z

V Ý K O N U

S L U Ž B Y

služební vozidlo. Rok starý přírůstek ve vozovém parku MP
padl za oběť mladé řidičce, která sice vystoupila z vozidla,
ale když zjistila, že se nikdo nedívá, okamžitě hupsla zpět
do svého auta a ujela. Strážníkům však nechala na místě
svoji přední registrační značku a klidně mohla i zamávat do
kamery. Navíc hlídka, která projížděla kolem služebny minutu poté, okamžitě nalezla nabourané vozidlo o pár stovek
metrů dál. Řidička se zamkla doma a nikomu neotevřela.
Druhý den ráno se však sama přihlásila na služebně městské
policie. Její noční jízda městem bude mít dohru, případ šetří
Policie ČR.

Úspěšný hon

Tak by se dala nazvat akce, kterou krátce po půlnoci
absolvovali strážníci. Při kontrole městské části Stará Role
zahlédli na ulici Závodu míru trojici osob. Jedné z nich byla
přítomnost uniforem evidentně nepříjemná a snažila se
schovat před strážníky do blízkého vchodu. Strážníci se
20
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rozhodli provést kontrolu totožnosti. Během ní zjistili, že
muž odpovídá osobě v pátrání. Dříve než ho stačila hlídka
zadržet, dal se muž na útěk a schoval se v zahradách mezi
ulicemi Luční a Na Výšině. Strážníci lokalitu zajistili a přivolali na pomoc další hlídky. Během chvíle bylo místo zajištěno
dvěma hlídkami městské policie, policistů z obvodního oddělení Rybáře a policejním psovodem. Strážníci s psovodem
útěkáře během krátké chvíle našli a předali kolegům. Byla to
ukázka dobré spolupráce policejních složek.

Zloděje dopadli i s lupem

Rychlé rozuzlení měla krádež, k níž došlo v půl třetí ráno na
Nejdecké ulici. Majitelku domu vzbudil štěkot psů a zahlédla
zloděje, který utíkal s lupem. O tři hodiny později cestou
do zaměstnání narazila na lupiče znovu na autobusové
zastávce, dokonce i s částí lupu. Přivolala strážníky, kteří byli
na místě za tři minuty, pachatele zadrželi a předali policii ČR.

(mp)

• INZERCE
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2. 2.
19:30 RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Agentura Harlekýn
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/ Svatopluk Skopal, Jana Boušková/
Jana Malá, Martin Zahálka/ Martin Davídek, Lenka Zahradnická/
Barbora Šťastná, František Skopal/ Martin Zahálka ml.

Hrají: Bohuslav Patzelt, Petr Halíček, Ivan Zelycz, Tomáš Ch. Brázda,
Radek Konař, Eliška Ochmanová, Věra Likérová, Lucie Kordová,
Martin Matoušek, Pavel Machát, Radek Krejčí, Vladimír Štěpka,
Luboš Wagner, Zdeněk Haas, Otakar Hájek, Karel Fieweger, Zdena
Pijanová, Serguei Nikitine, Jarmila Baxová, Ester Hocke, Věra
Tartárková, Jaroslava Moozová, Zuzana Maxová, Hana Koubová,
Nikolay Vaygant, Andrej Styrkul. Účinkuje: Cikánská kapela pod
vedením Zdeňka Ference a orchestr, sbor a balet Severočeského
divadla.

3. 2.
19:30 MINIPÁRTY – talk show
Účinkují: Karel Šíp a Josef Alois Náhlavský.
KAREL ŠÍP a JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ

KSO karlovarský symfonický orchestr

4. 2.
19:30 SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/ Filip Tomsa, Dalibor Gondík/
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/ Martin Zounar, Vlasta Žehrová, Olga
Želenská, Monika Absolonová/ Ivana Andrlová/ Jana Zenáhlíková,
Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková, Miriam Kantorková/ Vlasta
Peterková, Josef Oplt/ Jan Přeučil, Petr Gelnar/ Martin Sobotka,
Lukáš Pečenka/ Pavel Vítek.

4. 2.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
JOHANNES BRAHMS: Tragická předehra, op. 81
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klavír a orchestr č.
20 d moll, KV 466
FERENC LISZT: Ideály, symfonická báseň
Ivo Kahánek – klavír
Dirigent Martin Lebel

8. 2.
9:30
GENERÁLKA – představení pro školy
Divadlo Různých Jmen
Hrají: Romana Goščíková, Milan Enčev, Lukáš Burian
8. 2.
19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
		
A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější melodie a evergreeny z operet F. Lehára, J. Strausse,
E. Kálmána, O. Nedbala a dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková –
sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs – tenor, sólista opery
DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočeského
divadla
10. 2.
19:30 HRDÝ BUDŽES
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/ Marcela Šiková, Libor
Jeník
13. 2.
19:30 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Divadlo Kalich
Účinkují: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.
17. 2.
19:30 OPERNÍ GALA
Evropská hudební akademie Teplice
Slavné operní árie v podání mladých kanadských operních talentů.
Účinkují: sólisté operního studia Univerzity Britské Kolumbie ve
Vancouveru, Philippe Castagner (vítěz pěvecké soutěže Metropolitní
opery New York), Tony Caruso, Natascai Dell’erba, Charlotte Beglinger a další, orchestr opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
21. 2.
15:00 SŮL NAD ZLATO
DAP - Divadelní agentura Praha
Hrají: Zdeněk Košata, Milada Bednářová, Marta Sovová / Tereza
Causidisová, Kristýna Kudrnáčová / Lucia Schubertová
23. 2.
19:30 RADŮZA s kapelou – koncert
Radůza je česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, multiinstrumentalistka a hudební skladatelka. Doprovodná kapela hraje ve
složení Josef Štěpánek (kytary), Jan Cidlinský (baskytara, housle),
David Landštof (bicí).
24. 2.
19:30 A DO PYŽAM!
Divadlo Palace
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateřina
Herčíková/ Nela Boudová, Eva Čížkovská a Martin Hruška/ Zdeněk
Vencl.
25. 2.
19:30 LIGA PROTI NEVĚŘE
Divadlo U Hasičů
Hrají: Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová/ Tereza
Šefrnová
26. 2.

