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zakázka č. 2016166

Nejdek, Okružní

Byt 2+1
cena: 680.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Slunný byt v 1. patře panelového 
domu. Plastová okna, parkety, 

linoleum, samostatné WC. 
Sklepní kóje. Dobrý stav, ihned 

volný. UP 56 m², PENB: E. 

Byt 2+1
cena: 1.160.000,-Kč

zakázka č. 2016164

Karlovy Vary, Krymská

Makléř: Mirka Čiháková

Osmé patro zatepleného 
panelového domu se dvěma 

výtahy. Původní udržovaný stav, 
parkety, balkón. UP 51 m², 

PENB: C - úsporná. 

zakázka č. 2016160

Hroznětín, Velký Rybník

Pozemek
cena: 1.150,-Kč/m²

Makléř: Mirka Čiháková

Stavební parcela v lokalitě nové 
výstavby u Velkého Rybníka. 
Kompletní inženýrské sítě. 

7 km z centra Karlových Varů.
 Pozemek: 1.036 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

zakázka č. 2016159

Karlovy Vary, Petřín

Dům 4 byty
cena: 5.200.000,-Kč

Dům s duší o 4 bytech se zahradou 
v historické zástavbě nad 

lázeňským centrem Karlových Varů. 
Podsklepený, zahrada. UP 288 m², 

PENB: G. Pozemek 285 m².

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2016153

Rybáře, Sokolovská

Byt 2+1
cena: 1.390.000,-Kč

Druhé patro cihlového domu. 
Velké pokoje, koupelna a WC 

po rekonstrukci, nový plynový kotel, 
parkety, plastová okna. 

UP 80 m², PENB: D. 

Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Mirka Čiháková

První patro zatepleného 
panelového domu, výhled 

na zahradnictví a lesy. Původní 
jádro, sedací vana, parkety. 

UP 36 m², PENB: D. 

Byt 1+1
cena: 725.000,-Kč

zakázka č. 2016165

Drahovice, Lidická
zakázka č. 2016154

Bečov nad Teplou / Krásný Jez

Makléř: Olga Vrtáčková

Prostorná novostavba domu 
z r. 2010 s rozlehlým pozemkem. 
Klidné, dobře dopravně dostupné 

místo. UP 220 m², PENB: G. 
Pozemek 1.585 m². 

RD 4+1
cena: 4.490.000,-Kč

ČLEN

Byt 3+1
cena: 1.480.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Předposlední deváté patro zateple-
ného panelového domu po 

rekonstrukci v žádané čtvrti. Zánovní 
kuchyňská linka, zasklená lodžie.
 UP 64 m², PENB: C - úsporná. 

zakázka č. 2016156

Tuhnice, Šumavská

Za rok 2016 jsme prodali a pronajali více než 100 nemovitostí, prodali jsme

DĚKUJEME NAŠIM KLIENTŮM ZA DŮVĚRU
S námi prodáte rychle, bezpečně a za dobrou cenu!
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 1/2017 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h. 
pátek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h. 

Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 11. ledna 2017.

01 TVÁŘEMI Z TITULNÍ STRANY
jsou pracovnice Domova pro seniory ve Staré Roli, (zle-
va) pečovatelka Dagmar Sládková, vrchní sestra Vlasta 
Čábelová a sestra Petra Prodromou. Domov je součástí 
organizace Městské zařízení sociálních služeb, které 
jako jediný muž na snímku řídí Milan Martinek.

06 ADVENT V KARLOVÝCH VARECH
byl letos skutečně zimní. O první adventní neděli 
27. listopadu do města skutečně přišla zima. S veče-
rem malí i velcí občané se vydali na náměstí a veřejná 
prostranství, aby zde společně rozsvítili vánoční 
stromky, jejichž odlesk dlouho plál v očích hlavně těch 
malých „drobků“, kteří to viděli poprvé nebo to již od 
loňského roku zapomněli.

13 SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ
má za sebou první rok své existence. Úspěšný rok, 
praktické programy pro školy jsou plně
obsazené na dva roky dopředu. Svět záchranářů je 
malé městečko, kde se mohou lidé setkat se všemi 
možnými riziky a nástrahami běžného života, které 
jsou ale nasimulovány samozřejmě tak, aby nikoho 
neohrozily.

14 A JSME ZASE O ROK STARŠÍ
Karlovi IV. je 700 let, o rok starší jsme i my Karlova-
ráci. Vřídlo nám po letech znovu tryská venku, koupili 
jsme si atletický stadion AC Start, nemocnice je zas 
o něco víc modernější a svou činnost ve městě zahájila 
Vysoká škola finanční a správní. Rok 2016 je za námi. 
Co nám ještě přinesl?

17 MAREK ZVOLÁNEK VYSTOUPÍ S KSO
Do roku 2017 vstoupí Karlovarský symfonický orchestr 
Novoročním koncertem, na němž se 5. ledna představí 
s orchestrem jeden z nejlepších světovýcht rumpetistů 
Marek Zvolánek.

20 VŠUDE VŮKOL ROZKLÁDAL SE HUSTÝ LES
V předchozím čísle KRL jsme se lesy zabývali hodně 
obecně a nyní se skutečně podíváme trochu podrobně-
ji na okolí Karlových Varů.

26 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY
Od pátého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
nás sice dělí ještě pět měsíců, přesto je nejvyšší čas! 
Na co? No přece na to sehnat si startovní číslo.
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• STALO SE / STANE SE

SLEDGE HOKEJISTÉ SE VRACÍ MEZI SVĚTOVOU ELITU
Pět branek ve finále skupiny B mistrovství světa ve 
sledge hokeji proti domácímu Japonsku vstřelil Michal 
Geier (na snímku). Útočník karlovarských Žraloků tak 
podrthl skvělý výkon českých reprezentantů na turnaji. 
Nejenže všechna svá utkání vyhráli, ale ani jednou ne-
inkasovali a s celkovým skore 0:12 se zasloužené vrací 
mezi světovou elitu.

ZASTUPITELSTVO SE SEJDE V LEDNU
První jednání zastupitelstva města v roce 2017 se usku-
teční v úterý 24. ledna od 8.30 hodin v sále Alžbětiných 
lázní. Zasedání je volně přístupné veřejnosti a bude 
možné ho rovněž sledovat on-line v živém přenosu na 
www.mmkv.cz.

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR BUDE V ŽIŽKOVĚ ULICI
Nový sběrný dvůr bude v průběhu ledna otevřen 
v Žižkově ulici ve Staré Roli. V areálu kompostárny 
Správy lázeňských parků bude možné zdarma odložit 
nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný 
odpad. Za poplatek bude nový sběrný dvůr přijímat 
i stavební suť. Nový sběrný dvůr ve Staré Roli nahradí 
sběrný dvůr v Buchenwaldské ulici, který byl na konci 
prosince uzavřen.

MIKULÁŠ NADĚLOVAL V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Děti v karlovarských mateřských školách se dočkaly 
tradiční mikulášské nadílky. Čokoládové figurky čertů 
a Mikulášů a adventní kalendáře tentokrát udělaly 
radost dětem ze školek v Dvořákově ulici, v Sedleci a ve 
Východní ulici. Sladké dárky dětem předal náměstek 
primátora Jiří Klsák.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POKŘTILA ALMANACH
Městská knihovna vydala a slavnostně pokřtila svůj 
Almanach a také kalendář na rok 2017. Stalo se tak 
u příležitosti 10. výročí existence městských knihoven 
pod správou města. Almanach i kalendář budou určeny 
pro výherce soutěží a dalších akcí pořádaných městskou 
knihovnou a jako poděkování partnerům a spolupracují-
cím organizacím. K nahlédnutí je Almanach i kalendář ve 
všech odděleních Městské knihovny Karlovy Vary.

VÝPRAVY Z ČÍNY PŘEDSTAVÍ KARLOVY VARY DOMA
Na konci října se uskutečnil dvoudenní press trip čín-
ských novinářů z provincie Che-pej (Hebei, na snímku), 
v půli prosince pak následoval fam trip tour operátorů 
z jedenáctimilionového Čcheng-tu (Chengdu), pátého 
největšího města Číny a hlavního města provincie 
S‘-čchuan. Fam tripy a press tripy umožňují tour 
operátorům a novinářům seznámit se nabídkou a za-
jímavostmi  Karlových Varů a kraje, informovat o nich 
veřejnost a představit je jako zajímavý cíl cestování svým 
klientům.

SRBSKÝ PREZIDENT NAVŠTÍVIL KARLOVY VARY
V rámci oficiální návštěvy České republiky zavítal 
koncem listopadu do Karlových Varů v doprovodu své 
manželky Dragicy srbský prezident Tomislav Nikolić.  
Delegaci uvítal primátor Petr Kulhánek. Společně se 
zástupci města a kraje se srbský prezidentský pár zú-
častnil slavnostního oběda v Grandhotelu Pupp a odtud 
směřoval na prohlídku Vřídelní a Tržní kolonády, kde svou 
návštěvu Karlovarského kraje ukončil.

TŘÍDA TGM BUDE DOKONČENA NA JAŘE
Záruční oprava třídy TGM bude dokončena na jaře. 
Odstraňování reklamovaných vad na povrchu pěší zóny 
bylo již z větší části dokončeno. V místech křižovatek 
a na dalších exponovaných místech byla dlažba položena 
do betonu a nově přespárována. V jarních měsících 
proběhne výměna poškozených dlaždic a přechodových 
prvků a bude dokončeno přespárování celého povrchu. 
Město na tyto opravy získá dvouletou záruku.

MĚSTO ROZSVÍTILO VÁNOČNÍ STROMY
Tisíce lidí si užilo tradiční rozsvícení vánočního stromu. 
Kromě patnáctimetrového smrku na trzích před Ther-
malem tentokrát město vyzdobilo a rozsvítilo i stromy ve 
čtvrtích Sedlec, Počerny a Olšová Vrata.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Školka ve Staré Roli dostala na magic box
Mateřská škola ve Staré Roli se raduje z neče-
kaného vánočního dárku. Díky nákupům během 
prvního dne otevření nové prodejny v Karlových 
Varech získala tato MŠ od společnosti Lidl 
140 450 korun na nákup interaktivního vzdělá-
vacího zařízení Magic Box.

„Pro nás je podpora této mateřské školy přede-
vším radost, protože víme, že věnované peníze 
najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké 
částce mají ale především obyvatelé Karlových 
Varů a okolí, kteří na slavnostní otevření dorazili 
v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro 
děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě 
abstraktní, ale když jim paní učitelky vylíčily, co 
Magic Box umí, nemohly se dočkat. A to je pro 
nás největší odměnou.“ okomentovala darovanou 
částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.
Oficiální otevření nové prodejny v Karlových 
Varech proběhlo za účasti náměstka primátora 
Michala Riška a dětí z Mateřské školy ve Staré 
Roli. Z každého nákupu nad 300 korun usku-
tečněného 21. listopadu totiž společnost Lidl 

věnovala této MŠ 50 korun a děti i paní učitelky 
se tak prvního prosince mohly radovat z celko-
vé částky 140 450 korun. Celý den doprovázel 

zábavný program pro děti s venkovními atrakcemi 
a nabídkou občerstvení, jež bylo pro zákazníky za 
nákup nad stanovenou hranici zdarma.

Ostrůvek i svítidla. Nový přechod na 
Moskevské zvýší bezpečnost chodců
Bezpečnější přechod frekventované komunikace, 
zálivy autobusových zastávek umožňující vyšší 
komfort pro cestující i řidiče autobusů a plynulejší 
provoz, to vše přinesly dokončené stavební práce 
v Moskevské ulici. V úseku mezi ulicemi Alšova 
a Sládkova byl vystavěn devět metrů dlouhý pře-
chod rozdělený středovým ostrůvkem a osvětlený 
speciálními svítidly zvyšujícími bezpečnost chod-

ců. Přechod byl vybudován na základě četných 
podnětů obyvatel Tuhnic. Náklady činily zhruba 
2,2 milionu korun. Podobná realizace je napláno-
vána také na příští rok v Lidické ulici u stadionu 
Slavie, kde bude také vybudován přechod pro 
chodce, upraveny autobusové zastávky a zahá-
jena první etapa opravy chodníku podél Lidické 
ulice.

Kontakty 
na magistrát 
jsou přečíslovány
Od 1. ledna 2017 dojde k přečíslování všech 
pevných telefonických linek Magistrátu města 
Karlovy Vary a sídla městské policie. Stávající 
jednotné šestičíslí 353 118 nahradí pětičíslí 
353 15. Důvodem je instalace nové ústředny 
a zavedení sjednoceného číslovacího plánu 
úřadu a jeho organizací.
Všechna telefonní čísla jsou v aktualizované 
podobě dostupná na internetových stránkách 
magistrátu www.mmkv.cz, po přechodnou 
dobu budou všechna telefonní čísla plně 
funkční v původní i nové podobě.

Přehled nejdůležitějších telefonních čísel 
platných od 1. ledna 2017
Magistrát města Karlovy Vary
• telefonní ústředna: 
 353 151 111
• podatelna (Moskevská 21): 
 353 151 205, 353 151 445
• podatelna (U Spořitelny 2): 
 353 152 643, 353 152 641
 
Městská policie Karlovy Vary
• operační středisko: 
 353 153 911
• dozorčí služba: 
 353 153 933
• oddělení prevence a dohledu (Stará Role): 

353 153 937
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Advent v Karlových Varech 
byl letos skutečně zimní
V neděli 27. listopadu do Karlových Varů už sku-
tečně přišla zima. S večerem malí i velcí občané 
se vydali na náměstí a veřejná prostranství, aby 
zde společně rozsvítili vánoční stromky, jejichž 
odlesk dlouho plál v očích hlavně těch malých 
„drobků“, kteří to viděli poprvé nebo to již od 
loňského roku zapomněli. Večerními ulicemi měs-
ta k hotelu Thermál směřovaly zástupy zvědavců 
v očekávání věcích příštích. Zšeřelé prostory před 
hotelem u řeky Teplé ukrývaly opravdu zajímavé 
překvapení! Osvícená byla naplno jen velká tribu-

na, na které přítomní uvítali představitele města 
v čele s primátorem Petrem Kulhánkem.
Po úvodních slovech konferenciéra večera a po-
žehnání kněze k adventnímu času se ujal slova 
primátor města, aby posléze rozsvítil slavnostně 
ozdobený strom, který zde po celý vánoční čas 
přihlížel slavnostnímu zimnímu ruchu města. 
Zároveň s rozsvícením stromu se „rozjely“ i slav-
nostní atrakce v okolí vánočního symbolu, stánky 
se svařeným vínem, zavoněly opékané klobásy, 

ale i začaly se točit kolotoče k radosti dětí.
   Následovala další tradiční záležitost. Primátor 
města se chopil sběračky a z velké várnice, 
začal rozlévat primátorskou polévku – zelňačku 
s klobásou. Na tuto atrakci se během pár minut 
vytvořila dostatečně dlouhá fronta. V chladném 
večeru horká polévka určitě přišla vhod!
   Vánoční trhy s bohatým programem potrvají 
i do začátku roku 2017.

Jiří  Mika

Děti z mateřské školy a dobrovolníci zpříjemnili vánoční čas seniorům
V příjemné atmosféře provoněné cukrovím 
a čajem proběhla 15. prosince Vánoční be-
sídka v Mateřské škole Sluníčko ve Východní  
ulici v Karlových Varech.Děti za hudebního 
doprovodu svých učitelek zazpívaly koledy, 
zatancovaly a zarecitovaly básničky.

