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zakázka č. 2016119

Drahovice, Lidická

Vila se třemi byty
cena: 6.900.000,-Kč

Vila: 9 místností, 3 x kuchyně, 
3 x koupelna, 4 x WC. Vlastní pozemek, 

pět parkovacích míst. Výborná 
dopravní dostupnost, služby v okolí. 

UP 340 m², pozemek 924 m², PENB: D

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

+420 602 145 144

zakázka č. 2016092

Tuhnice, Šumavská

Byt 5+1
cena: 3.480.000,-Kč

zakázka č. 2016111

Doubí, Spálená

Byt 2+kk
cena: 2.870.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 2.200.000,-Kč

zakázka č. 2016128

Doubí, Studentská

RD 5+1
cena: 1.430.000,-Kč

zakázka č. 2016072

Rybáře, Mládežnická

Byt 4+1
cena: 2.290.000,-Kč

zakázka č. 2016117

Ostrov, S. K. Neumanna

Byt 2+1
cena: 955.000,-Kč

zakázka č. 2016162

Nová Role, Nádražní

Komerční budova
cena: 2.200.000,-Kč

zakázka č. 2017002

Drahovice, Východní

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Olga Vrtáčková

Jiří Brož +420 602 10 10 77 Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Olga Vrtáčková

Krásný mezonetový byt ve vynikají-
cím stavu ihned k nastěhování. 

Zajímavá dispozice. Velké množství 
úložného prostoru. Jedinečná 
lokalita. UP 113 m². PENB: D

zakázka č. 2016099

Drahovice, Pod Tvrzí

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Druhé patro cihlového domu. Výhled 
do parku, parkety, kachlová kamna, 
velký sklep. Blízko do centra města. 

Možnost ponechat původní vybavení. 
UP 77 m², PENB: G

 Moderní byt s garážovým stáním 
v novostavbě nízkoenergetického 

domu s výtahem. 1.patro. Kuchyňská 
linka na míru a sklep. Tichá ulice. 

Krásný výhled. UP 73 m². PENB: C

Útulný byt ve 3. patře zatepleného 
panelového domu s výtahem, velká 
kuchyně, plastová okna, dobrý stav, 
oblíbená adresa, UP 36 m², PENB: G

Byt se dvěma sklepy ve zvýšeném 
přízemí panelového domu. Rekon-

strukce v r. 2004, prostorná předsíň. 
Výhled do zeleně, parkování za 
domem. UP 68 m², PENB: C

Veřejná soutěž - licitace. 
Bývalá ZUŠ, zděná dvoupodlažní 

budova s přistavěným sálem. 
Variabilní prostor pro různé účely. 

UP 600 m², PENB: E

 Zařízený byt v 1. patře cihlové 
novostavby z roku 2005 s vynikající 
údržbou. Vlastní parkovací místo, 

sklep. Nízké provozní náklady. 
UP 77 m², PENB: C - úsporná

RD s garáží a udržovanou zahradou, 
přístupnou z obou podlaží. Dobrý 

udržovaný stav, plastová okna, veranda. 
Kaskádová zahrada se skleníkem. 

UP 175 m², pozemek 679 m², PENB: G

Zvýšené přízemí zatepleného 
panel.domu. Čerstvá rekonstrukce 
koupelny, nové rozvody, laminát 

a dlažba, plastová okna. Šatna, sklep. 
UP 98  m², PENB: C - úsporná

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2016097

Jáchymov, Nové Město
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Byt 1+1 PRONÁJEM
cena: 5.500,-Kč/měsíc

ČLEN

zakázka č. 2016112

Horní Slavkov, Přilehlá

zakázka č. 2016157

Stará Role, Závodu míru 

Hala PRONÁJEM
cena: 27.780,-Kč/měsíc

Plechová montovaná hala, dva 
vjezdy, zateplená, horkovzdušné 

vytápění. Možno vybudovat kancelář 
a sociální zázemí. Příjezd kamionu 

možný. UP 463 m², PENB: G

Jiří Brož +420 602 10 10 77

zakázka č. 2016066

Dalovice, Nad Řekou

RD 6+kk
cena: 3.600.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Dům s garáží a menší zahradou 
a další stavební parcelou pro výstavbu 

menšího RD. Výhled na řeku. 
Zastávka MHD 450 m. UP 170 m², 

pozemek 738 m². PENB: G

zakázka č. 2016167

Karlovy Vary, I. P. Pavlova

Byt 2+1 PRONÁJEM
cena: 6.300,-Kč/měsíc

Makléř: Olga Vrtáčková

Zateplený cihlový dům v centru 
města. Plastová okna, ústřední 
vytápění, částečně vybaven. 