10:00

CEJCH – představení pro školy

27. 2.
19:30 CEJCH
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Jindřich Skopec, Eva Navrátilová, Jan Jedlinský, Jarmila
Šimčíková, Pavel Marek, Radmila Urbanová, David Beneš, Pavla
Janiššová, David Depta, Vuk Čelebić j. h., Petr Batěk, Libor Stach,
Michal Švarc, Petra Štíbrová, Radek Bár j. h., Daniela Šišková
29. 2.
19:30 CIKÁNI JDOU DO NEBE - muzikál
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
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Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz

18. 2.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
CAMILLE SAINT-SAËNS: Tanec kostlivců, symfonická báseň
BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro klavír, housle a violoncello
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“
Trio Martinů:
Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka
– violoncello
Dirigent Jiří Štrunc
25. 2.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
KARLOVARŠTÍ SYMFONIKOVÉ SÓLOVĚ
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, K 299 (2. věta - Andantino)
DAVID POPPER: Uherská rapsodie
DOMENICO CIMAROSA: Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr G dur
(3. věta - Rondo)
HEINRICH JOSEPH BAERMANN: Adagio pro klarinet a smyčce
ADOLF LANGER: Lehké prsty - klarinet a smyčce
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Árie „Dopo notte“ z opery Ariodante
HWV 33
NICCOLO PAGANINI: Houslový koncert č. 2 B dur (3. věta - "La
Campanella")
JAN KUČERA: Malostranské variace
Michaela Petrová – flétna
Zdislava Melicharová – harfa
Martin Ondráček, koncertní mistr KSO – violoncello
Martin Petr – hoboj
Zdeněk Drholecký – klarinet
Jakub Skramlík – fagot
Yuri Rapoport - housle
Dirigent Jan Kučera

DIVADLO HUSOVKA
Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info
6.2.
19:00 Bartsha, Stripes of Glory a Voxel
Během večera se představí Bartsha – karlovarská zpěvačka
s kytarou, ostrovští Stripes of Glory, kteří pokřtí nový videoklip
a hlavní hvězda Václav Lebeda, český popový písničkář vystupující
pod pseudonymem Voxel.
10.2.
19:30 Mucha + Marek Borský s kapelou
Mucha je brněnská femipunková kapela sdružená kolem mladé
písničkářky Nikoly Muchové. Nikola vystupuje od svých patnácti let
a pro ostré slovo nešla nikdy daleko a vůbec se u toho nečervenala. Snad proto bývá také někdy přezdívána jako „Záviš v sukni“.
Později se obklopila kapelou zkušených muzikantů známých z kapel Květy, Ty Syčáci či Budoár staré dámy. Ještě před Muchou se
představí Marek Borský, který je velikým západočeským příslibem
a vítězem Hitparády KVRM za rok 2014.
12.2.
19:30 Tomáš Vůjtek: Smíření
Inscenované čtení v kabaretním duchu. Letem světem odsunem.
Ztráta majetku – ztráta domova – ztráta důstojnosti – ztráta
života. "Je to jenom vzpomínka, velká ne, spíš malinká, na ty časy
revoluční. Nebojte se, budem struční." Smích, slzy a účtování. Ach,
Čechy krásné, Čechy mé... Čtou a zpívají Petr Johanovský, Martin
Cirkl, Petr Richter, Lucie Miškovská, Tomáš Mutinský j.h., Jaroslav
Weinlich, Radek Exner, Miroslava Exnerová, Eva Šollová, Marek

Himl, Jiří Hnilička a Jakub Johanovský. Režie: Petra Kohutová
13.2.
19:30 Máma Bubo
		
a Fish Flesh Field & Henry Dollar
Legendární pražská alternativní skupina Máma Bubo, soustředěná
kolem Karla Babuljaka působí na hudební scéně už od 80.let.
Prošla dlouhým vývojem kombinace nové vlny, art a space rocku po
minimalismus a novoromantickou hudbu. 2010 začala na popud
Václava Havla znovu koncertovat v původní sestavě. Na společném
koncertě se představí se stálicí karlovarského undergroundu Fish
Flesh Field & Henry Dollar.
16.2.
19:30 Oldáš (Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá)
Známý český herec a komik Oldřich Kaiser objevil ve spojení
s Dášou Vokatou svůj rockerský potenciál, oprášil housle a opřel se
do kytarových strun… Společné živelné duety prokládá hereckými
gagy a improvizacemi a také recitací básní Ivana Martina Jirouse
zvaného Magor – bývalého životního partnera Dáši Vokaté.
19.2.
19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu
Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch
druhých. Hluchý DJ, čekání na letadlo, ztracená dcera a párky pro
papeže. Líný čas v rychlém občerstvení. The Best of the Death.
V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr
Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva
Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Lucie Krajčová. Představení
Divadelního studia D3.
20.2.
19:30 Studio Mladých – Menflowers: Jsme zpět!
Když se řekne Menflowers, každý si jistě vybaví druhdy nejpopulárnější pěvecké chlapecké trio, které v polovině devadesátých let
okupovalo naše hitparády, diskotéky a koncertní haly. Málokdo však
ví, kolik slz, bolesti a utrpení za touto slávou bylo. Zdokumentovali
jsme nejen minulost, ale také přítomnost a dokonce i budoucnost
fenoménu Menflowers
24.2.
19:30 BLUETET Bluegrass Band
Bluegrass má kořeny ve skotské, irské a americké lidové hudbě
19. století a venkovské a populární hudbě 20. století. Je ovlivněn
jak bělošskou kulturou, tak i prvky černošské hudby. Karlovarská
kapela BLUETET (z části bývalí Walchaři) vám představí původní
známé i neznámé tradicionály i vlastní tvorbu – v původním
i českém jazyce.
29.2.
18:00 Stanislav Wieser - Krušnohoří a Poohří na
toulkách v roce 2015
Další z cyklu populárních přednášek pana Stanislava Wiesera.
Obrazový průvodce po turisticky zajímavých místech, která pan
Wieser stačil navštívit v uplynulém roce.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. a 2.2. 19:30 Padesátka
3. 2.
19:30 Lída Baarová
4.2.
19:30 O patro níž (Filmový klub)
5. a 6.2. 19:30 Padesátka
6. a 7.2. 14:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
6. a 7.2. 17:00, 7. a 8.2. 19:30 Lída Baarová
9.2.
17:00 Už teď mi chybíš (Projekce pro seniory)
9. 2.
19:30 Aerosmith Rocks Donington
10. 2.
19:30 Most špionů
11. 2.
19:30 Ejeznštejn z Guanajuatu (Filmový klub)
12. 2.
19:30 Sázka na nejistotu
13. 2.
14:30 Malý princ
13. a 14.2. 17:00 Deadpool
13. a 14.2. 19:30 Decibely lásky
14. 2.
14:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
15. 2.
19:30 Velká nádhera
16. 2.
19:30 O kuřatech a lidech
17. 2.
19:30 Mrzout
18. 2.
19:30 Taxi Teheran (Filmový klub)
19. 2.
19:30 Lída Baarová
20. 2.
14:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
20. 2.
17:00 Zkáza krásou
20. 2.
20:00 koncert Filmcafé
		