„Je to již hezká tradice. Desátým rokem 
v polovině listopadu volají „babičky“ ze Svazu 
civilizačních chorob, abychom jim v předvánoč-
ním čase s dětmi přišly do pečovatelského domu 
ve Východní zahrát a zazpívat.“, shodují se zdejší 
učitelky Zuzana Krajsová a Iva Trutnovská.
Odměnou dětem za jejich výkony byl úsměv 
babiček a sladké odměny v podobě vánočních 
balíčků. A co k tomu dodalo publikum? „Vždy se 
na ně moc těšíme. Je hezké, že si dají tu práci 
a připraví si pro nás takový hezký program,“ 
zaznělo také v MŠ Sluníčko.
Pozadu nezůstali ani dobrovolníci Dobrovol-
nického centra Instand, kteří pravidelně každý 
týden dochází za seniory do pečovatelského 
domu v Severní a společně hrají hry, povídají si 
a vytváří různé výrobky. Již od listopadu vyráběli 

vánoční dekorace a vše završili společným 
vánočním posezením, které se uskutečnilo již 
druhým rokem. Stejně jako v loňském roce 
nechybělo cukroví, vyrobené vánoční dekorace 
a hudební trio Silbergrim. Na posezení mezi 

nás přišlo vedení Městského zařízení sociálních 
služeb, p. o., pečovatelky a další obyvatelé 
pečovatelského domu. „Bylo to moc hezké, již 
teď se těším na další společné setkání“, dodala 
jedna ze seniorek. 
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Tříkrálovou sbírku uspořádá v Karlových 
Varech znovu Farní charita Karlovy Vary 
a tentokrát výtěžek poslouží k vybudování 
terapeutické zahrady pro osoby s Alzhei-
merovou chorobou v Karlových Varech. 

Slavnostní zahájení sbírky proběhne v úte-
rý 3. ledna, v deset hodin se vydá průvod 
královské družiny s koledníky od Magistrátu 
města Karlovy Vary k hlavní poště, kde o čtvrt 
hodiny později proběhne slavnostní zahájení. 

Těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru 
a požehnání se před před hlavní poštou dočkají 
také samotní koledníci.
Sbírky a koledování se účastní okolo 210 koled-
níků, připravených mají téměř devadesát kasi-
ček. Koledovat se bude až do neděle 8. ledna. 
Den předtím proběhne u příležitosti sbírky také 
Tříkrálový koncert, podrobnosti o něm najdete 
na webu charitakv.cz nebo facebooku.
Do sbírky můžete přispět budˇ v průběhu celého 
týdne koledníkům přímo do kasiček nebo pro-

střednictvím dárcovské esemesky ve tvaru DMS 
KOLEDA na číslo 87 777.
V předchozích letech se výnos z Tříkrálové sbír-
ky využil na rozšíření a modernizaci Týdenního 
stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
v Karlových Varech. Loni se sbírky zúčastnilo 
více než 240 koledníků, kteří měli k dispozici 82 
kasiček. V šestnáctileté historii Tříkrálové sbírky 
byl loňský výtěžek 159 645 korun třetím nejvyš-
ším, o rok předtím se podařilo vybrat 176 578 
korun, v roce  2014 to bylo 161 147 korun.

Tříkrálová sbírka pomůže lidem 
s Alzheimerovou chorobou

Zazněly zajímavé příběhy z dějin 
královského města 
Už po šestadvacáté se první adventní neděli 
sešel Klub přátel Karlových Varů na Historickém 
semináři Karla Nejdla, pořádeném ve spolupráci 
s Alžbětinými lázněmi a Muzeem Karlovy Vary.
Za přednášecím pultíkem se po celý den střídala 
celá řada diskutujících, zazněly velice zajímavé 
příběhy z historie lázeňského města Karlovy Vary.
A věru bylo o čem hovořit. V roce 2016 proběhly 
v řadě měst a míst oslavy 700. výročí naroze-
ní císaře a krále Karla IV. V popředí oslav byly 
samozřejmě Karlovy Vary, město které císař 
římský a král český založil a nad nímž držel svou 
ochrannou ruku. V rámci příprav na toto důležité 
výročí se studiem historických událostí zaobírala 
celá řada odborníků, ale také amatérů, kteří 
v archivech a knihovnách našli ještě nepublikova-
né skutečnosti a zajímavosti ze života monarchy 
i dějin samotného královského města.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
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MĚSÍC

RADA 
MĚSTA

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA

SVATBY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

TERMÍNY
 JEDNÁNÍ

TERMÍNY 
JEDNÁNÍ

TERMÍNY 
OBŘADŮ 

TERMÍNY 
OBŘADŮ

OBŘAD PRO 
DĚTI NAROZENÉ 

V OBDOBÍ

TERMÍN
PRO DORUČENÍ 

PŘIHLÁŠKY

LEDEN 10, 31 24 21. 26.1.2017 1.10.2016 – 31.10.2016 5.1.2017 

ÚNOR 14, 21 18. 23.2.2017 1.11.2016 – 30.11.2016 2.2.2017 

BŘEZEN 14, 28 7 18. 30.3.2017 1.12.2016 – 31.12.2016 9.3.2017 

DUBEN 11 25 15. 27.4.2017 1.1.2017 – 31.1.2017 6.4.2017 

KVĚTEN 2, 16, 30 13. 25.5.2017 1.2.2017 – 28.2.2017 4.5.2017 

ČERVEN 13 27 3. a 24. 29.6.2017 1.3.2017 – 31.3.2017 8.6.2017 

ČERVENEC 11 8. a 22. 27.7.2017 1.4.2017 – 30.4.2017 7.7.2017 

SRPEN 8, 29 31.8.2017 1.5.2017 – 31.5.2017 10.8.2017 

ZÁŘÍ 5, 26 12 21.9.2017 1.6.2017 – 30.6.2017 1.9.2017 

ŘÍJEN 3, 17 31 26.10.2017 1.7.2017 – 31.7.2017 5.10.2017 

LISTOPAD 7, 21 30.11.2017 1.8.2017 – 31.8.2017 9.11.2017 

PROSINEC 5, 12 19 21.12.2017 1.9.2017 – 30.9.2017 1.12.2017 

D ů l e ž i t é  t e r m í n y  p r o  r o k  2 0 1 7

Termíny pro uzavření manželství v období od 1.srpna do 31. prosince 2017 budou Radou města Karlovy Vary schváleny bezprostředně poté, co budou 
známy termíny konání kulturních a sportovních akcí, při kterých jsou na území města Karlovy Vary realizována značná dopravní omezení. Ve výše uvedených 
termínech se konají svatební obřady pouze v obřadní síni města Karlovy Vary (manželství není možné uzavřít na jiném vhodném místě mimo obřadní síň).

Farmářské trhy lákají k nákupům už šest let

Už šestým rokem si mohli návštěvníci Městských 
farmářských trhů vychutnávat jejich autentic-
kou atmosféru. Promenáda plná vůní čerstvých 
a kvalitních produktů i sezonního ovoce zákazní-
ky lákala, což bylo vidět na velké návštěvnosti. 

Pravidelně každý měsíc za každého počasí lemova-
ly červené  stánky cestu před historickou budovou 
bývalé tržnice. Ráno kolem sedmé hodiny se čistil 

prostor, natahovaly se kabely s elektřinou, či dopl-
ňovaly odpadkové koše.  Kolem osmé býval největší 
stres, protože začínali přijíždět výrobci a pěsti-
telé.  Většina prodejců měla své stálé zákazníky, 
vzájemně se na sebe těšili. Pořádnou frontu bylo 
možné vídat  u pěstitelů ovoce a zeleniny. Téměř 
stálá fronta byla u prodejců s chlazenou drůbeží, 
další se tvořila u pěstitelů českých žampionů. Bez 
povšimnutí nebylo možné minout třeba prodejnu 
s rybami z Třeboně.
Farmářské trhy nabízely kromě nákupů i skvělou 
atmosféru, která po celý rok přitahovala stále 
více zákazníků. Ty jistě potěší plánované rozšíření 
sortimentu zemědělských a potravinářských pro-
duktů a v jednání pro rok 2017 je také konání trhů 
dvakrát do měsíce. Jedinou výjimkou by mělo být 
období letních prázdnin, kdy budou trhy stejně jako 
doposud jednou měsíčně.

Podle předběžného plánu se počítá v roce 
2017 s farmářskými trhy v těchto termínech: 
17. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 
19. května, 2. června, 16. června, 
21. července, 18. srpna, 1. září, 15. září, 
6. října, 20. října, 10. listopadu, 1. prosince 
a 15. prosince.

Vánoční stromky odkládejte 
na stanoviště nádob na odpad 

Úklid vánočních stromků v Karlových Varech 
bude probíhat od 2. ledna do 29. února 2017. 
V tomto termínu budou odváženy vánoční 
stromky shromážděné u sběrných míst 
na separovaný odpad a u kontejnerových 
stanovišť. Stromky umístěné mimo určená 
stanoviště budou odstraněny až v rámci 
běžného úklidu města prováděného pověřenou 
úklidovou společností. Prosíme občany, aby 
vánoční stromky odkládali na stanoviště 
nádob na odpad a dbali tak na pořádek v okolí 
svého bydliště. 
Bližší informace získáte u pracovnice 
technického odboru magistrátu města Petry 
Soprové na telefonu 353 151 165 nebo emailu 
p.soprova@mmkv.cz.
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Karla a jeho Vary znají nejlépe Ranhojiči
Karla a jeho Vary znají nejlépe Ranhojiči ze 
ZŠ Truhlářská. Důkazem je jejich vítězství ve 
stenojmenné naučno-zábavné soutěži určené 
pro žáky druhého stupně. Na druhém místě 
skončili Tovaryši z Konečný ze ZŠ Konečná, 
třetí byli Trubadúři zastupující ZŠ Libušina. 
Dvoučlenná družstva vyslaná ze šesti základ-
ních škol v Karlových Varech podporovala 
ve společenském sále Lázní III rovná stovka 
spolužáků v doprovodu devíti vyučujících. Jed-
na ze zúčastněných škol si přinesla i vlastní 
vlajku a týmový oděv.

Cílem akce bylo, aby děti znalosti o Karlu IV. 
a středověku dokázaly propojit s městem Karlovy 
Vary a poznaly místa, které město skrývá. Celkem 

dvanáct soutěžících usazených ve dvoučlenných 
týmech sedělo na podiu a plnilo samostatné úkoly, 
které byly připraveny v pracovních listech.
Pracovní listy byly sestaveny ze třinácti povinných 
a jedné bonusové otázky, deseti fotografií k pozná-
vání konkrétního místa ve městě, třech předmětů 
ze středověku, jejichž funkci děti odhalovaly a od-
krývání patnácti indicií, které soutěžící dovedly ke 
konkrétnímu místu.
V průběhu této soutěže byly zapojeny i doprovod-
né týmy dětí, které přišly podpořit své spolužáky. 
Děti měly za úkol odkrývání indicií a při odhalení 
správné odpovědi, tak mohly svým zástupcům 
pomoci s jednou nejasnou otázkou v písemném 
testu.
Zároveň se také účastnily dobrovolně poznávání 

míst na fotografiích a kreslily mapu města pro 
Karla IV. a jeho družinu, pokud by se přijel do 
svého města podívat dnes.
Po skončení soutěžní sekce se slova ujal ná-
městek primátora Jiří Klsák, který s dětmi prošel 
připravenou prezentaci se správnými odpovědmi 
a zajímavými informacemi.
Všechny zúčastněné děti mezi soutěžícími i ty 
z publika získaly Čestné uznání za účast, každá 
škola stejně tak získala Čestné uznání. Dětem se 
dostalo i dárkových balíčků, čestná uznání dostali 
soutěžící umístění od šestého do čtvtého místa. Na 
závěr akce byla vyhlášena družstva umístěná na 
stupních vítězů. Školáci obdrželi dárkové balíčky 
a hodnotné ceny, a všechny týmy se pak společně 
vyfotily s kostýmem Karla IV. a Jiřím Klsákem.

Jaké je to mít nedostatek jídla? 
Téma pro studenty CIS
Výživa a potraviny byly tématy Světového dne výživy, 
do kterého se aktivně zapojili studenti Carlsbad Inter-
national School.
V souladu s mottem OSN “Klima se mění. Zemědělství 
a potraviny se musí změnit také”, se studenti v malých 
skupinách zapojili do mnoha aktivit kolem světové 
potravinové krize. V simulaci hladovění a nedostatku 
potravy na zeměkouli zažili nerovnoměrné rozdělení 
potravin na jednotlivých kontinentech naší planety. 
Aktivity dále zahrnovaly výpočet ceny jídla, spolupráci 
při logistickém mapování původu potravin a kreativní 

výtvarný workshop na téma výživa.
Studenti a personál Carlsbad International School 
v praxi okusili nedostatek potravy, když součástí jejich 
obědového menu byla pouze rýže. 
Výtěžek ze Světového dne výživy v CIS pomohl dětem 
v Dětské vesničce SOS v Karlových Varech  připravit 
bohatší mikulášskou nadílku.
Carlsbad International School vychovává a vzdělává 
chlapce a dívky ve věku 14 – 18 let, aby byli akade-
micky silnými studenty a zároveň zodpovědnými obča-
ny mezinárodních i místních společenství a komunit. 

Karel a jeho Vary. 
Výsledková listina soutěže
1. místo 
ZŠ Truhlářská – Ranhojiči – 46,5 bodu
2. místo 
ZŠ Konečná – Tovaryši z Konečný – 42 bodů
3. místo 
ZŠ Libušina  -  Trubadúři – 38 bodů
4. místo 
ZŠ J.A.Komenského –  Krumpléři - 36,5 bodu
5. místo 
ZŠ 1.Máje –  Karlíci - 36 bodů
6. místo 
ZŠ Poštovní – 31 bodů
Maximální počet bodů byl 55.
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Městské zařízení sociálních služeb 
Karlovy Vary, to je kvalitní péče o seniory 
Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy 
Vary, které je naším zřizovatelem a rozhoduje 
o naší činnosti. Naším posláním je poskytovat 
kvalitní sociální služby občanům města Karlovy 
Vary a přilehlých obcí. Co se skrývá za touto 
větou, tedy jaké služby a komu poskytujeme? 

Aktuálně naše zařízení poskytuje nějakou formu 
pečovatelské služby přibližně 780 uživatelům 
a péče probíhá na různých místech a různým 
způsobem. 
Část našeho působení probíhá v pěti domech 
s pečovatelskou službou v Karlových Varech. 
V nájemních bytech v těchto domech bydlí přibližně 
240 seniorů. Žadatelům na základě jejich žádosti 
tyto byty přiděluje komise Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Karlovy Vary a senioři, kteří zde 
bydlí, mohou využívat pomoc a podporu kvali-
fikovaných a proškolených pečovatelek, které 
mají v těchto domech zázemí. Senioři si společně 
se sociální pracovnicí vyberou pomoc a způsob 
podpory, které jim pak pečovatelky poskytují. 
Základní úkony, ze kterých si senioři vybírají, se 
týkají pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, 
pomoci při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo 
pomoci při zajištění stravy, pomoci při zajištění 
chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. V domě s pečovatelskou 
službou ve Východní ulici se péče poskytuje po celý 
rok 24 hodin denně, v ostatních čtyřech domech 
probíhá služba v čase od 7 do 15:30 hodin nebo 
podle potřeby klienta až do 19 hodin. 
O další seniory a zdravotně postižené se staráme 
v místě jejich trvalého bydliště na celém území Kar-
lových Varů a v přilehlých obcích, kam pečovatelky 
docházejí nebo dojíždějí. V bytech je seniorům 
poskytován stejný rozsah služeb jako v domech 
s pečovatelskou službou a tato forma péče je mezi 
seniory velmi oblíbená a vyhledávaná. Tímto způ-
sobem se staráme přibližně o dalších 360 seniorů. 