Balkón, samostatné WC, sklepní 
kóje. UP 55 m²,  PENB: G
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 2/2017 • 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 8. února 2017.

01 PRVNÍ DĚŤÁTKO
s trvalou adresou v Karlových Varech narozené v roce 
2017 je holčička Rozálie Nosková. Narodila se 4. ledna 
v 11.07 hodin mamince Adéle, měřila 49 cm a vážila 
3 070 g. Spolu s maminkou dostaly od města šek na 
pět tisíc korun, maminka kytičku, děvčátko hračku 
a celá rodina přání hodně štěstí a zdraví.

05 VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
čeká v roce 2017 tisíce motoristů z Karlových Varů 
a okolních měst a obcí. Důvodem je uplynutí desetileté 
doby platnosti dokladu. Registr řidičů karlovarského 
magistrátu odhaduje, že v jeho správním obvodu se 
výměna dotkne zhruba pěti až šesti tisíc řidičů.

06 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
je v celkovém objemu o osm pocent vyšší než loňský. 
Více než čtvrtinu výdajů (27,3 %) činí investice. Město 
plánuje zapojit do financování letošních projektů vlast-
ní prostředky, ty tvoří 20,5 % z celkových zdrojů.

10 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL
provází už pár měsíců rozsáhlá diskuse v odborných 
kruzích i ve veřejnosti. A jak by také ne, jde o zásadní 
projektový záměr města. Bylo by divné, kdyby názor 
na předložené řešení byl jednotný, o čemž svědčí 
i mozaika názorů k problematice IDT.

18 NA SKOK DO LESA
Přehled všech altánů, výletních, vyhlídkových, či 
takzvaných zastávkových, které se kdy nacházely 
v karlovarských lesích, není jen tak jednoduché pořídit. 
Jednak se v historii různě měnila rozloha lesů a pak 
také proto, že po mnoha stavbách zbyla jen nepatrná 
zmínka.

20 MOSER SLAVÍ UNIKÁTNÍ VÝSTAVOU
Proslulá sklářská společnost Moser slaví v letošním 
roce 160 let od svého založení. Při této příležitosti 
připravila unikátní výroční kolekci Moser 2017, která je 
průřezem skvostů inspirovaných její bohatou stošede-
sátiletou historií.

29 SOPRANISTKA KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
coby jedna z nejlepších operních pěvkyň mladé 
generace a sólistka Národního divadla v Praze se na 
koncertě 16. února v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům představí s jedním z nejstarších těles na světě. 
Karlovarský symfonický orchestr vstupuje únorovými 
koncerty do druhé poloviny své již 182. koncertní 
sezony.
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• STALO SE / STANE SE

O CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH ROZHODNOU ZASTUPI-
TELSTVA
Zástupci města a kraje se shodli na budoucí spolupráci 
při obnově Císařských lázní. Sdružení právnických osob, 
které vzniklo kvůli rekonstrukci památky, zaniklo. O tom, 
zda se právním nástupcem a tedy koordinátorem celého 
projektu rekonstrukce stane město nebo kraj, rozhodnou 
zastupitelstva. Město má obnovu Císařských lázní 
zahrnutou v Integrovaném plánu rozvoje území a počítá 
s možností získat na tuto akci evropské dotace.

DÁRCŮM SBÍRKY DĚKUJEME ZA ÚČAST
Desítky kilogramů oblečení a dalších darů se podařilo 
shromáždit v pobočkách městské knihovny v rámci 
sbírek vyhlášených městem v prosinci loňského roku. 
Oblečení bude předáno karlovarským pobočkám orga-
nizací SOS Sluníčko a Český červený kříž. Krmivo pro 
psy převezme karlovarský útulek. Všem dárcům sbírky 
děkujeme za účast a projev solidarity.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PŘINESLA DRUHÝ NEJVYŠŠÍ 
VÝTĚŽEK
171 871,50 korun je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 
v Karlových Varech, okolních městech a obcích. Sbírky 
organizované Farní charitou Karlovy Vary se zúčastnilo 
více jak 280 koledníků, kteří měli k dispozici 94 kasiček. 
V sedmnáctileté historii Tříkrálové sbírky je letošní výtě-
žek druhý nejvyšší. Vybrané finanční prostředky budou 
použity na vybudování terapeutické zahrady pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

LANOVKA NA DIANU JE MIMO PROVOZ
až do 17. února. Lanová dráha, která byla poprvé 
uvedena do provozu v roce 1912, prochází každoroční 
pravidelnou údržbou. Rozhledna Diana je po lednové 
uzavírce otevřená, a to každý den od 9 do 17 hodin.