"Zántí and Zahara" – Unplugged
21. 2.
14:30 Malý princ
21. 2.
17:00 Mládí
21. a 22.2. 19:30 Rodinný film
23.2.
17:00 Králové hor (Projekce pro seniory)
23. 2.
19:30 Ma ma
24. 2.
19:30 Saulův syn
25. 2.
18.00 galerie - Jazz and Poezie

• KULTURNÍ SERVIS
		
"Vítězný" únor po "vítězném" únoru
		
- Básnický almanach 1959
25. 2.
19:30 FK Sils Maria FE 2000
26. 2.
19:30 Bohové Egypta
27.2.
17:00 Bohové Egypta
27. a 28.2. 14:30 Řachanda
27. 2.
19:30 Decibely lásky
28.2.
17:00 Decibely lásky
28. 2.
19:30 Queen: A Night in Bohemia
		
Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975
		
na stadionu Hammersmith Odeon v Londýně.
29. 2.
19:30 Bohové Egypta

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
1. – 3. 2. zavřeno z technických důvodů
4. 2. - 27.3. Jiří John – malba, grafika, kresba
Průřez celoživotní tvorbou Jiřího Johna (1923-1972), člena skupiny
UB 12, reklama významného malíře, kreslíře a grafika, „básníka
přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, hmota
a světlo.
(vernisáž 4.2. 17:00)
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. 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:
25. 2. 19:30 Pavel Fajt – Drumming Alley
Zvukově fascinující koncert pro bicí soupravu, „zvukový kruh“,
elektroniku a hlas, reflektující nejen východní hudební styly
a filosofie, které obohacující zvuk bubnů o nové obsahy. Kombinace
etnických rytmů, vážné hudby, elektroniky a bubnové terapie nabité
neobyčejnou harmonií, rytmem a energií.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 29. 2. LENKA ŠTĚPANÍKOVÁ / DANTE ALIGHIERI - PEKLO
Výstava představuje dvacet grafik, které vytvořila mladá autorka
Lenka Štěpaníková na téma Danteho Pekla. Jde o první část triptychu, který autorka vytváří podle Danteho Božské komedie.
TOMÁŠ HŘIVNÁČ - GRAFIKA
Autor se věnuje především volné grafice, nejčastěji suché jehle.
Dalším jeho vyjadřovacím prostředkem je akvarel, společným jmenovatelem prací je smysl pro kresbu a její možnosti. Jeho světem
je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří.
25. 2. 18:00 POEZIE & JAZZ: Nejlepší české básně 2015
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit antologii Nejlepší české básně 2015.
Antologie české poezie vychází od roku 2009 každoročně v nakladatelství Host a představuje vždy básně, které byly v daném roce
uveřejněné knižně, v časopisech či na internetu. Pořádání antologie
se každoročně ujímá jiný renomovaný básník coby arbitr ročenky
a editor, odborník na současnou českou poezii. V roce 2015 se se
role arbitra spolu s básníkem a publicistou Tomášem Gabrielem
v roli editora zhostil básník, překladatel a editor Petr Borkovec.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

17.2.
17:00 Vystoupení LDO Jiřiny Rottové
ZUŠ A.Dvořáka Karlovy Vary
Jako vystoupí žáci Mgr. Jitky Fajkusové
Hra na flétny

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
1. – 11. 2.

zavřeno z technických důvodů

11. 2. - 10.4.
Domorodé umění Afriky
		
ze sbírky manželů Zemanových
Výběr plastik, masek a dalších rituálních předmětů z tvorby téměř
padesátky černošských kmenů především západní subsaharské
Afriky. Nejen znalce nadchnou kolekce soch Dogonů, lidu Baga
nebo vzácně se vyskytující Ambete.
(vernisáž 11.2. 17:00)
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
9. 2.
16:00 Vlasové fascinátory ve stylu 50. let
Na další výtvarné dílně Zdeňky Bílkové si zájemci vytvoří fascinátor,
který budou moci dámy a dívky použít při příležitosti masopustního
karnevalového veselí nebo plesů.
18. 2.
16:00 Keramické doplňky
		
ve velkomoravském stylu
Zájemci si v rámci keramické dílny vyrobí šperk nebo jiný módní
doplněk inspirovaný výtvarnými projevy Velké Moravy.
23. 2.
16:00 Šperk ve stylu hippies
Při výtvarné dílně si vytvoříte šperk inspirovaný módou hippies
z kůže nebo textilu, šperk zdobený barevnými korálky nebo
kovovými přívěsky.
út - pá 14:00 - 16:00 Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)
Prohlídka Becherovy vily přinese zajímavosti o Gustavu Becherovi,
přiblíží architekturu a historii budovy.
únor Točení na hrnčířském kruhu
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606
928 844)
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.

MĚSTSKÁ GALERIE
Stará louka 26, Karlovy Vary
tel. 353 223 641, www.mgkv.cz
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna
Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
STŘ
ZAVŘENO
PÁ
12:00 – 16:00
25. 2.
17:00 Mírumilovné myšlenky a čistá hlava
Autorské čtení karlovarské rodačky Gabriely Čanigové
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:30 hod.
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity rodičů
s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí domluva na
tel. 353 221 365/27,
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Každé úterý 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 od 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB
– určeno pro děti 2. - 5. tříd
Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová
Můj Karel IV.
– výtvarná soutěž prodloužena do 29. 2. 2016. Příspěvky zasílejte
na e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
nebo osobně doručte do MěK KV, I. P. Pavlova 7
NOVINKA pro čtenáře: Od února si mohou čtenáři na všech
pobočkách vypůjčit dioptrické brýle na čtení v prostorách knihovny.