V poslední době v domech s pečovatelskou službou 
i ve vlastních bytech seniorů poskytujeme služby 
až do večerních hodin a nově začínáme o seniory 
pečovat i o víkendech. 
Součástí MZSS jsou také tři jídelny, a to v Domově 
pro seniory ve Staré Roli, Zlatá kotva v Rybářích 
a v Domě s pečovatelskou službou v Drahovicích. 
V jídelnách vaříme tři druhy jídla, z toho dvě jídla 
jsou dietní a strávníci si mohou vybrat, které jídlo 
si na daný den objednají. Senioři mohou do jídelen 
docházet, nebo si nechávají jídlo dovézt domů. Na 
tým zkušených a kvalifikovaných kuchařů dohlíží 
odborná nutriční terapeutka, která garantuje, že 
připravovaná jídla splňují nutriční požadavky na 
kvalitní stravování seniorů a že jídla budou také 
chutná. Navíc i cena jídla je příznivá. 
Součástí Městského zařízení sociálních služeb Kar-
lovy Vary je také Domov pro seniory ve Staré Roli, 
který disponuje dvaceti jedním lůžkem. Tým pečo-

vatelek a zdravotních sester zde poskytuje zdra-
votní a ošetřovatelskou celodenní péči. O seniory je 
tedy komplexně postaráno a tak zde nacházejí svůj 
nový domov. Den mají obyvatelé vyplněný různými 
aktivitami, například aktinoterapií, ergoterapií, 
canisterapií, muzikoterapií, pobytem v zahradě, 
společně se scházejí v klubovně, cvičením a jógou 
upevňujeme jejich pohybové schopnosti. Seniorům 
zde poskytujeme jak odbornou péči, tak jim vytvá-
říme i příležitosti pro to, aby svůj volný čas strávili 
aktivně a spokojeně. 
Pro Domov pro seniory se aktuálně připravuje pří-
stavba nové budovy. Nový objekt je projektován pro 
40 lůžek a celková kapacita Domova pro seniory 
pak bude 61 lůžek. Toto rozšíření kapacity je pro 
karlovarské občany jistě dobrou zprávou. 
Kromě pečovatelské služby zprostředkováváme 
našim seniorům, kteří mají zájem, také velmi pestrý 
společenský a kulturní program. Zajišťujeme pro ně 
celou řadou kulturních, společenských a aktivi-
začních akcí (koncerty, besedy, přednášky, výlety, 
návštěvy galerií, divadelních představení, cvičení 
jógy, diabetické cvičení). Senioři se do nabíze-
ného programu velmi aktivně zapojují a akce jim 
přinášejí radost a potěšení. O našich akcích jsme 
vás již opakovaně informovali v předešlých číslech 
tohoto časopisu. 
MZSS nabízí všem karlovarským seniorům 
a zdravotně postiženým občanům pomoc, pokud se 
nacházejí v obtížné sociální situaci, a proto se na 
nás můžete s důvěrou kdykoliv obrátit. 
Na závěr vedení Městského zařízení sociálních slu-
žeb Karlovy Vary děkuje všem svým zaměstnancům 
za náročnou práci, kterou pro karlovarské seniory 
vykonávají, děkujeme za to, že k péči o seniory 
přistupují zodpovědně, a i s potřebnou láskou, 
trpělivostí a pochopením. 
Všem seniorům a zaměstnancům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v celém roce 2017.
 Milan Martinek, ředitel Městského zařízení

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Chcete rozhýbat život ve svém okolí?
Živá komunita. Nový program na podporu lidí, 
kteří chtějí oživit své okolí, rozjíždí v sou-
časné době nadace Via. Cílem programu je 
zlepšování veřejného prostoru a mezilidských 
vztahů v sousedských komunitách. „Program 
je otevřený jakémukoliv nápadu, který propojí 
lidi a přispěje k oživení místa. Příkladem 
mohou být sousedské slavnosti, komunitní 
zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy 
tradic, opravy drobných památek, oživení 
chátrajících staveb nebo třeba komunitní 
divadla,“ shrnuje Lucie Voláková, programová 
manažerka Nadace Via.   

Součástí programu je také série vzdělávacích 
seminářů a propojování s dalšími lidmi, kteří 
vytvářejí podobné projekty.
Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně 
tří aktivních lidí a menší neziskovky založené 
na dobrovolnické práci, obdržet mohou finanční 
příspěvek až sto tisíc korun. Uzávěrka programu 
bude každé tři měsíce, ta první byla 14. prosince.
Společně se samotným grantu je vítané také 
propojení se zkušeným mentorem, který reali-
zátorům pomůže uvést daný projekt úspěšně do 
praxe. „Nechceme poskytovat pouze finanční 
podporu, ale být v projektu jakýmisi průvodci. 
Tedy poskytovat pomoc a rady dle aktuální po-
třeby a propojovat účastníky programu s dalšími 
lidmi, kteří mají podobné nápady a řeší podobné 
problémy,“ dodává Lucie Voláková.
Účastníci programu se mohou hlásit také na 
vzdělávací semináře, které jim ukážou, jak získat 
další peníze na svůj projekt z jiných zdrojů nebo 
jak zapojit do svých aktivit veřejnost a sousedy.
Nadace Via je nezávislá česká nadace, která už 
devatenáctým rokem podporuje aktivní lidi, kteří 
mění své okolí k lepšímu. Jejími tématy jsou 
rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie 
v Česku. Více informací o programu Živá komuni-
ta naleznete na webu nadacevia.cz.
 Zdeněk Mihalco

V Karlových Varech se zavádí nový model pečovatelské služby
Sociální inovace 3S. Nový model poskytování 
pečovatelské služby v současné době realizuje 
s podporou Evropského sociálního fondu v deseti re-
gionech České republiky Komunitní centrum Petrklíč. 
Území města Karlovy Vary bylo do tohoto inovačního 
programu rovněž zařazeno a zájemci o pečova-
telskou službu tak mají na výběr mezi tradičním 
a inovativním modelem.
Model Pečovatelská služba 3S byl vyvinut s ohledem 
na skutečné potřeby uživatelů služby a využívá 
moderní německý model práce s uživatelem. Služba 
je poskytována ve standardní kvalitě a je ze stejných 
podmínek dostupná nejen ve městech, nýbrž i na 
venkově. Řízení a organizace služby je zaměřeno na 
efektivitu ve vztahu k veřejným rozpočtům, služba 
má být pro veřejnou správu výrazně levnější než 

tradiční model. Uživatel přitom hradí stejnou částku, 
jako v tradičním modelu a úspor je dosahováno 
přesným plánováním a efektivní organizací práce. 
O pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S lze 
požádat na telefonním čísle 739 264 951. Koor-
dinátor služby si se zájemcem o službu nebo jeho 
rodinnými příslušníky sjedná bezplatnou schůzku 
přímo v Karlových Varech a podrobně vysvětlí způ-
sob poskytování služby. V případě zájmu pak bude 
provedeno bezplatné sociální šetření v domácnosti 
budoucího uživatele služby. V případě vzájemné do-

hody bude následně sepsána smlouva o poskytování 
služby a nejpozději do dvou týdnů bude poskytování 
služby zahájeno. Uživatel hradí službu jednou mě-
síčně na základě jím potvrzeného výkazu provedené 
péče. Cena služby je nastavena v souladu s platnou 
legislativou a nepřevyšuje cenu služby poskytované 
v tradičním modelu. Město Karlovy Vary bude mít ze 
strany poskytovatele dlouhodobě garantováno, že 
dotační spoluúčast města Karlovy Vary na provedené 
službě bude o 50% nižší, než dotační spoluúčast 
poskytovaná službě v tradičním modelu, která již na 
území města Karlovy Vary působí. Tato úspora byla 
v roce 2015 prokázána pilotním provozem a nezá-
visle ověřena experty Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky.
 Tomáš Kábrt, regionální koordinátor

Potřebujete pečovatelskou službu? Vyzkou-
šejte její moderní model. Zavolejte na 739 264 
951 nebo navštivte www.petrklice.cz. 
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Oddělení prevence a dohledu 
slouží lidem už patnáct let
Oddělení prevence a dohledu Městské policie 
Karlovy Vary vzniklo na jaře roku 2001. Svou 
činností bezesporu přispívá k tomu, že se Měst-
ská policie K.Vary dostala do povědomí občanů 
nejen jako složka represivní, ale i jako složka, 
která se věnuje široké veřejnosti a přispívá tak 
ke zvyšování její bezpečnosti.
 
Oddělení prevence a dohledu  Městské policie 
Karlovy Vary zajišťuje přípravu, organizaci a re-
alizaci projektů v preventivně výchovné oblasti, 
vypracovává metodiku činnosti oddělení prevence 
kriminality, ve spolupráci s pedagogy a výchovnými 
pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy 
a přednášky pro mateřské školy, základní, střední 
a vyšší odborné školy s cílem zvyšovat kvalitu vě-

domostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu 
a právního vědomí dětí a mládeže, zajišťuje soutěže 
pro děti a mládež (výtvarné, vědomostní a sportov-
ní) a provádí jejich vyhodnocování, zabývá se prací 
s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, 
řešení konfliktních situací, kritického a logického 
myšlení za pomoci interaktivních metod, realizuje 
preventivně zaměřené besedy a přednášky pro se-
niory a zdravotně handicapované občany. Oddělení 
prevence a dohledu  působí také v pracovní skupině 
pro prevenci kriminality při Radě města Karlovy Vary 
a pracovních skupinách Harm Reduction a preven-
ce kriminality Karlovarského kraje, spolupracuje 
s koordinátorem prevence kriminality na úrovni 
kraje, preventivně informační skupinou Policie Čes-
ké republiky, občanskými sdruženími a nadacemi.

Preventivní programy
 pro děti z mateřských škol: Děti a městská 

policie; Včas umět a znát, je napořád; Ajaxův 
kufřík

 první stupeň základních škol - projekty: Notes 
strážníka Pavla, Ajaxův zápisník

 druhý stupeň základních škol, střední a vyšší 
odborné školy v rámci primárně preventivní-
ho programu „Právo pro každého“.

Kde nás najdete?
Školní 7 (Lidový dům)
Karlovy Vary – Stará Role
Tel: 353 118 937

Městský kamerový 
systém čítá již 28 kamer

Rada města schválila na svém jednání 13. prosince 
změnu Organizačního a pracovního řádu Městské 
policie Karlovy Vary. Od 1. ledna 2017 se mohou 
noví úspěšní zájemci o práci strážníků těšit na ná-
borový příspěvek ve výši 50 tisíc korun. Příspěvek 
je rozdělen do dvou částí. Od nástupu do pracovního 
poměru bude vyplácen po dobu dvou let měsíční 

příspěvek ve výši 1 500 korun. Jednorázového pří-
spěvku ve výši čtrnácti tisíc korun se pak dočkají 
noví strážníci po úspěšném absolvování zkoušky 
odborné způsobilosti, tedy tři měsíce po nástupu. 
Cílem náborového příspěvku je zvýšení mzdy pro 
začínající strážníky a tedy rozšíření stávajícího port-
folia benefitů.  

Nevídaný nárůst zažívá v posledních dvou letech 
kamerový systém provozovaný městskou policií 
(MKDS). Nejenže prošel dvouetapovou modernizací, 
ale také se řádně rozrostl. V pátek 9. prosince byl 
zprovozněn již osmadvacátý kamerový bod. Ten byl 
vybudován v areálu Meandr poblíž lávky přes řeku 
Ohře.
Díky kamerovému systému v loňském roce stráž-
níci zaznamenali a následně řešili téměř patnáct 
set událostí a lze očekávat, že v letošním roce 
tuto hranici dokonce překročí. Kamerový systém 
je navíc využíván i pro vyhodnocení záznamů, což 
nejvíce využívá Policie ČR. Ročně se jedná přibližně 
o stovku případů. To bylo také důvodem pro úpravu 
systému v rámci zmíněné modernizace, takže si 
policisté již několik měsíců mohou data vyhodno-
covat a zálohovat sami.

Úspěšní zájemci dostanou 
náborový příspěvek padesát tisíc

PODĚKOVÁNÍ    Neadresné, ale o to upřímnější poděkování od strážníků Městské policie Karlovy Vary 
patří všem občanům našeho města, kteří nejsou lhostejní a oznamují na operační středisko MP páchání 
protiprávního jednání. Strážníci jsou díky tomu schopni reagovat velmi operativně na situaci a rychlým 
zákrokem eliminovat negativní dopady protiprávního jednání a velmi často zadržet i pachatele.

Alkohol zahřeje, 
ale za volant nepatří
Chladné počasí pod bodem mrazu evidentně moti-
vuje k zahřátí i řidiče. Hned dva případy alkoholu za 
volantem řešili strážníci karlovarské MP v krátkém 
časovém sledu.
Nejprce si strážníci z pořádkové služby všimli na 
Západní ulici neosvětleného vozidla, ve kterém 
devětačtyřicetiletý cizinec v předvánočním čase 
stylem jízdy připomínal spíš pletení vánočky, než 
plynulou jízdu. O pár hodin později odhalili strážníci 
ve Staré Roli dalšího podnapilého šoféra, dokonce 
bez dokladů. Upozornil na sebe sám. Stačilo, že ne-
dal znamení o směru jízdy. Krátce po půlnoci 9. pro-
since pak strážníci motorizované hlídky služby PCO 
při kontrole obchodně správní části města narazili 
za volantem na devětatřicetiletého muže z Božíčan, 
který během kontroly nadýchal přes jednu promili. 
Všichni výtečníci skončili v rukou Policie ČR.
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• SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

Svět záchranářů v Karlových Varech byl slav-
nostně otevřen 11. září 2015 a už jeho začátky 
nám napovídaly, že tohle byla dobrá myšlen-
ka, která nadchne. Co jsme ale netušili, jak 
moc. Praktické programy pro školy jsou plně 
obsazené na dva roky dopředu. Co nás těší 
velmi, je zájem ostatních krajů, aby i u nich 
Svět záchranářů vyrostl. Jsme pro ně inspi-
rací a pomáháme jim v úplných začátcích na 
startu projektu. 

Celkem naši lektoři 
proškolili skoro 16 
tisíc dětí a přes 8 
tisíc dospělých. Naše 
tříhodinové výukové 
programy zaujaly 
žáky 339krát a pro-
školili jsme 91 škol. 
Ty byly především 

z Karlovarského kraje, ale výjimkou nebyly ani 
návštěvy z Prahy a okolí. Společně s žáky se 
ale také proškolili pedagogové a těch bylo přes 
tisícovku. Uspořádali jsme skoro 190 akcí na 
klíč. Těmi jsou pro nás individuální vzdělávací 
programy jako například kurzy pro zaměstnance 
úřadů, cvičení a semináře pro záchranáře nebo 
programy pro zájmové skupiny jakými jsou 
například skauti, domovy mládeže apod. Při 
těchto akcích na klíč bylo proškoleno přes 7 tisíc 
dospělých a přes 6 tisíc dětí. 
Věnujeme se i veřejnosti, která u nás má dveře 
otevřené vždy odpoledne a v letním provozu 
i jeden den o víkendu a je jí k dispozici moderní 
dopravní hřiště nebo záchranářská stezka. Pořá-
dali jsme ale i větší akce, které byly spjaty vždy 
s nějakou aktuální tématikou, která se samozřej-
mě týkala bezpečí a prevence. Celkem jsme na 
těchto akcích pro veřejnost přivítali přes 10 tisíc 
návštěvníků.
O letních prázdninách 2016 jsme také pořádali 
dva turnusy příměstských táborů, které byly bez-
nadějně naplněné a dokonce už teď zvažujeme, 
že kvůli zájmu pro rok 2017 přidáme ještě jeden 
turnus navíc. 
Tato všechna čísla jsou pro nás motivací a hna-

cím motorem a především signálem, že jsme se 
vydali správným směrem. V následujícím roce 
chceme pokračovat v osvědčených programech, 
které možná projdou malými změnami, které 
iniciují samotní lektoři, protože právě oni žáky 
vyučují a vědí tzv., kde co vychytat. Stále se 
posouvají vpřed. I nadále budeme pokračovat 
v akcích na klíč, vzdělávat menší i větší a pod-
porovat budeme i seniory, jež u nás absolvují tzv. 
Senior akademii s Městskou policií. Líbí se nám 
myšlenka, že jsme tu v podstatě pro jakoukoli 
věkovou skupinu. Od nejmenších až po ty starší 
a zkušené. 
Dále budeme podporovat a budeme nápomocni 
při zrodu nových Světů záchranářů, protože 
jak se ukazuje, vážně to stojí zato. Významné 
návštěvy, například včetně ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové, byly opravdu nadšené 
a všichni shodně tvrdili, že tyhle peníze z EU byly 
vynaloženy opravdu efektivně. 
 Daniela Rybářová, 
 PR manažer Asociace Záchranný kruh

Svět záchranářů má za sebou první rok

Svět záchranářů
Svět záchranářů je malé městečko, kde se 
mohou lidé setkat se všemi možnými riziky 
a nástrahami běžného života, které jsou ale 
nasimulovány samozřejmě tak, aby nikoho 
neohrozily. A to vše hlavně díky prožitku. Jako 
by to člověk skutečně na vlastní kůži prožil. 
Jak bude v dané situaci reagovat? Co by príště 
udělal jinak a lépe? Jak se změní jeho postoj 
vůči nebezpečné situaci, o které doposud nic 
nevěděl nebo kterou doposud nevnímal? I na 
toto se lektoři z řad profesionálních
záchranářů ptají účastníků při absolvování tří-
hodinových tematicky zaměřených programů 
nabitých zážitky. Úkolem je tady totiž učit ji-
nak. Zážitkem.

Asociace Záchranný kruh
Vznikla v roce 2005 jako nositel a hlavní re-
alizátor Integrovaného projektu Záchranný 
kruh. Na základě partnerských dohod sdružu-
je Asociace záchranářské, vzdělávací a další 
subjekty a instituce, které se aktivně zabývají 
problematikami vzdělávání, prevence a pří-
pravy v oblastech běžných rizik a mimořád-
ných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, 
zdraví, životního prostředí a majetku. Všichni 
společně realizují projekty a v současné době 
zejména vyvíjejí nové vzdělávací materiály 
a pomůcky, které pomáhají v každodenním ži-
votě všem cílovým skupinám, zejména dětem 
a mládeži,
ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat 
rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se 
na ně, či správně reagovat v krizových situa-
cích.
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• ROK 2016

Karlovi IV. je 700 let. O rok 
starší jsme i my. Karlovaráci

Prvním miminkem roku 2016 byla Karolína 
Polidarová. Narodila se v karlovarské porodnici 
1. ledna v 9:36, vážila 2950 gramů a měřila 
48 centimetrů.

Začátkem února se ke společnému jednání sešly 
rady města a kraje. Na programu měly vypořádání 
majetkových pohledávek, převod zřizovatelských 
funkcí například Domu dětí a mládeže, podporu 
nemocnici a MFF, rekonstrukci Císařských lázní, nové 
letecké linky a další témata. Rady se dohodly na 
směně majetku v hodnotě zhruba 12 milionů korun.

Na rychlostní silnici R6 začalo platit omezení 
rychlosti v úseku průtahu městem mezi křižovatkami 
před odbočením na Chodov a Tesco a křižovatkou 
u Glo busu. Neplatí zde 130 kilometrová rychlost, 
jezdit se tu může pouze sto desítkou. 

Očista lokality Dolního nádraží byla skončena. 
Bývalé depo Českých drah mezi Dolním nádražím 
a Tuhnickou lávkou se dočkalo dekontaminace. 
Vlastníkem pozemků v území mezi Ohří a Západní 
ulicí je developerská společnost Lordship. Do budoucí 
lokality promluví územní studie a následně i nová 
podoba územního plánu. Lordship zde plánoval 
novou čtvrť s obchodní i rekreační infrastrukturou 
tzv. Centralpark. Jednání o jeho podobě trvají od roku 
2010.

Obelisk sochaře Pavla Opočenského ustoupil Vřídlu 
a byla tak odstraněna poslední překážka v opravě 
havarijního stavu kolonády. Na místě obelisku začalo 
vznikat místo pro provizorní výtrysk nejznámějšího 
karlovarského pramene. 

Unikátní technologii na úpravu vody spustili 
v úpravně vody Březová, jejímž zdrojem je nádrž 
Stanovice. Na této v Karlovarském kraji nej větší 

úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy pitné 
vody o nový stupeň: ultrafiltraci.

Nové místo pro vývěr Vřídla se podařilo dokončit 
v předvečer zahájení lázeňské sezóny. Vřídlo se tak 
opět stalo dominantou města a na svém novém 
stanovišti v otevřeném prostoru také vyhledávaným 
cílem nejen návštěvníků města, ale i jeho obyvatel.

Parkovací automat přijímá karty. Bankovkami 
nebo přednabitou Karlovarskou kartou je možné nově 
parkovné v centru Karlových Varů. První parkovací 
automaty nové generace byly v dubnu nainstalovány 
v ulicích Dr. Davida Bechera a Zahradní. Do čtyř 
let moderní přístroje nahradí všechny parkovací 
automaty ve městě.

Karlovy Vary zdobily pískové sochy. U příležitosti 
oslav 700. výročí narození Karla IV. vytvořil sochař 
Tomáš Bosambo v ulicích města postupně tři pískové 
sochy. První, největší a nejobdivovanější vyrostla na 
začátku května u Mlýnské kolonády. Písková socha 
zakladatele města v nadživotní velikosti se sice na 
první pokus těsně před dokončením sesypala, ale 
druhá verze se povedla a na Mlýnské kolonádě je 
k vidění dodnes. 

V karlovarské nemocnici začala další etapa rekon-
strukce. Na objektu interny začala nástavba pro 
plicní oddělení. Na tuto investiční akci poskytlo kraji 
desetimili onovou dotaci město Karlovy Vary. 

Parkovací karty jsou od května zpoplatněny. 
Jedná se o karty na místa, kde je možné stát pouze 
s povolením Magistrátu města Karlovy Vary. Cílem 
zavedení poplatku je regulace počtu vydaných 
povolení.

Také Činohra Karlovarského městského divadla se 
zapojila do roku oslav narození Karla IV. a nastudovala 
původní inscenaci Jiřího Seidlera „Karel IV. aneb 
Strasti Otce vlasti“ s Terezou Kostkovou a Alešem 
Hámou v hlavních rolích.

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart otevřelo novou 
tra su, tentokrát pro příznivce adrenalinu a rychlé 
jízdy. Ke třem stávajícím lezeckým okruhům různých 
obtížností a procházce v korunách stromů přibyla 
trasa tvořená 14 sjezdovými lanovkami. Nejvyšší bod 
této trasy se nachází ve výšce 16 metrů, nejdelší 
sjezd měří 40 me trů. Trasa je určena návštěvníkům 
od 12 let

Karlovy Vary zahájily novou lázeňskou sezónu 
ve dnech 6. – 8. května třídenními celoměstskými 
slavnostmi, které se staly oslavou 700. výročí 
narození Karla IV. Jedním z vrcholů se stal téměř 
třísetčlenný průvod družiny Karla IV. 

Od května roste v karlovarských lázeňských lesích 
Dub Karla IV. Strom byl slavnostně zasazen 14. 
května, tedy přímo v den výročí narození českého 
krále a římského cí saře, a to v prostorách někdejší 
středověké osady v lokalitě sv. Linhart. 

Půlmaraton si podmanil město. Karlovy Vary 
hostily v sobotu 21. května jednu z nej prestižnější 
sportovních akcí. Již počtvrté se ulicemi města 
proběhly tisíce elitních závodníků i hobby běž ců 
v rámci Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, který 
se letos poprvé pyšnil zlatou známkou Mezinárodní 
atletické federace IAAF za kvalitu.

Dokumentační soutěž Chceme čisté město přinesla 
zajímavý nápad. Tým žáků ZŠ Konečná vymysleli 
praporky na psí exkrementy. Vyrobili papírové 
vlaječky, kterými na trávníku v blízkosti své školy 
označili všechny „psí hromádky“, aby ukázali, jak 
neodpovědně a bez ohledu k ostatním se chovají 
majitelé psů. Za nápad si vysloužili mimořádnou 
finanční prémii. 

A jsme zase o rok starší… platí to pro nás všechny Karlovaráky i pro toho, kdo nás „místní“ takhle 
na věky pojmenoval. Karlovi IV. jsme letos napočítali už sedmistý křížek, však jsme také jeho kulati-
ny náležitě oslavili. Ve srovnání se slovutným českým panovníkem jsme všichni mláďata, ale s kon-
cem roku si můžeme říci, že k světu se máme opravdu čile. Vřídlo nám po letech znovu tryská venku, 
začali jsme s proměnou okolí Dolního nádraží, vášnivě se přeme o záměru integrovaného dopravního 
terminálu v centrální části města, koupili jsme atletický stadion AC Start, vodu z Březové pijeme 
nově přes ultrafiltraci, v parkovacích automatech můžeme platit Karlovarskou kartou, nemocnice 
je zas o něco víc modernější a budeme i chytřejší, svou činnost ve městě zahájila Vysoká škola 
finanční a správní. Rok 2016 je za námi. Jaký byl? To si můžete připomenout v následujících bodech.
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Letošní Mattoni Karlovarský karneval s podtitulem 
Karneval králů bavil celé město. Noční plavbu Teplou 
zažilo na 650 vodáků, stovky lidí si užily premiérový 
karnevalový bál a do nedělního karnevalového 
průvodu se zapojilo přes 500 lidí. Další tisíce 
nadšených diváků sledovaly průvod masek po celé 
jeho trase městem.

Uplynulo už sedmdesát let od doby, kdy v Karlových 
Varech návštěvníci poprvé usedli do festivalových 
kinosálů. Mezinárodní filmový festival Karlovy 
Vary se konal v létě už po jedenapadesáté. 
Nespecializovaný festival s rozpočtem 135 milionů 
korun a třemi soutěžními sekcemi proběhl mezi 
1. a 9. červencem a přinesl řadu novinek. Tou 
nejzásadnější pro nás Karlovaráky bylo promítání tří 
vítězných snímků ve Velkém sále hotelu Thermal. 
A kdo že to ve Varech vyhrál? Křišťálové glóby si 
odvezli za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii americký herec Willem Dafoe, a jako 
Velkou cenu pak maďarský režisér Szabolcs Hajdu 
za snímek Rodinné štěstí. Zvláštní cenu poroty získal 
Ivan Tverdovský za Zoologii v koprodukci  Ruska, 
Francie a Německa. Oproti předešlému ročníku se 
prodalo o 3 236 lístků do kina víc, stejně tak přibylo 
367 akreditovaných diváků.

Město se stalo vlastníkem atletického stadionu 
AC Start. Administrativní procedura byla uzavřena 
podpi sem smluv o výkupu a směně pozemků se 
společností THR a vkladem získaného majetku do 
katastru nemovi tostí. Za plochu sportoviště tribuny 
a přilehlé pozemky zaplatilo město 11 milionů korun.

V průběhu léta byla veřejnosti představena studie 
rozvoje volnočasového areálu Rolava. Studie 
navrhla deset dílčích projektů. V anketním hlasování 
veřejnosti získaly nejvyšší prioritu tři, které město 
začne postupně realizovat. Rolava se tak dočká 
rozšíření centra sportů, bazénového centra a také 
rozšířených parkovacích ploch. 

V srpnu vypukla výstavba okružní křižovatky ulic 
Stará Kysibelská, Blahoslavova. Kruhový objezd 
bude dokončen koncem dubna 2017. Stavební práce 
výrazně zasáhly do dopravního režimu v lokalitě 
dolních Drahovic. Výsledkem ale bude přehledná 
a bezpečná křižovatka s novými přechody pro chodce 
a úplně nové přístupové komunikace k přilehlé 
ZŠ J. A. Komenského.

Žáky ZŠ Poštovní v Tuhnicích přivítala v září jejich 
škola v nových barvách. Práce na zateplení plášťů 
budov včetně střech proběhly na všech pěti objektech 
v areálu školy. Náklady ve výši 16,7 mil Kč byly plně 
hrazeny z rozpočtu města. 

Karlovarský folklorní festival vstoupil do třetí deká-
dy své existence. Za tu dobu se stal neodmyslitelnou 
součástí kulturního dění v Karlových Varech i celém 
kraji. I letos přivítal folklorní soubory z celého světa, 
představil divákům krásu lidového umění a exotické 
národní tradice. 

Jednou z nejnavštěvovanějších akcí letošního roku 
byl Festival světla věnovaný Karlu IV. Na osmi 
místech se odehrávala hra světel a zvukových efektů. 
Prostřednictvím světelných projekcí, laserového 
bludiště a dalších prvků byl představen Karel IV. jako 
budovatel, panovník, vzdělanec, cestovatel, státník 
apod.

Dny otevřených dveří památek představily na začátku 
září zajímavá místa spojená s postavou zakladatele 
města Karla IV. Vůbec poprvé bylo veřejnosti 
zpřístupněno sklepení Zámecké věže. Zároveň byly 
zahájeny přípravy celkové revitalizace této významné 
památky.

V rámci oslav výročí narození Karla IV. byly také 
v Karlových Varech k vidění korunovační klenoty. 
Repliky nejhodnotnějšího českého pokladu byly 
vystaveny v sále Alžbětiných lázní.  Expozici doplnily 
dobové kostýmy, středověké zbraně, 3D modely 
a interaktivní prvky. 

Nej problémy města určilo opět celoměstské 
diskusní fórum a následně anketa v Karlovarských 
radničních listech. Na seznamu nejpalčivějších témat, 
jejichž řešení by se mělo město věnovat, je například 
problematika bezdomovců u Tržnice, koupaliště 
s čistou vodou, parkování ve městě či cyklistika.

V září začala záruční oprava TGM. Těsně před 
koncem desetileté záruč ní doby město požádalo 
původního dodavatele o odstranění závad, především 
poškozených dlaždic nebo nerovností v křižovatkách. 
Opravy probíhají po částech a úsecích a budou 
dokončeny v dubnu 2017. Město navíc získá další 
dvouletou záruku na nově provedené práce. 

Tradiční divadelní představení ke Dni seniorů zaplnilo 
1. října Karlovarské městské divadlo. Příběh Coco 
Chanel, jevištní zpracování vzpomínek na královnu 
módy v provedení Divadelní agentury Harlekýn, si ve 
dvou představeních užilo na 850 seniorů.

V Karlových Varech zahájila v říjnu svou činnost 
Vysoká škola finanční a správní. Univerzita zde 
nabízí studijní obory v bakalářském i navazujícím 
magisterském studiu. Škola působí v městském 
objektu na třídě TGM a v současné době má zhruba 
250 studentů. 

Město udělalo další krok ve svém strategickém 
záměru vybudovat v centrální části města 
integrovaný dopravní terminál. Návrh 
možného řešení představuje architektonická 
studie vypracovaná studiem Hangár. Studie byla 
představena a veřejně projednána na začátku října 
v Národním domě a je stále předmětem diskusí 
a připomínek odborné i laické veřejnosti.

Činohra Karlovarského městského divadla se 
opět spojila se Západočeským divadlem v Chebu 
a Karlovarským symfonickým orchestrem. Výsledkem 
je společné nastudování úspěšného českého 
muzikálu Adéla ještě nevečeřela. Západočeské 
nastudování sklidilo velký ohlas.