GH AMBASSADOR - NÁRODNÍ DŮM
27.2.
19:00 II. Lidovecký ples
19:05 a 20:00 Předtančení dětí z taneční školy J.Ondera
22:30 taneční exhibice I. Hunčárové a J. Ondera
24:00 Půlnoční překvapení

MUZEUM KARLOVY VARY

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

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

6.-25.2. 		
Jan Oupický: Mé světy
Výstava obrazů
Vernisáž 6.2. 17:00

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

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
Sál Dvory
23. 2.
OD PLOTNY DO PARLAMENTU
aneb ŽENA V PRŮBĚHU STALETÍ
Téma: Žena versus muž v dějinách.
Jaké bylo postavení ženy v pravěku, starověkých státech a středověku. Jaká měla žena práva a jaké povinnosti? Kdo byl ochráncem
rodinného krbu?
Lektor: Mgr. Jakub Formánek
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
2., 9. a 16. 2.
15:30 - 19:00
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SEZNAMTE SE, PROSÍM S WINDOWS 8
Kurz určený pro začátečníky. Výuka probíhá na noteboocích s operačním systémem Windows 8 (možnost vzít si vlastní PC s Windows
8). Lektor: Jaroslava Zieglerová. Délka kurzu: 3 dny.
23. 2.
15:30 PRÁCE S TABLETEM
		
základní OS Android
Kurz určený pro začátečníky. Výuka probíhá na tabletech, které jsou
k dispozici na místě v počítačové učebně (možnost vzít si vlastní
tablet s sebou). Lektor: Jaroslava Zieglerová. Délka kurzu: 1 den
VÝSTAVY
Hala, kavárna Dvory
do 26. 2. KRAJINY
Výstava obrazů a kreseb Michala Špora.
A-klub Dvory
do 28. 2. ŽIVOT /OČIMA/ FOTOGRAFA, VOJÁKA
A KOMEDIANTA
Výstava fotografií Štěpána MALASTA.
HLASITÉ ČTENÍ
Pobočka Lidická:
10. 2.
17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Václav Hrabě - Blues pro bláznivou holku
10. 2.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Roberta
Fulghuma „Už hořela, když jsem si do ní lehal“ čte Petr Hamák
24. 2.
17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye
24. 2.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Paola
Bocigalupiho „Čerpadlo 6“ čte Vladimír Kalný
Oddělení pro handicapované
24. 2.
14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení NEJEN pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje
číst tištěný text.
TMAVOMODRÝ SVĚT JAROSLAVA JEŽKA
vypráví Mgr. Jiřina Hochová
A-klub
24. 2.
17:30 AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorské čtení z knihy Vandy Kunzové PIŠTĚNKY, KOČKA A JÁ
Karlovarská spisovatelka, bloggerka a divadelnice představí svou
novou knihu sebraných humorných blogů „Pištěnky, kočka a já“
s ilustracemi Apoleny Kunzové.
Oddělení pro děti
2. 2.
16:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednictvím četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými
večerníčky.
Tentokrát Bob a Bobek. Pro děti od 5 let.
5., 12., 19. a 26. 2. 13:00 ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami a vyhrát si
tak odměnu. Pro děti od 7 let.
16. 2.
15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"Netradiční přátelství" - seznamuje děti s různými literárními žánry
a jejich autory. Pro děti od 10 let.
Herní klub v A-klubu Dvory
4., 11., 18. a 25. 2. 15:00 HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není
stanovena

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
Hvězdárna Františka Krejčího, K letiošti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz
Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 telefonicky na čísle
357 070 595 a možná ještě ten večer pro Vás připraví obloha
zajímavý program! Pokud ne, v den, kdy to bude přicházet v úvahu,
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obdržíte od nás nezávaznou informační sms s možností se ten den
pozorování zúčastnit.
13. a 14.2.
14:00 – 18:00
		
180 MINUT ASTRONOMIE
Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup v 17:00.
Program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců (děti
i dospělé) o astronomii a pro také pro návštěvníky Karlových
Varů. Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické
techniky. Pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze.
Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není v čase
večerních pozorování dostatečný prostor. V únoru je možno díky
dřívějšímu stmívání na programy od 16:00 navázat pozorováním
Měsíce či planet.
ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy
také pozorování.
12.2.
20:00 Milan Halousek,
		
Česká kosmická kancelář
Třicet roků od havárie raketoplánu Challenger
Přednáška pro veřejnost a členy Astronomického klubu.

RADIOKLUB OK1KVK
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 sídleradioklubu)
soboty a neděle
radioamatérská setkání a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA
Waldorfská základní škola a mateřská škola
Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz
3. 2.
16:30 Organická architektura ve vztahu
		
k waldorfskému školství
Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana.
(Společenský sál Krajské knihovny Dvory)
13. 2.
9:00
Ateliér Archa
S Dagmar Kuncovou. Hlaste se na tel. 603113983.

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00
Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
AKCE: MANŽELSKÉ VEČERY 2016

Druhý ročník večerů, které budou probíhat formou přednášek
s prezentací, vždy v pátek od 18:30. Přednáší kazatel BJB Nick
Lica.
Kurz je zdarma a má jakémukoli manželskému páru pomoci
k upevnění vzájemných vztahů. K zahájení kurzu je zapotřebí
přihlášení nejméně čtyř manželských párů do 31. ledna 2016
na e-mail: bjbkvary@gmail.com nebo tel: 605 734 701
Program:
1. Umění komunikace - 12.2.
2. Konflikty a odpuštění - 19.2.
3. Pět jazyků lásky - 26.2.
4. Deset top potřeb - 4.3.
5. Asertivita v manželství – 11.3.
6. Čtyři období manželství – 18.3.
Pořadatel a místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů,
Závodu míru 42/112, Stará Role, MHD konečná 3 a 15.
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Dětský klub Pathfinder – každou středu od 10:00
Seňority – každou středu od 16:00
Studium Bible – každou středu od 17:00
Mládež – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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• ŠKOLY / INZERCE
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
s to l e t í t r a d i c e , k va l i t y a z k u š e ností

ST

Ř

Přijímací řízení pro školní rok 2016/17:
Tříleté obory s výučním listem
29-54-H/01 Cukrář
nový obor
69-51-H/01 Kadeřník
nový obor
65–51-H/01 Číšník, barman, barista
65–51-H/01 Číšník, servírka
(i dálkově)
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
(i dálkově)
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-4-L/01
Gastronomie
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie
(i dálkově)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

gastronomické kurzy a soutěže, zahraniční aktivity,
praxe ve významných hotelových společnostech, školní restaurace
Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

Gymnázium
a střední odborná škola Chodov
Komenského 273
357 35 Chodov

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory:

Komenského 273, 357 35 Chodov

Gymnázium
Gymnázium
a střední
a střední
odborná
odborná
škola Chodov
škola Chodov