Vánoční trhy znovu zakotvily na prostranství před 
hotelem Thermál a tentokrát se rozprostřely mezi 
první adventní nedělí 27. listopadu až po první den 
roku 2017. Nechyběly stánky s tradiční nabídkou, na 
pódiu se střídaly stálice české hudební scény, o první 
adventní neděli se rozsvěcel vánoční strom i první 
svíce na věnci, znovu se Karlovými Vary vydal také 
průvod světlonošů.
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Zemřela herečka Libuše Balounová
Ve věku nedožitých 93 let zemřela 13. listopadu 
Libuše Balounová. Dlouholetá členka Městské-
ho divadla v Karlových Varech (původně Divadla 
Vítězslava Nezvala). Herečka byla nositelkou 
čestné Ceny města Karlovy Vary. Podle jejího 
přání proběhlo rozloučení bez obřadu.
Libuše Balounová byla potomkem několika ge-
nerací rozvětveného divadelního rodu. Na jevišti 
proto stála už od dětských let. Její profesionální 
herecká dráha začínala ještě v nelehkých pod-
mínkách kočovných divadelních společností. 
Po angažmá v legendární Středočeské činohře 
J. Burdy a v poválečných letech v Pardubicích, 
Hradci Králové a v Liberci nastoupila v roce 
1960 do tehdejšího Divadla Vítězslava Nezvala 
v Karlových Varech. S tímto divadlem a městem 
spojila svůj život natrvalo. Jako vynikající před-
stavitelka dramatických rolí patřila téměř půl 
století k nejvýraznějším osobnostem karlovar-
ské scény. I po odchodu do důchodu zde hrála 
v plné síle pohostinsky dál a pak po zrušení 
místního souboru spolupracovala se studiovým 
Divadlem Dagmar. Uměleckou činnost uzavřela 
ve svých třiaosmdesáti letech.

Libuše Balounová byla člověkem milujícím 
a milovaným, společně s ní odchází i kus histo-
rie českého divadla. Čest její památce.
 Marie Loucká  

V představení z roku 1964 Fyzikové ztvárnila 
Libuše Balounová doktorku Zandovou

Paní Talbotová v Sestupu Orfeově (1963) to 
byla jedna z jejích vrcholných rolí. 
 Foto: 2x z archivu Divadelního ústavu

Nejoblíbenější místa? 
Linhart a okolí Puppu
Úctyhodné životní jubileum, devadesáté naroze-
niny, oslavila nedávno paní Gabriela Zbořilová. 
Narodila se v obci Libčeves na Lounsku do 
rodiny obchodníka a švadleny. Když její rodnou 
ves zabrali Němci, musela rodina přesídlit na 
Slánsko. Do Karlových Varů následovala na 
přelomu 50. a 60. let svého manžela Přemysla, 
který sem byl jako voják převelen.  S manželem 
je pojila vášeň k toulkám přírodou a fotografo-
vání. „Jen tak jsme se toulali, co jsme zahlédli, 
to jsme fotili,“ vzpomíná a ukazuje fotografie na 
stěnách svého pokoje. Největší radost jí udělá, 

když si s ní někdo z rodiny prohlíží fotoalba. 
Mezi její nejoblíbenější místa vždy patřil Linhart 
a okolí Puppu. Dodnes si ráda vyjde na krátkou 
procházku, zajde na koncert Karlovarského sym-
fonického orchestru a také ráda čte. Naposledy 
to byla kniha Rodokmen a soukromí TGM. V tom 
období jsem ráda žila, proto o něm i ráda čtu,“ 
vyznává se usměvavá oslavenkyně, která si ze 
všeho nejvíce užívá své rodiny, zejména vnoučat 
a pravnuka. Právě co nejvíce rodinné pohody 
doplněné co nejpevnějším zdravím paní Gabriele 
přejeme i do dalších let žití.

Pomozte zachovat objektivní záznam o těžbě uranu na Já-
chymovsku. Pro připravovanou odbornou publikaci o zdejších 
uranových dolech a trestaneckých táborech hledá nakladatel 
Zdeněk Bauer vhodné fotografie, dobové dokumenty a vítaná 
je i pomoc s objasněním historických nejasností. okolo místní 
těžby uranu v letech 1949–1960. Jste bývalým zaměstnancem 
národního podniku Jáchymovské doly mezi roky 1949 a 1960? 
Jste někdejším trestancem, zvláště mezi politickými vězni, za-
držovanými v některém z místních trestaneckých táborů: Rov-
nost, Nikolaj, Mariánská, Barbora, Eliáš, Bratrství, Vykmanov, 
Ústřední a podobně? Nebo jste býval příslušníkem ostrahy, ať 
již z řad SNB Jeřáb, vězeňské služby, Vnitřní stráže MV nebo 
jiných složek státu? Pak jste v okruhu pamětníků, na které 

se nakladatel obrací s prosbou o pomoc. K publikování pak 
stojí zejména o dobové fotografie areálu jednotlivých důlních 
podniků a vězeňských táborů, které dokumentují podmínky 
na pracovišti a v jednotlivých táborech, fotografie z Ostrova, 
Jáchymova nebo jeho okolí z padesátých let 20. století, které 
dokumentují každodenní život v regionu či dobové novinové 
výstřižky vztahující se k těžbě uranu. Zajímavé jsou i osobní 
dokumenty rozmanitého charakteru – například propustky 
z doby, kdy byl Jáchymov uzavřenou oblastí, pracovní průkaz-
ky, vězeňské motáky, pracovní smlouvy a podobné materiály. 
Pro kontakt využijte e-mail: nzb@abcRedakce.cz nebo telefon: 
777 865 264, případně můžete psát na adresu: Zdeněk Bauer, 
nakladatel, nám. 14. října 2, 150 00 Praha 5.

Pomozte uchovat záznam o těžbě uranu
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Do roku 2017 vstoupí Karlovarský symfonický or-
chestr Novoročním koncertem, na němž se 5. ledna 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům před-
staví s orchestrem jeden z nejlepších světových 
trumpetistů Marek Zvolánek v Koncertu pro trubku 
a orchestr Johanna Nepomuka Hummela. Na kon-
certě KSO dále uvede za řízení svého šéfdirigenta 
Jana Kučery suity z hudby k baletům Louskáček 
Petra Iljiče Čajkovského a Romeo a Julie Sergeje 
Prokofjeva.
V lednu, který znamená pro KSO ukončení první 

poloviny 182. koncertní sezóny, uvede orchestr 
koncert z děl největšího rakouského symfonika 
Gustava Mahlera, na němž zazní i písňový cyklus 
Chlapcův kouzelný roh s mezzosopranistkou 
Štěpánkou Pučálkovou a jedním z nejvýznamněj-
ších českých barytonistů Romanem Janálem. KSO 
i v novém roce bude pokračovat v mezinárodní 
spolupráci s významnými evropskými hudebními 
školami, konkrétně v lednu to bude koncert ve 
spolupráci s Vysokou školou hudební Franze Liszta 
ve Výmaru.

Nejen symfonické koncerty jsou náplní činnosti 
KSO, od listopadové premiéry účinkují členové 
orchestru v muzikálu Adéla ještě nevečeřela, 
který vznikl ve spolupráci Západočeského divadla 
v Chebu, karlovarského Městského divadla a KSO. 
Jen v prvním měsíci roku 2017 se uskuteční čtyři 
představení.

Nový rok zahájí KSO se světovým trumpetistou
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Josef Rybáček

Obrazy
Obrazy. Tak pojmenoval Josef Rybáček výstavu svých maleb instalo-
vanou od 2. ledna na pobočce Krajské knihovny Karlovy Vary v Draho-
vicích. Výstava potrvá celý leden a shlédnout tady můžete celou řadu 
olejů karlovarského výtvarníka. Josef Rybáček přišel do Karlových Varů 
v roce 1967 z malé vesničky Dehetná na Tachovsku. Ve Staré Roli se 
vyučil malířem porcelánu a tomuhle řemeslu zůstal věrný celý život. 
Maloval rád, už od dětství. A v důchodu se na svou zálibu rozpomněl 
znovu, svým olejomalbám se teď věnuje vlastně každý den.

Adéla stále večeří! V divadle
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter 
přijíždí do Čech pomoci místní policii s přípa-
dem. Podaří se mu překazit ďábelské plány 
zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit 
květ nevinnosti líbezné Květušky? Kdo si 
chce zápletku slavné filmové komedie Adéla 
ještě nevečeřela připomenout, má jedinečnou 
možnost. V koprodukci Západočeského divadla 
v Chebu,  Činohry Karlovarského městského 
divadla a Karlovarského symfonického orches-
tru vznikl totiž stejnojmenný muzikál pro celou 
rodinu, kterým tohle seskupení úspěšně nava-
zuje na předešlý Divotvorný hrnec a v současné 
době jej do svého programu zařazuje Karlovar-
ské městské divadlo. 
Autoři napsali pro Adélu patnáct originálních 

písní, které patří v konkurenci naší současné 
muzikálové produkce ke špičce.  Hudba  má 
švih, swingové tempo, chytlavé melodie.  Bizar-
ně nadsazenou atmosféru secesní Prahy dodají 
muzikálové Adéle také komiksové kresby Dana 
Černého.
Na přípravě náročné inscenace se podílel po-
dobný tým jako v případě Divotvorného hrnce, 
tedy režisér Zdeněk Bartoš, choreografka Ivana 
Dukić, autor hudební úpravy Matěj Kroupa nebo 
korepetitorka Irena Žídková. Tvůrčí sestavu  do-
plňují výtvarníci scény a kostýmů Jan Brejcha 
a Andrea Králová. Jediným nováčkem v týmu je 
tak autor kreseb a animací, známý komiksový 
tvůrce Dan Černý.     
Z karlovarské činohry v novém muzikálu hrají 

a zazpívají Dominick Benedikt, Radek Bár, 
Lucie Domesová, Barbora Mošnová, Karel 
Beseda a Jiří Švec. Na scéně se objeví i řada 
hororových rekvizit, od  sekyry v zádech až po 
tančícího kostlivce. A západočeský Nick Carter 
je spíše akčním superhrdinou než uhlazeným 
aristokratem. Samotná masožravka Adéla 
je pak monstrum, které před očima diváků 
narůstá do nadpřirozených rozměrů, podobně 
jako zmutované příšery v béčkových filmech. 
Vedle herců spolupracujících s Karlovarským 
městským divadlem uvidíte a hlavně uslyšíte 
také Karlovarský symfonický orchestr, který 
bude produkci živě doprovázet.
Více informací o inscenaci a termínech předsta-
vení naleznete na webu karlovarske-divadlo.cz.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Dopis ředitelce Karlovarského 
městského divadla
Uplynulý prodloužený víkend jsme s manželkou pro-
žili v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Když 
jsme si již dopředu sestavovali program našeho po-
bytu, zjistili jsme, že právě v den našich narozenin 
(ano, oba jsme jsme narozeni 26.11., byť já o dost 
let dříve) se uskuteční v Karlovarském městském 
divadle premiéra muzikálu "Adéla ještě nevečeřela" 
a prostřednictvím internetu jsme si zakoupili lístky.
Představení, které jsme viděli, předčilo naše oče-
kávání. Skvělé herecké a hlavně pěvecké výkony, 
výborný doprovod Karlovarského symfonického or-
chestru a rovněž krásné prostředí Městského diva-
dla v nás zanechaly nezapomenutelné zážitky. Pro-
tože často navštěvujeme divadelní scény v Praze, 
musím se přiznat k tomu, že jsme návštěvu vašeho 
divadla nejprve považovali pouze ze pěkně strávený 
společenský večer. Nicméně sobotní představení vy-
soce předčilo naše očekávání a celému divadelnímu 
souboru a symfonickému orchestru Vašim prostřed-
nictvím velice děkujeme za krásný kulturní zážitek.

Ivana a Miroslav Michálkovi, Třebíč

Integrovaný dopravní terminál 
v pásmu I. stupně ochrany 
přírodních léčivých zdrojů?
Zatím co my staří Karlovaráci vzpomínáme na život 
v našem městě, který nám záviděla celá republika, 
ti mladí plánují kam odtud po skončení školy „zdrh-
nout“. Prostě se tu už dlouho nedaří a to i přesto, 
že naše země jede na vlně hospodářské prosperity. 
K obratu ze současné neuspokojivé situace je ale 
kromě mnoha jiných podmínek potřeba správně 
cílených investic. První opravdu velkou byla stav-
ba předimenzované a hlavně předražené Sportovní 
haly, spojená s dnes již legendární „losovačkou“. 
Ta sice město proslavila, ale jeho úspěšnější bu-
doucnost nenastartovala – a to paradoxně ani tu 
hokejovou. 
Současná radnice ke zděšení odborné veřejnosti 
z řad renomovaných architektů a geologů a proti 
vůli značné části Karlovaráků chystá ještě větší 
investici, a to stavbu obřího Integrovaného do-
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ře. Přímo nad místem geologického zlomu, kterým 

protékají ony prameny, které odedávna dělají Vary 
Varama, by mělo stát vlakové a autobusové nádraží 
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vištěm. 
Následky byť i drobné ekologické havárie, či pří-
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důraznému nesouhlasu odborníků byla politickým 
rozhodnutím vedena trasa dálnice pod svahem, 
který se na ní přesně podle odborných varování 
nakonec sesunul. To k tomu umístění IDT. 
A to, že by tato vysoce riziková a vysoce nákladná 
investice přispěla k návratu bývalé prosperity měs-
ta, se nám současné vedení nesnaží ani namluvit. 
Přitom právě to by mělo být absolutní prioritou 
radnice a navíc je to očekávání nás všech karlo-
varských občanů.
Naléhavě se tedy vtírá otázka, zda za touto aktivi-
tou současných radních není opět jen ona příslo-
večná „patřičná“ motivace.

Ivan Šendera
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

Vánoční sleva 500 Kč 
pro skupinu B (8.800 Kč)
pro žáky přihlášené 
do 31.1.2017.A

K
C
E

Hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku.



20   krl° LEDEN

V předchozím čísle KRL jsme se lesy zabývali 
hodně obecně a nyní se skutečně podíváme trochu 
podrobněji na okolí Karlových Varů.

V počátcích utváření hranic českého státu byly 
i zdejší lesy v podstatě součástí pohraničního hvoz-
du. To bylo v době, kdy více než dvě třetiny území 
Čech pokrývaly téměř nedotčené lesní porosty.

Hvozd je označení pro hluboké, rozsáhlé a velmi 
často právě také pro pohraniční lesy. Ty převážně 
pokrývaly svahy hor, takže časem se hvozd stal také 
synonymem pro les horský. 

Slovo patrně pochází z praslovanského gvozd, 
které se vyvinulo z praevropského chvorst (chrast), 
což je termín dodnes mnohde používaný pro drobné 
dříví a větve, zkrátka chrastí (Chrastava, Chrást).

Slovo hvozd už není v dnešní češtině běžně pou-
žívané, ale opět se dochovalo především v místních 

názvech obcí a lesních porostů, především na 
Šumavě (Hvozdec). 

V roce 1322 připojil Jan Lucemburský k Čechám 
natrvalo Chebsko a Loketsko přestalo být vysloveně 
pohraničním územím. Lesy v majetku krále, přiná-
ležející k hradu Lokti, v jejichž lůně ležela ves Obora 
(dnes jen torzo kostela sv. Linharta), se rozkládaly 
až po Olšová Vrata. Panovník se zde mohl věnovat 
tehdejší oblíbené kratochvíli, lovu zvěře. 

Od poloviny 10. století, kdy kníže Boleslav I. 
stanovil tzv. vysokou honbu, bylo totiž právo lovu 
doménou panovníka. Způsob lovu, štvanice na 
koních, se neměnil po několik století. Z dostupných 
záznamů, přetrval s drobnými odchylkami zhruba od 
desátého století až do století čtrnáctého. V počát-
cích vznikaly obory na místech, kde část jejich 
hranice tvořila přírodní překážka. Například vodní toky, skalnaté útvary nebo terénní zlomy. Zbytek 

lesa pak pomohlo zahradit nejrůznější oplocení. 
Stav porostů většinou zůstal přirozený. Zvěř byla 
do obory shromážděna z širokého okolí a veškerá 
snaha směřovala k jedinému cíli, panovník musel 
mít co lovit. Pokud se obora nacházela daleko od 
nejbližšího sídla (Loket), stavěly se v ní objekty pro 
pobývání lovců a pro jejich doprovod. Tedy včetně 
stájí a psinců a samozřejmě také domů pro lidi, 
kteří se o zvěř starali, (právě takové zaměření měla 
patrně ves Obora /Tiergarten/).

Za kolébku myslivosti v Čechách se podle někte-
rých autorů považuje Křivoklátsko, byť nejznámější 
a nejstarší tzv. „Královskou oboru“ založil roku 1278 
Přemysl Otakar II. (1233–1278) v místech nynější 
pražské Stromovky.

   První zmínku o lovech na Křivoklátsku lze však 
datovat již k roku 999, kdy zde pobýval knížecí syn 
Jaromír. Letopisy v této souvislosti uvádějí, že Jaro-
mír byl jednoho dne zajat a mučen Vršovci. Naštěstí 
ho osvobodil chrabrý Hovora a za tento skutek pak 
získal hodnost lovčího na zbečenském dvorci, což 
bylo tehdy velké vyznamenání.

Dalším z českých knížat, který našel zalíbení 
v křivoklátských lesích, byl Vladislav I. Lovil zde i král 
Přemysl Otakar I. (1155-1230), a nejvášnivějším lov-
cem byl asi král Václav I. (1205-1253). Do zdejších 
hlubokých lesů často a rád zajížděl, takže dokonce 
zanedbával své vladařské povinnosti. Zasloužil se 
však, o vybudování hradu Křivoklát.

V období vlády Karla IV. (1316-1378) se na Křivo-
klátě zavedlo, po francouzském vzoru, sokolnictví 
spojené s lovem vodního ptactva a divokých holubů. 
Karel IV. údajně rovněž nechal dovézt do Čech 
bažanta kolchidského. Lovu se velmi rád věnoval 
i syn Karla IV., Václav IV. (1361-1419). Francouzský 
renesanční básník Francesco Petrarca ho ve svých 
oslavných verších prý často opěvoval jako „silného 
lovce“. V této době se totiž nejčastěji konaly štvanice 
na tzv. zvěř brannou (medvědi, rysi a vlci). 

Vzhledem k tomu, že první písemná zmínka 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
A všude vůkol rozkládal se hustý les

II. díl 

Chotkův buk v létě

Chotkův buk
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o Oboře u Lokte, respektive o kostele sv. Linharta 
v ní, pochází již z roku 1246, lze předpokládat, že 
i zde se v průběhu staletí odehrála celá řada honů za 
přítomnosti krále.

Vraťme se však nyní skokem z historie do 
přítomnosti. V České republice se zachovaly lesy ve 
středoevropském a i světovém měřítku na poměrně 
velkých plochách a to má značný význam pro naše 
životní prostředí. Lesy jsou významným zdrojem 
kyslíku (spolu s planktonem oceánů). Les rovněž 
zachycuje prachové částice a podílí se na odstraňo-
vání některých škodlivých látek ze vzduchu, přičemž 
poutá pozoruhodné množství oxidu uhličitého. 
Výsadba nových lesů je považována za jeden z mož-
ných způsobů snižování koncentrace tohoto plynu 
v atmosféře.

Největší zastoupení podle porostní plochy má 
v naší zemi smrk ztepilý. Zabírá zhruba 52% lesní 
půdy. Borovice lesní  roste na 17 % a buk lesní na 
sedmi a stejně tak duby. Modřín opadavý zabírá cca 
4 % plochy a bříza tři. Jedle bělokorá se zachovala 
jen na jednom procentu ploch. Ostatní listnáče 
(javory, jeřáby, jasany, jilmy...) souhrnně zaujímají 
asi 8 %. 

Tato čísla můžeme pro zajímavost porovnat 
s druhovou strukturou současných karlovarských 
lesů. Zde je také dominantní dřevinou smrk. Roste 
takřka na 59% plochy. Velmi významným listnáčem 
je tu ale buk, zabírá téměř dvacet procent ploch. Se 
značným odstupem pak následují další dřeviny. Bo-
rovice lesní má zastoupení necelých 6%, duby 3,5% 
a bříza tři. Jedle pak bohužel zatím zaujímá jen něco 
málo přes půl procenta ploch.

V minulosti byl poměr jednotlivých dřevin úplně 
jiný. Například v roce 1791 píše chotěšovský nad-
lesní Josef Ignác Neumann, město ho pověřilo pro-
hlídkou karlovarských lesů, ve svém popise porostů, 
že v revíru Městský les jsou nejvíce zastoupeny 
jedle, smrk, borovice a buk. Také v dalších revírech 
(Ploben a Soos) převládaly jedle.

Před necelými sto lety, tu pak měla jedle zastou-
pení ještě alespoň dvě procenta. Jinak v lesích 
nad Vřídlem převládl smrk (64%), buk zabíral 11% 
plochy a borovice deset. Významnou příměs tvořily 

břízy, 5% plochy a duby 3,5%.
Závěrem si pojďme připomenout všechny významy 

lesa. Kromě přínosu pro dýchatelný vzduch je les 
pro lidi bezesporu i nadále zdánlivě nevysýchajícím 
zdrojem dřeva. 

Tato velmi cenná a nekonečně obnovitelná suro-
vina je stále intenzívně využívaná ve stavebnictví, 
v papírenství, při výrobě nábytku a mnoha dalších 
předmětů, či jejich součástí. V rozvojových zemích 
pak dosud převažuje poměrně primitivní energetické 
využití. Využívání biomasy k energetickým účelům 
ovšem zažívá i určitou renesanci v Evropě, zejména 
díky plantážím rychle rostoucích dřevin (topoly, vrby). 

Pro Karlovy Vary však lesy znamenají přece jen 
trochu víc. Jedná se o cenný krajinný prvek s vy-
sokou biodiverzitou. V takovém lese je především 
zacíleno na vertikální strukturu porostu. Jsou zde 
většinou zastoupena všechna vegetační patra a růz-
né věkové kategorie stromů. Les je návštěvníky též 
vyžadován jako místo pro rekreaci, protože působí 
blahodárně na lidskou psychiku. Nyní nově terau-

petická krajina. Za turisticky nejatraktivnější území 
považuje mnoho lidí prostředí, ve kterém jsou les 
a bezlesí v poměru přibližně 2:1. Vyšší koncentrace 
návštěvníků na určité místo, ale pak mnohde výše 
uvedený komfortní pocit značně snižuje, a tak je 
nutné vhodnými opatřeními (značením apod.) turisty 
po lesích, pokud možno rozptýlit.

Les má bezpočet dalších funkcí. Například protie-
rozní. Výsadba lesů snižuje odnos půdy zejména ve 
svažitých terénech na naprosté minimum. Les též 
představuje ekosystém s největší konstantou tzv. 
drsnosti, tj. klade největší odpor proti větrům. K tomu 
se v lese vytváří specifické mikroklima, které snižuje 
teplotní extrémy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší. Při 
srážkách dochází k jejich rovnoměrnějšímu rozdě-
lení. Lidové úsloví, že „V lese prší dvakrát“ je toho 
jedním z důkazů. Rovnoměrnější rozdělení srážek 
spolu s vysokou schopností absorpce rostlinného 
a mechového patra zpomaluje odtoky z lesních 
povodí a tím snižuje riziko vzniku povodní. 

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Torzo kostlela v Oboře

Chata Rusalka Borovice černá
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• KULTURNÍ SERVIS

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

1.1. 19.30 Světem operety 
  – slavnostní novoroční koncert
Johann Strauss orchestr (Vídeň-Coburg)
Pojďme společně oslavit Nový rok 2017 s Johann Strauss 
orchestrem a jeho sólisty: sopranistkou Luisou Albrechto-
vou, tenorem Jaroslavem Kovacsem, vedoucím orchestru 
a houslistou Jiřím Preisingerem a dirigentem Klausem 
Straube. Nechme se unášet nejkrásnějšími melodiemi 
a áriemi z nejslavnějších operet, jako jsou Netopýr, Cikánský 
baron, Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Země 
úsměvů, Veselá vdova, a dalšími skladbami krále valčíků 
J. Strausse, F. Lehára, E. Kalmána, karlovarského rodáka 
J. Labitzkého, K. Komzáka, J. Lannera a dalších. V druhé 
polovině koncertu se přesuneme na americký kontinent 
a uslyšíme slavné muzikálové evergreeny. V orchestrálních 
skladbách novoročního koncertu objevíte nejen výstřely lou-
pežníků, výbuchy lahví šampaňského či zvuky karlovarského 
vřídla. Na slavnostním večeru nebude chybět ani Radeckého 
pochod od Johanna Strausse otce, který celý koncert 
slavnostně ukončí.

5.1. 19.30 Jiří Seydler: 
  Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší 
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy 
z Čech – a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno 
– tedy z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho 
matku Elišku Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po 
čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je 
císařem římským a potřetí se oženil s o dvacet let mladší 
Annou Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice 
velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi 
lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka 
trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení karlovar-
ského vřídla a početí Karlova syna Václava je první částí 
dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti 
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, Fran-
tišek Špaček, Alexandra Ptáčková/ Eliška Malíková, Lucie 
Domesová, Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, 
Magdaléna Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ 
Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler

6.1. 19.30 Glenn Miller Story - koncert
Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionál-
ních hudebníků karlovarského regionu a jeho základním 
repertoárem jsou skladby mistrů swingové hudby Glenna 
Millera, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Good-
manna, George Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary a jeho 
sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

9.1. 19.30 Pavel Fiala, Josef Dvořák: 
  S pydlou v zádech
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Komedie S Pydlou v zádech měla premiéru v Divadle 
Semafor 4. 6. 1981 a dočkala se téměř pěti set repríz. Le-
gendární inscenace se vrací zpět na divadelní prkna – a s ní 
postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá 
v šachové partii mocných. Poskytuje vynikajícímu Josefu 
Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel. Sta-
ví na jeho svérázném humoru, na jeho umění vytěžit z každé 
situace přesně to, co se od něj žádá. Je tak trochu Švejkem 
i Donem Quijotem. Ale baví královsky, a to se počítá!
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, 
Karel Gult, Dagmar Schlerová, Režie: Josef Dvořák

12.1. 8.30 a 10.30   Róbert Černák: 
      Tárajko a Popletajka 
      - představení pro školy
Agentura Pro-staff
Poznejte dva nerozlučné přátele ze země Pohádkovo, kteří 
procestovali celý svět, až přišli i k nám. Zažijete s nimi 
kopec zábavy a budete cestovat z pohádky do pohádky. 
Možná se setkáte s Mimoni, Shrekem a princeznou Fionou, 
lvem Alexem a dalšími pohádkovými postavičkami.
Hrají: Lenka Vargová, Marek Šmied
Režie: Róbert Černák

13.1. 19.30 Willy Russell: Shirley Valentine
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hle-
dání vlastní identity z dílny známého britského komediografa 

Willyho Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl 
celý svět. Je určena nejen ženám středního věku, které 
pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají 
rádi dobrou zábavu. Herečka ztvárňuje Shirley, ale zároveň 
všechny postavy jejího mikrosvěta. Hra získala řadu cen, 
třeba Cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii a cenu 
TONY za nejlepší hru.
Hraje: Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč

15.1. 15.00 Božena Šimková:
  Jak se krotí princezna
Divadelní agentura Praha
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král 
všechno dovolí a splní každý její rozmar. K snídani zmrzlinu, 
na každou procházku nové šaty, každý den narozeniny 
a k nim krásný dárek... Jak pak princeznu naučit, že si 
nikdo nemůže dělat, co chce, že vytahovat se nad ostatní 
je hloupé a že nic neumět a ani nechtít umět je směšné? 
A může se to vůbec podařit?
Hrají: Pavla Drtinová/ Kateřina Jačková, Zdeněk Košata/
Tomáš Racek, Vanda Švarcová/Jarmila Vychodilová, Milada 
Bednářová
Režie: Miroslav Pokorný

16.1. 19.30 Patrik Hartl: Hvězda
Studio Dva
Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. 
Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během 
nejdivočejšího týdne jejího života. Hvězda s humorem odkrý-
vá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní 
problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech u ob-
lastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.
Hraje: Eva Holubová
Režie: Patrik Hartl

18.1. 19.30 Ray Cooney, John Chapman: 
  Do ložnice vstupujte jednotlivě!
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie, plná suchého anglického humoru. I pro-
storná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může 
být náhle těsná… Philip a Joan hodlají strávit večer mimo 
domov – a do jejich bytu míří nezávisle na sobě a za jasným 
účelem Philipův kolega, Joanina kamarádka a bytový archi-
tekt, který sice má byt zvelebovat, ale rozhodl se ho využít 
zcela jinak. Kolotoč zastíracích manévrů, nedorozumění 
a záměn osob se může roztočit naplno.
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš 
Vaculík, Pavel Nečas/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ 
Adéla Gondíková/ Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ 
Sandra Černodrnská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/ Martin 
Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/ 
Vlasta Žehrová
Režie: Antonín Procházka

19.1. 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. Nálady, malý 
orchestr hrající velké melodie, je ojedinělý zjev české 
koncertní zábavné hudby. Tvoří ho dvoje housle, viola, 
violoncello, kontrabas, flétna, dva klarinety a fagot a jeho 
komorní obsazení zaručuje, že je vlastně každý z hudebníků 
sólistou. Za zvláštní zmínku stojí, že soubor může svůj 
repertoár kdykoli předvést live bez mikrofonu, playbacku 
či jiných technických prostředků. Umělecký vedoucí Petr 
Macek bude program moderovat i v němčině.
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, 
Roman Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matus-
zek – bas, sólista opery Severočeského divadla

23.1. 19.30 Jaroslav Sypal: 
  Zítra to roztočíme, Jaroušku!
Agentura Snů
Manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou nesmiřitelní riva-
lové. Neexistuje nic, na co by měli stejný názor. Jsou jako 
oheň a voda. Do jejich „hádavého života“ nečekaně vstoupí 
dr. Párátko s nabídkou, aby se zúčastnili nové reality show. 
Ten, kdo toho druhého přistihne během měsíce při nevěře, 
získá tučnou odměnu. Mezi manželi se rozpoutá nelítostný 
souboj, plný komických situací. Hudební komedie o tom, co 
všechno jsou lidé schopni udělat pro peníze.
Hrají: Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Michal 
Roneš/ Michal Holán, Petr Jančařík, Josef Mladý, Eva 
Hráská, Helena Langerová/ Veronika Poláčková, Libor Petrů/ 
Jan Jiterský, Režie: Jaroslav Sypal

24.1. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních 
titulů. Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť 

inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické 
hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného hudeb-
ního romantismu. Dílo získalo svou nesmrtelnost také díky 
původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse 
Petipy a Lva Ivanova. Od jejich časů představuje Labutí 
jezero pro každou novou generaci sólistů a pro celé soubory 
vzrušující výzvu k prezentaci vrcholné taneční virtuozity. 
V rolích Odetty-Odilie a Prince vystoupí sólisté baletu 
Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla 
(Ústí nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas

25.1. 19.30 Marek Vašut: Káťa a krokodýl 
  aneb 50 let v šoubyznysu
Oskar Hahn Agency
Svůj první film natočil Marek Vašut před půl stoletím. 
Nevěříte? Přijďte si s ním popovídat! Zveme na besedu 
s hercem, který podle svých vlastních slov nikdy nenapíše 
paměti a slibuje, že příští podobnou akci uspořádá za 50 let! 
Nenechte si proto ujít jedinečnou (s největší pravděpodob-
ností poslední) šanci setkat se s ním naživo.
Účinkuje: Marek Vašut

27.1. 19.30 John Murrell: Božská Sarah
Divadlo Kalich
Silnou a působivou hrou Božská Sarah o posledním létu 
světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah 
Bernhardtové si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouho-
letý profesní sen. K jeho uskutečnění jí napomáhá režisérka 
Alice Nellis – spolupracují jen krátký čas poté, co s velkým 
úspěchem uvedly ve Stavovském divadle Audienci u králov-
ny. A všichni recenzenti se shodují - nejde tady o pouhou 
hereckou exhibici, ale o dokonalé splynutí s rolí, které je 
zároveň zcela osobní výpovědí – a Sarah podle Janžurové 
představuje především důkaz hereckého mistrovství.
Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek/ Igor Orozovič
Režie: Alice Nellis

30.1. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, 
  Radek Balaš, Ondřej Brousek: 
  ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
představení pro školy