79-41-K/81

Gymnázium pro žáky z 5. tříd

Komenského
Komenského
273, 357
273,
35 357
Chodov
35 Chodov

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.
Ve78-42-M/02
školním roce 2016/2017Ekonomické
nabízíme obory: lyceum
Jsme státní
Jsme
škola
státnírodinného
škola
rodinného
typu, máme
typu,
individuální
mámez individuální
přístup přístup
k žákům.
k žákům.
79-41-K/81
Gymnázium
pro žáky
5. tříd
16-02-M/01
Průmyslová
ekologie – nově od roku 2015/2016
Ve školním
Ve
školním
roce
2016/2017
roce
2016/2017
nabízíme
nabízíme
obory:
78-42-M/02 Ekonomické lyceum obory:
79-41-K/81
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
pro žáky
pro
z 5.
žáky
třídz 5. tříd
16-02-M/01
Průmyslová
ekologie – nově od roku 2015/2016
78-42-M/02
78-42-M/02
Ekonomické
Ekonomické
lyceumlyceum
Přípravné
kurzy
k přijímacím
zkouškám
ZDARMA
16-02-M/01
16-02-M/01
Průmyslová
Průmyslová
ekologie
ekologie
– nově–od
nově
roku
od2015/2016
roku
2015/2016
Dny
otevřených
dveří
ve zkouškám
čtvrtek
26.
11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016
Přípravné
Přípravné
kurzy
kkurzy
přijímacím
k přijímacím
zkouškám
ZDARMA
ZDARMA
(14 otevřených
– 18dveří
h) vedveří
Dny otevřených
Dny
čtvrtek
ve čtvrtek
26. 11. 26.
2015
11.a 2015
ve čtvrtek
a ve čtvrtek
11. 2. 2016
11. 2. 2016
(14 – 18
(14
h)– 18uvedené
h)
Mimo
termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
Mimo uvedené
Mimo
uvedené
termíny
termíny
je 626
možná
je
možná
individuální
dle domluvy.
dle domluvy.
kontakt:
☎ 733
364,
739individuální
322návštěva
447 návštěva
kontakt:kontakt:
☎ 733 ☎
626733
364,
626
739
364,
322739
447322 447
e-mail: sekretariat@gasos.cz
e-mail: e-mail:
sekretariat@gasos.cz
sekretariat@gasos.cz
www.gasos.cz
www.gasos.cz
www.gasos.cz
Ředitelka
školy:
Ing.
Temňáková
Ředitelka
Ředitelka
školy: Ing.
školy:
Eva
Ing.
Temňáková
EvaEva
Temňáková

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

Den otevřených dveří:
ve čtvrtek 11. 2. 2016 (14 – 18 h.)

kontakt: 733 626 364, 739 322 447
www.gasos.cz
www.facebook.com/oa.chodov

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Střední škola:
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnické lyceum
Asistent zubního technika
Ošetřovatel

Vyšší odborná škola:
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný zubní technik

Nejmodernější ryze technická
škola v Karlovarském kraji
OTEVÍRÁ pro rok 2016/2017 obory:
Autotronik / Elektrotechnika
Informační technologie / Strojírenství
Technické lyceum / Mechanik opravář
motorových vozidel
Nabízíme:
* perspektivu v budoucím zaměstnání
* kvalitní výukové programy
* stipendijní programy pro žáky
(až 17 000 Kč za rok na vybraných oborech)
* řidičská oprávnění v rámci výuky zdarma

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INZERTNÍ ODDĚLENÍ

telefon: 777 193 779, e-maill: karlovy.vary@mediaas.cz
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Mattoni 1/2 Maraton se blíží
Třetí květnovou sobotu 21.5. vyběhnou do
karlovarských ulic tisícovky půlmaratonských
běžců. Naše město opět ožije Mattoni ½ Maratonem. Startovní pole se i letos rozroste a běžci
si budou moci vychutnat krásu Karlových Varů
na stejné trase jako loni. Na trase, která nese
přívlastek krásná. Pro toho, kdo se závodu
zúčastnil v loňském roce, trasa neskrývá žádná
překvapení – opět se poběží kolem nejkrásnějších míst ve městě. „Trasa zůstává úplně stejná,
jak u půlmaratonu, tak u rodinného běhu. Stávající trasy se perfektně osvědčily, vedou krásným
lázeňským centrem a patří mezi nejhezčí, které
máme. Ke změnám tak není žádný důvod,“
říká Tomáš Coufal, technický manažer závodu.
Stejná trať znamená například i stejná dopravní
opatření jako v loňském roce. Pokořit Mattoni
1/2 Maraton Karlovy Vary se 21. května vydá
o 500 běžců více než loni, celkem jich budou
čtyři tisíce. Pokud chcete být jedním z nich, ale
na celou trať si ještě netroufnete, můžete zvolit
některou z kratších variant závodu. Kromě závodu pro jednotlivce mají zájemci na výběr ještě
čtyřčlennou nebo dvoučlennou štafetu 2Run.
Oblíbený je také tříkilometrový dm rodinný běh.
Registrace jsou otevřené a kapacita se plní
rychle. Zajistěte si své místo na startu včas
a poběžte s námi 21. května Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary!
MATTONI
1/2MARATON KARLOVY VARY
Více informací na
www.runczech.com.

MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON

21. května 2016
21 May 2016

Start: 18:00
Start: 6:00pm

nábřeží Osvobození
nábřeží Osvobození

Západní

Varšavská

Západní

á
Chebsk
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1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

km vzdálenost
km distance

občerstvovací stanice
refreshment point

18:03 / 18:14

8

18:23 / 19:12

15

2

18:06 / 18:22

9

18:26 / 19:20

16 18:46 / 20:18

3

18:09 / 18:30

10

18:28 / 19:28

17 18:48 / 20:26

18:11 / 18:39

11

18:31 / 19:36

18

5

18:14 / 18:47

12

18:34 / 19:45

19 18:54 / 20:43

18:17 / 18:55

13

18:37 / 19:53

20 18:57 / 20:51

18:20 / 19:03

14 18:40 / 20:01

21 19:00 / 21:00

osvěžovací stanice
sponges point
první pomoc
first aid

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

6

start / cíl
start / finish

toalety
toilets

7

Trž
iště

ka
lou
vá
No

6

19

Mariánsko
lázeňská

vý
alo
stiv st
Fe mo

2. kolo
2nd Lap

ý
ov

Slovenská

2

1. kolo
1st Lap

5

18:43 / 20:10

4

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

ka
lou

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

1

technické zázemí
technical area

rá
Sta

ská

Do
u
mo bský
st

km
trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

Vří
de
lní

Trasa závodu | List of streets
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská
(1 km) » Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most »
Slovenská (2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka » Divadelní
náměstí » Vřídelní (6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) »
Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše
» Závodní (11, 12 km) » Studentská (13 km) » Plzeňská (14 km) » Západní
(15 km) » Šumavská » Moskevská (16 km) » T.G. Masaryka » Zahradní
(17 km) » Mlýnské nábřeží » Lázeňská » Tržiště (18 km) » Stará louka »
Mírové náměstí » Festivalový most » Mariánskolázeňská (19 km) » Nová
louka » Divadelní náměstí » Vřídelní » I.P. Pavlova (20 km) » Karla IV. »
I.P. Pavlova » nábřeží Osvobození (21 km) » Cíl | Finish
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KV Arena