30.1. 19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek Balaš, 
Ondřej Brousek: ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie. 
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Čech 
pomoci místní policii s případem. Podaří se mu překazit 
ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar a za-
chránit květ nevinnosti líbezné Květušky? Navazujeme na 
Divotvorný hrnec, půjde totiž opět o chebsko-karlovarskou 
koprodukci. Vedle herců spolupracujících s Karlovarským 
městským divadlem uvidíte a hlavně uslyšíte Karlovarský 
symfonický orchestr, který bude produkci živě doprovázet!
Hrají: Dominick Benedikt, Radek Bár, Petr Batěk, Pavel 
Marek, Karolína Jägerová, Vuk Čelebić, Jarmila Šimčíková/ 
Lucie Domesová, Jindřich Skopec/ Karel Beseda, Miroslav 
Sabadin, Pavla Janiššová, Vladimíra Vítová, Barbora Mošno-
vá, David Beneš, Jiří Švec, Pavel Richta, Radmila Urbanová, 
Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

5.1. 19.30 Novoroční koncert
Grandhotel Ambassador Národní dům
Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček, suita
Johann Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku a orchestr 
Es dur
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie, suita
Marek Zvolánek - trubka
Jan Kučera - dirigent

18.1. 19.30 Mahler
Grandhotel Ambassador Národní dům
Gustav Mahler: Adagio ze Symfonie č. 10 Fis dur (nedo-
končené)
Gustav Mahler: Chlapcův kouzelný roh
Štěpánka Pučálková – mezzosoprán
Roman Janál – bas
Martin Lebel - dirigent

27.1. 19.30 Koncert ve spolupráci s Musikhoch-
schule Weimar
Lázně III

KMD karlovarské městské divadlo
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Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, op. 109 
Henri Tomasi: Koncert C dur pro trubku a orchestr
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur, op. 36
Misaki Fukushima – trubka
Valentin Egel, Alexander Letsch, Julian Pontus Schirmer, 
Ustina Dubitsky, Claudio Novati - dirigenti, studenti VŠH 
Výmar /Weimar
prof. Ekhart Wycik, prof. Nicolás Pasquet - vedoucí 
profesoři

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

17.1. 19.30 Petr Vondráček & Knezaplacení
Z televize známý populární zpěvák, klavírista a moderátor 
Petr Vondráček se na scéně Husovky představí s výtečnou 
folkovou skupinou Knezaplacení. Uslyšíte nejen hity jeho 
kapely Lokomotiva, ale i slavné rokenroly aj. Těšit se 
samozřejmě můžete i na jeho vtipné komentáře.

20.1. 19.30 Vladivojsko
Vladivojsko je ještě čerstvá metalová skupina, kterou 
v roce 2015 založila zpěvačka, textařka a skladatelka 
Vladivojna La Chia. Ta své síly spojila s trojicí mladých hu-
debníků. Spolu s ní kapelu Vladivojsko tvoří teprve jeden-
advacetiletý kytarista Tomáš Kryl, basista Josef Godawa 
a zkušený bubeník Luboš Pavlík. Kapela vydala debutové 
album s názvem Hořící hlavy, o kterém bylo napsáno již 
mnoho oslavných i zatracujících recenzí.  Vladivojsko bylo 
nominováno na objev roku v anketě tvrdších žánrů Břitva 
a odehrálo již několik desítek koncertů po českých klubech 
a festivalech.

27.1. 19.30 Studio mladých – Eduard by to tak 
chtěl
Po smrti nestora divadelního souboru Eduarda Jánského 
se do pozice barda dostává Petr Šrámek. Úkol to není leh-
ký, neustále bojuje s egem zneuznaného středňáka Libora 
Rulíka a také s neumětelstvím eléva Jaromíra Jarolíma. To 
vše na ploše 3 x 3 metry pánské divadelní šatny nejme-
novaného oblastního divadla. Karlovarská premiéra nové 
komedie v podání herců oblíbeného Studia mladých.

28.1. 19.00 Zimní show
Dětské hudební divadlo Teatro pinocchio Vás zve na své 
představení Zimní show pro dětské i dospělé diváky. 
Představení bude uváděno v ruském jazyce.
 
31.1. 19.30 Jan Spálený a ASPM
Věhlasný český bluesman a písničkář, který přijede se 
svým Amatérským sdružením profesionálních muzikantů 
je neobyčejně produktivní. Na kontě má už na dvě desítky 
alb plných kvalitní muziky pro ty největší fajnšmekry. Každé 
jeho představení je jedinečným posluchačským zážitkem.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodraho-
mira.cz

2.1. 14.30 Zpívej
2.1. 17.00 Assassins  Creed
2.1. 19.30 Manžel na hodinu
3.1. 17.00 Manžel na hodinu
3.1. 19.30 Anděl Páně 2
4.1. 17.00 Manžel na hodinu
4.1. 19.30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
5.1. 19.30 Filmový klub Toni Erdman
6.1. 19.30 Velká čínská zeď
7.1. 14.30 Zpívej
7.1. 17.00 Velká čínská zeď
7.1. 19.30 La La Land
8.1. 14.30 Trollové
8.1. 17.00 Anděl Páně 2
8.1. 19.30 Paterson
9.1. 19.30 La La Land
10.1. 17.00 Bezva ženská na krku 
  Projekce pro seniory
10.1. 19.30 Noční zvířata
11.1. 19.30 Příchozí
12.1. 17.00 galerie Drahomíra: vernisáž, Alena 
Prýmková - Hledání
12.1. 19.30 Filmový klub: Poznámka pod čarou
13.1. 19.30 Rammstein in America
14.1. 14.30 Trollové
14.1. 17.00 Všechno nebo nic

14.1. 19.30 La La Land
15.1. 14.30 Zpívej
15.1. 17.00 Anděl Páně 2
15.1. 19.30 Všechno nebo nic
16.1. 19.30 Všechno nebo nic
17.1.  17.00 Projekce pro seniory: Anděl Páně 2
17.1. 19.30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea
18.1. 17.00 Všechno nebo nic
18.1. 19.30 Kafe a cigára
19.1. 17.00 Projekce pro seniory: Anděl Páně 2
19.1. 18.00 galerie Drahomíra: 
Jazz And Poezie - Vítězslav Nezval, Signál času
19.1. 19.30 Komuna (filmový klub)
20.1. 17.00 a 19.30   xXx: Návrat Xandera Cage
21.1. 14.30 Zpívej
21.1. 17.00 Královna  Kristýna
21.1. 19.30 xXx: Návrat Xandera Cage
22.1. 14.30 Divoké vlny 2
22.1. 17:00 xXx: Návrat Xandera Cage
22.1. 19.30 Rozpolcený
23.1. 17.00 Rozpolcený
23.1. 19.30 Strnadovi
24.1. 17.00 Projekce pro seniory: Café society
24.1. 19.30 Všechno nebo nic
25.1. 17.00 Strnadovi
25.1. 19.30 Mrtvý muž
26.1. 17.00 Psí poslání
26.1. 19.30 Muž jménem Ove (filmový klub)
27.1. 17.00 Psí poslání
27.1. 19.30 Miluji tě modře
28.1. 14.30 Divoké vlny 2
28.1. 17.00 Spojenci
28.1. 19.30 Miluji tě modře
29.1. 14.30 Divoké vlny 2
29.1. 17.00 Miluji tě modře
29.1. 19.30 Spojenci
30.1. 17.00 Všechno nebo nic
30.1. 19.30 Mimo zákon
31.1. 17.00  Bratříček Karel (projekce pro seniory) 
31.1. 19.30 Miluji tě modře

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Sváteční otevírací doba:
1.1. 12.00 až 17.00 pro Karlovaráky vstup zdarma
od 3. 1. 10.00 až 17.00
9.1. - 1.2. zavřeno z provozních důvodů

VÝSTAVY:
do 8.1. Václav Balšán – obrazy, kresby
Výstava Václava Balšána (1949) představí tvorbu posled-
ních několika let - malby a kresby energického malířského 
gesta i zvučné barevnosti vážící se především k přírodě 
a k procesům formování a utváření krajiny.

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.

7.1. 15.00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
k výstavě Václava Balšána
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) 
obsáhne interaktivní prohlídku obrazů Václava Balšána 
a následné jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vysta-
venými díly.

8.1. 15:00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Václava Balšána
V rámci derniéry výstavy proběhne prohlídka komentovaná 
samotným autorem obrazů a kreseb Václavem Balšánem, 
součástí prohlídky budou taneční inspirace na motivy 
obrazů v provedení žáků ZUŠ Horní Slavkov.

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

12.1. 17.00 Vernisáž: Alena Prýmková / Hledání
Výstava obrazů karlovarské autorky, která tvoří technikami 
olej,  pastel,   akryl,  dry brush. Inspirací jsou jí příroda, lidé, 
děti, zvířata. Výstava až potrvá do konce února.

19.1. 18.00 Poezie & jazz: Vítězslav Nezval – 
Signál času
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit báseň Signál času, jež má 
podtitul Panychida za Edisona a je dovětkem k rozsáhlé Ne-
zvalově básni Edison. Na rozdíl od Edisona, který je rozdělen 
do pěti zpěvů, je Signál času básní celistvou a je – byť se 
v ní objevuje téma smrti velkého vynálezce – oslavou jeho 
života a díla.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
Sváteční otevírací doba:
1.1. 12.00 až 17.00 pro Karlovaráky vstup zdarma
od 3.1. 10.00 až 17.00
16.1. - 8.2. zavřeno z provozních důvodů

VÝSTAVY:
do 15.1. Václav Sika: Ze života hmyzu a lidí
Václav Sika (1955), výtvarně působící především na 
Plzeňsku, bude prezentovat soubor realistických portrétů, 
rostlinných motivů a obrazů ze světa hmyzu, které doplní 
ilustrace knihy indonéských pohádek, bájí a legend Marie 
Rivai.

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

DALŠÍ AKCE:
10.1. 16.00 až 18.00   Nitěná grafika
V rámci výtvarné dílny Zdeňky Bílkové si dospělí i děti 
vytvoří přáníčka k různým příležitostem i drobné dekorace 
technikou nitěné grafiky.

18.1. 16.00 až 18.00   Origami náušnice s jeřáby
Účastníci výtvarné dílny si ze vzorovaných nebo barevných 
papírů vyrobí malé origami jeřáby (tzv. orizuru), jejichž 
dozdobením vzniknou originální náušnice.

25.1. 16.00 až 18.00   Knižní záložka ve vintage 
stylu
Dílna pro děti i dospělé bude zaměřena na zhotovení 
záložky ve vintage (starobylém) stylu. K přípravě budou 
využity tradiční i méně tradiční materiály (razítka, provázky, 
stuhy, kovové komponenty).

leden: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený 
pouze pro 2 osoby. (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844)

GALERIE DUHOVÁ PALETA

25.1. 17.00 Novoroční flétnový koncert
Vystupují žáci ZUŠ A. Dvořáka, pedagog: Jitka Fajkusová

11.1. 17.00 Výběr z hroznů
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Ostrov potrvá do 31.1.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

20.1. 19.00 Ozvěny Velké války 1914 – 1918
Situace za 1. světové války v Karlových Varech a na 
Karlovarsku, zajatecký tábor v Jindřichovicích a další.
Přednáší: Jan Nedvěd, historik Muzea Karlovy Vary

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, 
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně 
i prostor celého muzea bude muzeum do jara 2017 
zavřené.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbor-
nou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, 
ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy 
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz
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KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

KAVÁRNA:
do 28.2. je kavárna z provozně-technických důvodů 
uzavřena.

VÝSTAVY:
2.1. až 28.2. Stephart-Catarza
A-klub
Výstava kreseb Štěpánky Štikové. Kreslení je osobní katarzí 
autorky, která přišla a odešla…obrázky znázorňují přímo 
autorku.

4.1. až 31.1. Obyčejný obrazy
Pobočka Lidická
Výstava obrazů Josefa Rybáčka

11.1. 17.00 Vernisáž: Stín na duši
Centrální hala Dvory
Vzpomínky a osudy pamětníků holocaustu z Karlových Varů 
a okolí. Výstava ŽO Karlovy Vary pořádaná ve spolupráci 
s Nadačním fondem obětem holokaustu potrvá do 24.1.

31.1. 17.00 Vernisáž: Jan Blažej Santini Aichl
Půjčovna pro dospělé
Výstava kolorovaných fotografií Václava Bodláka věnovaná 
památce největšího českého architekta barokní gotiky 
Jana Blažeje Santiniho Aichla, jehož 340. výročí narození 
dne 3. února 1677, si v letošním roce vzpomeneme. 
Výstava potrvá do 28.8.

TREND DNEŠNÍ DOBY
26.1. 16.30 až 18.30   Úniková hra
Vzdělávací centrum
Přijďte nahlédnout pod pokličku únikových her a zdarma 
si jí vyzkoušet na vlastní kůži. Vítěz „únikovky“ na nečisto 
získá voucher do opravdové únikové hry. Kapacita akce je 
30 osob. Minimální věk účastníků 13 let.

PŘEDNÁŠKA
18.1. 17.00 Půl roku na cestách
Sál Dvory
Cestovatelská přednáška Pavla Ruseva.

31.1. 17.00 Mýty a fakta První republiky II. - 
Vznik a zánik státu
Sál Dvory
Přednáška Jakuba Formánka pořádaná v rámci Univerzity 
volného času – volnočasového mimoškolního vzdělávání 
pro dospělé. První část pětidílného cyklu.

HLASITÉ ČTENÍ
25.1. 14.00 Čtení do ucha
Oddělení pro handicapované
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap 
znemožňuje číst tištěný text. Denisa Prokšová „Ukradli mi 
kabelku“, čte Jitka Tichá a Michaela Němcová.

11.1. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
Pobočka Lidická
J. D. Salinger „Kdo chytá v žitě“. Čte, vysvětluje, rozebírá 
Míša Čápová. 

25.1. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
Jiří Wolker „Těžká hodina“. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša 
Čápová.

11.1. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
„Pohádky o růžích“. Hlasité čtení z knih domácích i světo-
vých autorů, čte Petra Richter Kohutová.

25.1. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Haruki Murakami „Muži, kteří nemají ženy“. Hlasité čtení 
z knih domácích i světových autorů. Čtou Andrea Šneber-
ková a Vladimír Kalný.

PRO DĚTI
4.1. 15.30 až 16.30   Mami, tati, pujč mi knížku
Oddělení pro děti
Seznamujeme děti od 6 let a jejich rodiče s novinkami ve 
fondu oddělení pro děti.

14.1. 10.00 až 11.30   Čím budu až vyrostu?
Oddělení pro děti
Tentokrát na téma ŘIDIČ. Seznamujeme děti od 7 let pro-
střednictvím pohádek a soutěží s jednotlivými povoláními.

6., 13., 20., 27.1. 15.00   Odpoledne deskových her
Oddělení pro děti
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami 
a vyhrát si tak odměnu. Pro děti od 7 let.