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození
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Extraligový volejbal do další sezony
Každý karlovarský sportovní fanoušek už druhým rokem registruje, že
máme ve městě o jeden kvalitní klub
víc. Volejbalový klub ČEZ Karlovarsko
patří k volejbalové elitě a vstoupil i do
pohárové Evropy. V premiérové extraligové sezoně skončil bronzový, stejnou
pozici hájí i v letošním ročníku. Není
divu, že roste základna jeho příznivců.
Co k tomu řekl na tiskové konferenci
předseda klubu Jakub Novotný (na
snímku uprostřed).
Jsme v polovině sezony, takže je na takové hodnocení brzy. Máme více problémů, více nás zaměstnal evropský pohár, liga je mnohem vyrovnanější.
Ekonomická i sportovní síla dvou favoritů, Jihostroje a Dukly, je jasná. Přesto jsme nyní v první čtyřce
a za to jsem rád. Jsem ale daleko opatrnější než
loni, liga bude ještě velmi dlouhá.
Jak vás berou další volejbalové subjekty a volejbalová veřejnost?
Myslím, že si to sedlo a našli jsme si své místo.
Stále nás označují jako mladé a ambiciózní, ale už
každý registruje, že tu je jeden kvalitní celek navíc.
My sami se tím moc nezabýváme, víme, co chceme a víme, co nám chybí k nejsilnějším týmům.
Oba trenéři dělají, co mají, doplňují se. Každý má
jiný pohled na volejbal a vedení družstva, přesto
jsou schopni se domluvit. Masérka a vedoucí
družstva v jedné osobě je k nezaplacení. A medical
staff? Jak doktor Olda Vastl, tak fyzioterapeutka
Katka Petrásková, které máme díky společnosti
NEMOS, jsou skvělí.
Na jaké úrovni je váš klub v kategoriích mládeže?
Junioři jsou nad očekávání, chci je za to pochválit. Jsou druzí v první lize juniorů a stále mohou
pošilhávat po účasti v baráži o extraligu. Myslím,

že ti kluci ze dvou klubů, kterým nikdo nevěřil, si
nakonec sedli a jde jim to. Ke dvojici trenérů Brom
a Křížek se přidal i můj táta Josef Novotný a myslím, že to funguje. On se takto vrací do volejbalu,
který dělal celý život. Dále máme tři družstva žáků
a několik přípravek a dobré je hlavně to, že ty
kluky volejbal baví. Samozřejmě budeme muset
pomalu začít řešit kvalitu trénování, co nejvíce
pomoci trenérům.
Po úvodní extraligové sezoně jste změnili působiště. Jak se vám líbí v nové Hale míčových
sportů v Tuhnicích?
Je to důstojný stánek pro klub našeho formátu.
Samozřejmě v našich ekonomických možnostech. Chodí na nás 500 až 700 diváků, na Perugii
přišlo přes tisíc fanoušků. Lidé se naučili chodit,
někdy je to slabší, viz před Vánoci, kdy vládnou
obchodní centra. Snažíme se o to, aby lidé u nás

našli příjemné prostředí, proto zvažujeme i zřízení
dětského koutku. Volejbal není fotbal a na podporu
evropské federace můžete zapomenout. Celá akce,
tedy čtyři zápasy, přelety do dvou zemí, ubytování pro naše družstvo i družstvo soupeře u nás,
rozhodčí, televize a celá organizace by se nedaly
uskutečnit bez podpory města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a společností, jako jsou NEMOS
a ČEZ. Účastníkům evropských pohárů pomáhá
i Český volejbalový svaz. Bez nich by to nebylo.
Sezona vstupuje do jarní části, kde čekají VK
ČEZ Karlovarsko bitvy o medaile v extralize
i v Českém poháru. Co můžete nabídnout
a vzkázat příznivcům svého klubu?
Že to bude těžké a vyrovnané. A tím i atraktivnější
pro lidi. My chceme bojovat o medaile, tak ať se na
nás fanoušci přijdou podívat.

(krl°)

VOLEJBAL - MUŽI

BASKETBAL - ŽENY

TURISTIKA

ROZPIS UTKÁNÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI UNIQA EXTRALIGY
VE VOLEJBALE MUŽŮ

ROZPIS UTKÁNÍ BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA
KARLOVY VARY
				
19. kolo
7.2.
14:30 BA Karlovy Vary vs. SBŠ Ostrava
21. kolo
2.3.
18:00 VŠ Praha vs. BA Karlovy Vary

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

6.2.
11.2.
13.2.
20.2.

18:00
18:00
17:00
18:00

Liberec – VK Karlovarsko
VK Karlovarsko - Příbram
Ústí nad Labem – VK Karlovarsko
VK Karlovarsko - Brno

6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.

M. Lázně – Zimním krajem léčivých vod
Zimní Františkovy Lázně
Aue – Schneekristall Wanderung
Po staré stezce do Jáchymova

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.
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Palubovku
ovládnou ženy
Sportovní událostí měsíce února bude Hyundai Finalfour ČP žen v basketbale. Uskuteční se ve dnech 28.
a 29. února v Hale míčových sportů KV Arena. Místní
pořadatelé i fanoušci basketbalu mají velikou radost,
že karlovarskému klubu bylo už podruhé v jeho
historii umožněno pořádat finálovou část druhého
nejvýznamnějšího domácího ženského basketbalového klání. Obě semifinále proběhnou 28. února od
14.30 a 17 hodin. Zápas o třetí místo se bude hrát
29. února od 17 hodin. Finále bude 29. února od 20
hodin vysílat v přímém přenosu televizní kanál ČT4
Sport. Účast na tomto vrcholném turnaji mají zajištěnu kromě domácích basketbalistek další tři týmy
postupující ze čtvrtého kola Českého poháru.

(Jan Trubač, KV Arena)

BAZÉNOVÉ CENTRUM
Ceník služeb

ceník je platný od roku 2016
minimální sazba 1hodina

Otevírací doba: PO - NE 9:00 - 21:00 hod
ST - od 7:00 - 15:30hod !15:30 - 18:00! ZAVŘENO 18:00-21:00hod
Poslední možný vstup: 19:45hod, opuštění vodní plochy: 20:45hod

Dospělí
Děti do 3 let nebo do 100 cm
(v doprovodu zodpovědné osoby)
Děti do 15ti let + ZTP
Senioři nad 62 let, studenti
(po předložení platného průkazu)
Bazén + Sauna
Dospělí
Senioři nad 62 let, studenti, ZTP
(po předložení platného průkazu)
Sauna
Dospělí
Senioři nad 62 let, studenti, ZTP
Rodinné vstupné
2 dospělí + 1 dítě do 15 let
(v ceně není zahrnuta sauna)
2 dospělí + 2 děti do 15 let
(v ceně není zahrnuta sauna)
2 dospělí + 3 děti do 15 let
(v ceně není zahrnuta sauna)
Skupinové vstupné
Skupina 6 - 10 osob
(v ceně není zahrnuta sauna)
Skupina 11 - 20 osob
(v ceně není zahrnuta sauna)
Skupina 21 - 30 osob
(v ceně není zahrnuta sauna)
Předplacené vstupné
Permanentka
20 % sleva z cen služeb
Další poplatky
ztráta čipu
překročení limitu
zapůjčení prostěradla
vratná záloha za prostěradlo
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Základní vstupné bez sauny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

80 Kč
130 Kč
160 Kč
zdarma
zdarma
zdarma
50 Kč
80 Kč
110 Kč
60 Kč
90 Kč
120 Kč

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

130 Kč
190 Kč
250 Kč
90 Kč
140 Kč
190 Kč

1,5 hodin
1,5 hodin

130 Kč
100 Kč

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

160 Kč
260 Kč
320 Kč
210 Kč
320 Kč
430 Kč
260 Kč
400 Kč
540 Kč

1 hodina /osoba
2 hodiny /osoba
1 hodina /osoba
2 hodiny /osoba
1 hodina /osoba
2 hodiny /osoba

70 Kč
110 Kč
60 Kč
100 Kč
50 Kč
90 Kč

Předplacené vstupné v min.
Poplatek za chip

500 Kč
100 Kč

každých započatých 15 min přes limit

200 Kč
30 Kč
10 Kč
100 Kč
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Karel Neckář hrál za Vídeň i Dyna

inzerce
SC-330142/09

POČÍTAČOVÉ KURZY

• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupince
KURZY
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Iva Kulatá
Iva Kulatá
777
940www.softwarovaskola.cz
555,hrnečky
www.softwarovaskola.cz
lektorka
PC kurzů
zvláště
povedené
byly
na svařák!!! Líbily
777
940
555,
lektorka PC kurzů
NAPSALI JSTE NÁM
se snad všem a myslím, že se jich moc nevrátilo.
Dobrý den,
Mám doma taky jeden). Program taky v pohodě,
k vánočním trhům u hotelu Thermal: Musíme se
příznivci zpěváků a kapel si to užívali. Ale abych
smířit s tím, že Karlovy Vary nemají centrální nájen nechválila, chce to vychytat mouchy: Chybí náměstí s radnicí a kostelem, a proto jsme ochuzeni
jezd na schodech od stromečku k hotelu. A to neuž o část slavnostní atmosféry. Nejsem příznivkyjen pro kočárky, kterých bylo na trzích požehnaně.
Více vánočního a možná i typicky českého zboží.
ně Thermalu, ale výběr místa se mi jeví vhodný,
zejména dostatkem prostoru a polohou v centru.
Dodržování provozní doby trhů...vypadá opravdu
Obchodníci na TGM si stěžovali, že je stánky
hloupě, když je např. 6 z 30 stánků zavřených.
Toalety...z hotelu se stal průchoďák, přes řeku je
omezují. Zde nepřekáží nikdo nikomu. Chválím
osvětlení, strom, betlém, výzdobu, kluziště, kolotoč každý nenašel, nebylo by lepší osadit ty buňky
a vláček za symbolickou cenu.Dále kovová ohniště u sochy jako na festivalu? Nevím samozřejmě,
(i když tam jste se asi nezavděčili všem), úklid
jak je to s vodou v zimním období. Za mě celkově
(2.1. už nikdo neuklízí ale nic a např. rozbitá láhev
dobrý počin, který je na počátku cesty a časem se
u vstupní "brány" je na stejném místě od 9:30 do
chybičky napraví.
18:00, stejně tak ostatní nepořádek... škoda). Ob
Olga Bischofová
SC-330142/09

w

evropské jazyky včetně

také za karlovarskésoudního
Dynamo.ověření
A právě fyzická kondice Vodárny
nabraná při fotbale
a také na kole, na kterém
a
kanalizace
Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary
Karlovy Vary, a.
s.
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz

pan
poh

stěHování – rYdo

stěHování – rYdol
+ evropa
čr +čr
evropa
tel.:tel.:
602 444
353940,
220 554
602940,
444
353 220or
SC-322222/10

inzerce

vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe.
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří,

w

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo

Pohodová výuka

v kurzech či soukromě
www.enigmaskola.cz

Vodárny a kanalizace
ANGLIČTINA
Karlovy
Vary, a. s.

Nová náborová kancelář společnosti WITTE Nejdek, spol. s r. o.

Jugoslávská 12, Karlovy Vary, 360 01, otevírací doba: PO, ST, ČT:13:00 - 17:00

Hledáme výrobní dělníky, technické i administrativní profese.
Zašlete nám svůj životopis nebo se přijďte informovat přímo do náborové kanceláře.

e-mail: zamestnani@witte-automotive.cz  tel.: 737 214 400  www.witte-automotive.cz
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
AKS, ARI,
BREA
EMLER,
IFE, TJK,
TYLEC

PŘEDLOŽKA

ZEMĚDĚLSKÉ
NOVINY
(ZKR.)