PRO SENIORY
5. a 19.1. 10.00 Literární klub seniorů
Pobočka Lidická
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

HERNÍ KLUB
každý čtvrtek 15.00   Herní klub
A-klub Dvory
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společen-
ských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 
let, horní věková hranice není stanovena.
Vstup na akce je zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 17.00
ST  9.00 - 14.00
SO  9.00 - 12.00, 
pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 – 17.00
ST  12.00 – 15.00
PÁ  12.00 – 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup 
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST  ZAVŘENO
PÁ  12.00 – 16.00

3. 1. – 31. 1. PROCHázka starými Karlovými Vary
1. část (Od Dukly po Gejzírpark)
Výstava pohlednic ze sbírky MUDr. Františka Webera 
v půjčovně, 1. patro

3. 1. 17.00 VERNIsáž výstavy, půjčovna 1. patro 

24. 1. 17.00 ANTARKTIDA
Cestovatelský podvečer s promítáním Ing. Jaromíra 
Nováka 

26. 1. 17.00 MUENA hluboké učení lásky – cesta 
za láskou
Hluboké sdílení s Monikou Telekiovou a Mírou Mikešem na 
téma LÁSKA, spojené s autorským čtením

23. 1. – 28. 2. DOPIS PRO JEžíška
Výstava všech prací výtvarné soutěže ve vstupních prosto-
rách knihovny

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 

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. 
Marcely Luňáčkové od 14:15 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 

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

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

Areál Svět záchranářů se nachází za KV Arenou hned vedle 
nové míčové haly, Západní ulice 1822, Karlovy Vary
tel.: 608 953 862, 777 572 576, email: info@zachranny-
kruh.cz, facebook „Svět záchranářů“,
 www.svetzachranaru.cz

11.1. 14.00 až 17.00   Senior akademie: 
Právní a společenská problematika chovu psů ve městech
18.1. 14.00 až 17.00    Senior akademie:  
Trénink paměti
25.1. 14.00 až 17.00   Senior akademie: 
Psychologie vztahů

Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků mateřských, 
základních a středních škol a to vždy od 8 do 12 hodin.
Probíhají zde zdarma tyto programy:
Svět zdraví, Svět bezpečí, Svět ohně, Svět rizik, Mimořádné 
události, Dopravní výchova

Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední den 
a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin.
V rámci této provozní doby můžete využít moderní dopravní 
hřiště se semafory, nebo se jen tak projít po areálu a dozvě-
dět se celou řadu zajímavých informací.
V provozu je úplně nové dětské hřiště a připravili jsme pro 
vás záchranářskou stezku, při které plníte úkoly a dozvíte se 
spoustu užitečných věcí.
Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku Vzdělávacích 
programů „na klíč, kde je nutné se předem domluvit na 
podmínkách programu dle jeho personální a materiální 
náročnosti.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 357 070 595, www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu

každý pátek Zimní oblohou za drahokamy Orionu
18.15 Pohádky s hvězdičkou
Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče s dětmi 
od 5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odborná astrono-
mie zde není tak úplně na prvním místě.
20.00 Zimní noční obloha odkrývá svá tajemství
Odbornější verze večerního pozorování vhodná pro děti 
starší 10ti let a dospělé. Program začíná v době, kdy je již 
dostatečná tma, je laděn více odborně a hvězdárna zde 
prezentuje výstupy svých měření a pozorování.

7. a 21.1.    Denní programy
15.00 Pohádky s hvězdičkou
17.00 120 minut astronomie pro starší a pokročilé
Odbornější verze předchozího programu vhodná pro děti od 
10 let a dospělé.

20. až 22.1.   Lednový astronomický víkend pro děti
Astronomický víkend pro děti a mládež od 9 do 18 let. 
Možnost přihlášení do 13.1. sms prostřednictvím telefonu 
777953421. Kapacita akce je 12 míst, na přihlášky bude 
brán zřetel podle jejich pořadí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz

1.1. Novoroční výstup z Klášterce nad Ohří na 
Šumburk
7.1. Chodov – okolím přehradní nádrže Bílá 
Voda
14.1. Skalná – Geofyzikální muzeum a Seismická 
stanice
28.1. Výlet do Ostrova s Milanem Jandourkem
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro 
nečleny Klubu českých turistů

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečle-
ny Klubu českých turistů.

ARMÁDA SPÁSY

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek 
v měsíci od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

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
 



25

• KULTURNÍ SERVIS / INZERCE

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

PŘIJMEME
PRODAVAČE/ČKY (mzda až 15.000 Kč) 

ŘEZNÍKA (mzda až 27.000 Kč)
na prodejnu v Karlových Varech 

na tel.: 725 263 672

KARLOVARSKÉ 
RADNIČNÍ LISTY

 INZERCE:
t: 777 193 779       

e: karlovy.vary@mediaas.cz

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

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program 
od 14:00, Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00, 
Mládež: pátek 17:15 - 18:00, Studium Bible: pátek 
18:00 – 19:00

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
tel.: 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
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00

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 - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00

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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Zbývá polovina startovních čísel. 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se blíží
Od pátého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary nás sice dělí ještě pět měsíců, přesto je 
nejvyšší čas! Na co? No přece na to sehnat si 
startovní číslo – na jeden z největších závodů 
v České republice jich zbývá polovina. Registra-
cí na třetí závod RunCzech běžecké ligy v roce 
2017 můžete udělat radost nejen sobě, můžete 
ji rovněž darovat svým blízkým. Také letos 
platí, že za nejvýhodnější cenu poběží ti, kteří 
se zaregistrují dříve, cena totiž s pozdějším 
přihlášením roste. 

Procentuálně řečeno, na nejmladší závod RunCzech 
běžecké ligy v roce 2016 dorazilo nejvíce zahra-
ničních běžců ze všech regionálních závodů. „Je 
skvělé, že do Karlových Varů přijíždějí nejen běžci 
z České republiky, ale také ze Slovenska, Německa, 
Spojených států, Ruska nebo Velké Británie. Ti 
všichni si mohou užít závod, obdivovat krásné 
město a v neposlední řadě dát vydělat místním 
podnikatelům,“ říká prezident organizačního výboru 
RunCzech Carlo Capalbo s tím, že návštěvníci 

půlmaratonu utratí každoročně ve městě přes 25 
milionů korun.
Pátý ročník karlovarského půlmaratonu se rozeběh-
ne v sobotu 20. května. Než se do ulic západočeské 
metropole pustí půlmaratonci, šanci dostanou 
nesoutěžní běžci – dm rodinný běh určený dětem 
a jejich rodičům, nabízí dva a půl tisíce strartovních 
čísel a nenáročnou tříkilometrovou trať. Registrace 
na dm rodinný běh i na Mattoni 1/2Maraton Karlovy 
Vary jsou dostupné na adrese www.runczech.com.

RunCzech běžecká liga 2017
Kromě karlovarského závodu se běžci mohou 
zaregistrovat také na maraton a půlmaraton 
v Praze, půlmaratony v Českých Budějovicích, 
Olomouci, Ústí nad Labem a na desetikilomet-
rový a štafetový závod v Praze.
• Sportisimo 1/2Maraton Praha – 1. 4. 2017
• Volkswagen Maraton Praha – 7. 5. 2017 
• Mattoni 1/2Maraton K. Vary – 20. 5. 2017
• Mattoni 1/2Maraton Č. Budějovice – 3. 6. 2017
• O2 Pražská štafeta – 14. a 15. 6. 2017 
   (není součástí RunCzech běžecké ligy)
• Mattoni 1/2Maraton Olomouc – 24. 6. 2017 
• Birell Grand Prix Praha – 9. 9 2017
• Mattoni 1/2Maraton Ústí n. Labem – 16. 9. 2017

Juniorský maraton otevřel registrace. 
Opět chce rozběhat tisíce středoškoláků
Největší běžecký závod pro studenty středních škol 
z celé České republiky se blíží. Jednadvacátý ročník 
Juniorského maratonu se po celé zemi rozeběhne už 
v dubnu a registrace jsou již v plném proudu!  Nezis-
kový projekt organizátorů RunCzech běžecké ligy má 
za cíl rozběhat středoškolské studenty po celé České 
republice, což se rok od roku daří více a více. Regist-
race do Juniorského maratonu je navíc zdarma.
Do Juniorského maratonu se může zapojit každá 
střední škola z České republiky i zahraničí. „Stačí 
dát dohromady desetičlenný tým, ve kterém musí 
být tři dívky. Každý člen týmu pak běží štafetový 
úsek o délce 4,2 kilometry, dohromady studenti 
zdolají trať celého maratonu,“ představuje Junior-
ský maraton Bojan Nanković z týmu RunCzech. Dále 
už v podstatě stačí jen přihlásit tým na stránkách 
www.runczech.com/jmc a přijet na semifinálové 
kolo do příslušného krajského města.
Semifinálová kola se uskuteční od 4. do 27. dubna. 
Nejlepší týmy z nich postupují do finále. To se 
uskuteční v neděli 7. května v rámci Volkswagen 
Maratonu Praha a studentské štafety odstartují 
z první řady po boku nejlepších světových vytrvalců! 
„Pro nejlepší týmy je to fantastická příležitost, jak 
si zazávodit s nejlepšími světovými vytrvalci. Ti nej-

rychlejší studenti s nimi doběhnou třeba až na Karlův 
most,“ dodává Nanković. V roce 2016 Juniorský 
maraton v semifinálových kolech přilákal 261 týmů, 
což znamená rekordních 2 610 studentů. Organizáto-
ři z RunCzech nicméně doufají, že tohle číslo nebude 
konečné!

Každý člen týmu se kromě sportovního zážitku 
sdíleného v týmu může těšit třeba na tričko, startovní 
číslo, pitný režim, občerstvení, partnerské dárky, za-
jímavý doprovodný program a atmosféru špičkového 
běžeckého závodu. Juniorského maratonu se kromě 
studentů mohou aktivně zúčastnit i učitelé, kteří 
kromě podpory svého týmu také skládají svoje týmy 
– učitelských štafet v roce 2016 bylo 21.
Juniorský maraton se běží pod záštitou hejtmanů 

zúčastněných krajů i primátorů semifinálových měst, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Mini-
sterstva zdravotnictví, Zastoupení Evropské komise 
v České republice a Českého atletického svazu. 
„Jsme velice rádi, že Juniorský maraton můžeme 
podporovat. Díky maratonské štafetě zapojujeme 
do sportu co nejvíce mladých lidí po celé naší zemi 
a můžeme je tak naučit trávit svůj volný čas touto 
přínosnou a zároveň zábavnou formou. Juniorský 
maraton a jemu podobné projekty jsou cestou, jak 
děti přivést nenásilnou formou ke sportu. A nejenom 
to, v týmech se žáci učí spolupráci, podpoře druhých 
a soutěživosti,“ říká k projektu Kateřina Valachová, 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
Celý projekt Juniorského maratonu podporuje rovněž 
Zastoupení Evropské komise v ČR. „Zastoupení 
Evropské komise v ČR podporuje Juniorský maraton 
dlouhodobě. Aktivní sportovní život za to stojí. Navíc 
myšlenka, že se jednotlivci spojí, aby dosáhli spo-
lečného cíle, je Evropské unii velmi blízká. Juniorský 
maraton je jedinečná událost – podporuje pozitivní 
příklady a bojuje tak proti problémům mladé genera-
ce, jako jsou alkohol, drogy, cigarety i nedostatek po-
hybu,“ vysvětluje Dana Kovaříková, pověřená vedoucí 
Zastoupení Evropské komise v České republice.
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Věra Ježková je vítězkou cyklistické Extraligy Masters
Věra Ježková se stala vítězkou seriálu závodů 
Extraligy Masters. Cyklistku TJ Slavia Karlovy 
Vary vyhlásili úřadující mistryní republiky na 
slavnostním večeru nejúspěšnějších cyklistů 
v Parkhotelu na Smržovce.

Celkový součet bodů za všechna umístění v tomto 
prestižním klání nejrychlejších kol ji vynesl až na 
samotný vrchol, čímž pevně třímá prapor ženské 
cyklistiky v Karlových Varech.
„Letos jsem prožívala mimořádnou sezonu. Nepo-
stihla mne žádná nemoc ani zranění, takže jsem 
tréninkový plán splnila na sto procent, což se po-
zitivně projevilo ve výsledcích závodů“, komentuje 
své sportovní úspěchy. Je totiž držitelkou tří medailí 
z letošního Mistrovství republiky v silniční cyklistice. 
Na poslední týden v říjnu a první týden v listopa-
du měla naplánovanou regeneraci sil. „Energii 
čerpám u moře v Egyptě. Mým druhým sportem 
je freediving, potápění na nádech, což je nejstarší 
a nejčistší forma užívání si krásného podmořského 
světa,“ říká.
Nyní absolvuje druhou etapu přípravy na Olympijské 
hry Masters, které se budou konat koncem dubna 
příštího roku na dalekém Novém Zélandu v Auclan-
du. Před čtyřmi lety získala na tomto vrcholném 
sportovním podniku v Itálii stříbrnou medaili, takže 
motivaci k dalšímu tréninku má karlovarská cyklist-
ka Věra Ježková podle svých slov obrovskou.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor právní 
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí 
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774,  U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Když jej v první polovině 13. století vyrobili na zakázku pro benediktýnský klášter v belgickém Florennes, dalo se tušit, že jednou bude velmi vzácným. Co se však nedalo předpokládat, byla 
jeho pohnutá pouť staletími. Po francouzské revoluci, kdy byl klášter ve Florennes zrušen, se jako částečně poškozený ocitl mezi starým nábytkem v sakristii spřáteleného farního kostela. 
V roce 1838 jej pak od církevní rady odkoupil Alfred de Beaufort-Spontin a o několik let později jej nechal za tři tisíce franků zrestaurovat. V roce 1889 ho Beaufort přemístil do Karlovarské-
ho kraje, kde vlastnil zámek. Po 2. světové válce, když Beaufortové museli, kvůli kolaboraci s nacisty, opustit zemi, se však po něm doslova slehla země. Na dlouhých 40 let. 
Jeho novodobá historie se píše od roku 1984, kdy americký obchodník Danny Douglas začal na zastupitelském úřadu ve Vídni vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neur-
čené historické památky. Podle obchodníka, který za ni nabízel 250 tisíc dolarů, měla být zakopána asi 100 km od Norimberku. K tomuto jednání byli přizváni také kriminalisté, kteří dostali 
za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Díky několika indiciím se jim to podařilo a 4. 11. 1985 začali prohledávat bývalý Beaufortův zámek. O den později učinili v zásypu hradní 
kaple možná nejvýznamnější objev 20. století v Československu. Nalezli poklad... 
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Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

NoviNky ve vyhlazení vrásek, stomatologické péči
a skvělé tipy na hubnutí a péči o pleť!

V Asklepionu Karlovy Vary na vás i po novém roce čekají prověřené
a účinné metody v péči o zuby, tělo i pokožku za překvapivě nízké ceny.

NoviNkA!

STYLAGE: NoVé VýpLNě 
VráSEK A HYdrATAcE 
pLETi V idEáLNí 
KomBiNAci S ETwo
A EmATrix
Postarejte se o svou pleť stylově. Naše novinka 
Stylage je perfektní pro vyhlazení všech typů 
vrásek, doplnění objemu a úpravu tvaru rtů 
i dokonalou hydrataci v každém věku. Skvělá 
i pro muže. Po injekční aplikaci je účinek 
viditelný okamžitě a vydrží srovnatelně 
s nejdražšími značkami na trhu. Dermatologové 
Asklepionu účinky znásobí prohřátím pleti 
radiorekvencí eTwo nebo eMatrix, což nastartuje 
tvorbu kolagenu a vypne kontury obličeje. 
Cena je přitom stylově nízká!

NoviNkA!

NoVá STomAToLoGicKá 
ordiNAcE V KArLoVýcH 
VArEcH
Hledáte marně dobrého stomatologa? 
Zajistěte si ještě dnes termín vstupního 
vyšetření v naší nově otevřené ordinaci. 
Špičkové vybavení a přímé napojení
na stomatologické oddělení Asklepionu 
v Praze zajistí tu nejlepší péči o vaše zuby 
včetně řešení složitých problémů. 
Spolupráce s OZP.

Tip AskLepioN

ÚčiNNé formoVáNí
poSTAVY po VáNocícH
A špičKoVá KoSmETiKA 
oBLičEjE jEN zA 990 Kč
Zpevnění a tvarování těla přístrojem Bodyter 
s ošetřením obličeje hi-tech přírodní mořskou 
kosmetikou Phytomer nyní v Asklepionu 
Thermal získáte pouze za 990 Kč. 
Bodyformingový přístroj Bodyter účinně 
zpevňuje svalstvo, redukuje podkožní tuk, 
odstraňuje celulitidu a vypíná ochablou 
pokožku. 100% přírodní mořská kosmetika 
Phytomer dokonale omladí a projasní pleť. 
Ošetření zahrnuje očištění pleti, peeling, 
oční masáž a masku dle typu pleti.