LESNÍ
PAROHÁČ

OPRAŤ

CHEM.ZN.
RADIA

PAPOUŠEK

PLOCHA
SEKYRY

STAROŘECKÁ
POHŘEBNÍ
OBĚŤ
BUDDHISTICKÝ
SMĚR

PROSTŘEDEK
K MYTÍ
OKEN

CESTOVNÍ
DOKLAD

PLETENEC
VLASŮ

ZNAČKA
ČISTÍCÍHO
PRÁŠKU

TRUC

POPULÁRNÍ
ČESKÝ
GEOLOG

ANGLICKY
ZNEUŽITÍ

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

DIVADELNÍ
ZPĚVOHRA

VÝČITKY

POLOHA
NA ŽIDLI

POVEL
KOČÍHO

ANGLICKY
BEZCENNÝ

NÁZEV
NEZNÁMÉ

1. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
SEVER

BICYKL

OTEC
(KNIŽ.)

JEMNÁ
SVRŠKOVÁ
USEŇ

ŽENSKÉ
JMÉNO

PRŮMYSL.
MĚSTO V
NĚMECKU

LÍHNUTÍ

TRETKA

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

ASOCIACE
REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ

TUMÁŠ

POUZE

CHEM.ZN.
KRYPTONU

KANCELÁŘSKÁ
ZKRATKA

4. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
LED

MRAVOUČNÁ
VYPRÁVĚNKA

ANGLICKY
HNÍZDO

2. DÍL
TAJENKY

LETMÝ

VÝZVA

ŘÍMSKY
1006
PLOŠNÁ
MÍRA
INICIÁLY
SKLADAT.
SMETANY
ZÁPORNÁ
ČÁSTICE

POPĚVEK

OPIČÍ

PLATY
VOJÁKŮ

VENKOVSKÁ
ŽENA

DRAVEC

HNĚV
NÁZEV
HLÁSKY
X

SKLADY

OTÁZKA
1. PÁDU
(SLOVENSKY)

TĚLO

POKRÝT
JÍNÍM

DŘÍVĚJŠÍ
LOTYŠSKÉ
PLATIDLO
ŘÍMSKY
501

KDEPAK

POST
SCRIPTUM

CIZÍ POLNÍ
MÍRA

SÁZENKA

KARETNÍ
HRA

ZVUK
ZVONKU
BÝVALÁ
MPZ
SSSR

SPZ PRAHY

ŘÍMSKY
51

POSTAVA

PRUDKÉ
HNUTÍ
MYSLI

DOMÁCKY
ALEXANDR

JIRÁSKOVO
DÍLO

VÝSTROJ
VOJÁKA

MEZINÁR.
KÓD
TÁDŽIKISTÁNU
POZORNÉ

OTÁZKA
1. PÁDU
MPZ
UKRAJINY

MZDA

PLETIVO
POD
KŮROU
STROMŮ

ASFALT

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

STAŘEC
MĚSTO V
NIGÉRII
ZKRATKA
SOUHV.
SKOPEC

SNAD
ZDRHOVADLO

MODŘ

DOMÁCKY
ALENA

ZÁLIV

LENDLOVY
INICIÁLY

3. DÍL
TAJENKY

DĚTSKÁ
ZDRAVICE

PŘEDCHŮDCE
GRAMOFONU

PÁDOVÁ
OTÁZKA
STROJNÍ
TRAKTOR.
STANICE

SPZ
LIBERCE
SLADKOVOD.
RYBA

ČESKÝ
ARCHIVÁŘ

DLUŽNÍ
ÚPIS

ÚSTA
(MED.)

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

VADA

DRUH
PEPŘE

AKADEMIE
VĚD

ZARUČENÉ

PŘEDLOŽKA

Má několik hektarů a od roku 2014 je oficiálně novou přírodní památkou Karlovarského kraje. Jedná se totiž o významné místo s mokřadními biotopy, které v okolní krajině chybí. Roste
zde několik vzácných druhů rostlin, hnízdí vodní ptáci a také se zde rozmnožuje vzácný hnědásek chrastavcový. Společně s přilehlými loukami, kdy se střídají vlhké se suchými, tvoří na
Toužimsku poměrně vzácnou krajinu, která byla už dříve začleněna do soustavy Natura 2000.
Na jeho břehu navíc stojí zřícenina barokního poutního kostela. Kostel nechal vystavět v letech 1732-1733 tepelský opat Raimund III. – na místě zaniklého středověkého gotického kostela.
Po roce 1945 ale postupně chátral, až v roce 1957 vyhořel po ráně bleskem (tedy podobný osud jako kostel ve Svatoboru). Od roku 2007 provádí občanské sdružení Cesta z města na
zřícenině kostela záchranné práce…
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Vyhlazení vrásek, hydratace a omlazení
s garancí
nejlepŠí ceny
a nejVyŠŠí
kVality

Dermatologové lasercentra Asklepion vám díky svému vysoce odbornému
přístupu, dlouholetým zkušenostem a nejúčinnějším metodám doporučí
nejvhodnější způsob aplikace pro omlazení tváře, krku, dekoltu i rukou.
na všechna tato ošetření asklepion poskytuje garanci nejlepší ceny
oMlazení Vlastní
kreVní plazMou
„Vitamínovým koktejl“ z vaší vlastní krve
nastartuje regenerační procesy v pleti
a zpomalí její stárnutí.

Vyhlazení Vrásek
kyselinou hyaluronoVou
Tělu vlastní látka vyplní i hluboké vrásky
a dodá pleti ztracený objem.

Vital injector
Hloubková hydratace kyselinou
hyaluronovou pleť prozáří, omladí
a nastartuje tvorbu kolagenu.

ASkLePioN PřeDStAvuje…
Mudr. Vendula dvořáková, vedoucí dermatoložka asklepionu karlovy Vary
V Karlových Varech máme profesionální tým sestřiček, kosmetiček a recepčních pod vedením kvalifikovaných lékařů specialistů,
kteří sledují nejnovější trendy ve svých oborech a neustále se vzdělávají. Asklepion v KV není jen korektivní a estetická dermatologie,
ale propojenost s dalšími obory, jako je plastická chirurgie, cévní chirurgie, ORL, gastroenterologie i stomatologie, a to vše pod jednou
střechou vám zaručuje špičkové lékařské vybavení, nejnovější technologie a používání pouze kvalitních, certifikovaných a prověřených
materiálů.

„90 % úspěšnosti ošetření závisí na způsobu provedení a zkušenostech lékaře.“
doc. Mudr. roman Šmucler, csc.

asklepion − laser and asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy Vary − Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557
Hotel Dvořák, Nová louka 11, +420 777 796 144
Mariánské lázně − Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860
Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001
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