ODSTÁVKA VŘÍDELNÍ KOLONÁDY VRCHOLÍ
Pravidelná zimní odstávka Vřídelní kolonády vrcholí. Od 
poloviny ledna provádějí pracovníci Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád očistu a údržbu technologie 
kolonády, pitných stojanů, mísy venkovního vývěru Vřídla, 
rozvodů apod. Provádějí také nezbytné kamenické 
a truhlářské práce. Vyjma haly s Vřídlem, která zůstává 
uzavřená z důvodu havarijního stavu, budou prostory 
kolonády otevřeny návštěvníkům opět od 6. února, kdy 
budou opětovně zprovozněna pítka s Vřídlem.

CHCETE NA BĚŽKY? VYRAŽTE NA ROLAVU!
Městská společnost KV City Centrum připravila ve 
spolupráci s lyžařským klubem TJ Slovan Karlovy Vary 
pro příznivce běžeckého lyžování na Rolavě běžecké 
stopy na dvou kilometrových okruzích. Jeden se 
nachází na stráni a druhý vede po dně velkého rybníka. 
Stopy budou k dispozici v závislosti na povětrnostních 
podmínkách a při dostatečné sněhové pokrývce.

ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL KARLOVÝCH VARŮ
a jejich hosté uvítali již tradičně další rok setkáním 
"U křížku" nad Smíchovským pavilonem. 1. ledna, ve 
tři hodiny, se přes nevlídné počasí sešlo dvacet osob. 
Bylo to již po sedmnácté. Přítomní se zahřáli svařákem, 
nechybělo cukroví, nezbytné fotografování a samozřejmě 
vinšování. Zvláštní poděkování za organizaci patří man-
želům Dietlovým a za fotografování Danuši Bezdíčkové.

REGULAČNÍ ODCHYT HOLUBŮ
probíhá v těchto dnech na území města. Odchytové kle-
ce a další technika jsou umisťovány do lokalit s četným 
výskytem holubí populace. Místa pro instalaci odchytové 
techniky byla vybírána na základě místního šetření 
a podnětů obyvatel města.

PODNĚTY K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
mohou obyvatelé města podávat prostřednictvím 
rubriky Závady a nedostatky na webových stránkách 
magistrátu www.mmkv.cz. Případné závady je možné 
předat také přímo pracovníkům odpovědným za zimní 
údržbu (dispečink spol. AVE 775 599 420, odbor tech-
nický magistrátu města – Ing. Pavlasová 602 120 072, 
pí. Kopecká 725 533 207).
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Tisícům motoristů skončí 
platnost řidičského průkazu
Tisíců motoristů z Karlových Varů a okolních měst 
a obcí čeká v roce 2017 výměna řidičského průkazu. 
Důvodem je uplynutí desetileté doby platnosti 
dokladu. Registr řidičů karlovarského magistrátu 
odhaduje, že v jeho správním obvodu se výměna 
dotkne zhruba pěti až šesti tisíc řidičů.
Doporučujeme motoristům zkontrolovat si platnost 
svých dokladů a včas si zajistit jejich výměnu, 
protože řidičský průkaz se po uplynutí doby platnosti 
stává neplatným.
Výměna dokladu z důvodu uplynutí doby platnosti 
nepodléhá správnímu poplatku. Pokud ale současně 
s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů, 
například příjmení či bydliště, činí správní poplatek 
50 korun. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského 
průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V případě 
výměny řidičského průkazu je možné požádat 
i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek pak činí 500 
korun a doklad je vyroben do pěti pracovních dnů.
K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad 

totožnosti a jednu aktuální dokladovou fotografii 
o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetru.
O výměnu řidičského průkazu je možné požádat 
v úředních hodinách registru řidičů: v pondělí a stře-
du je to od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 
hodin, v pátek pak od 8.00 do 12.00 hodin. Vhodný 
termín dle vlastních možností si zájemci mohou 
rezervovat online prostřednictvím služby elektro-
nického objednávání na internetových stránkách 
Magistrátu města Karlovy Vary (www.mmkv.cz).

Kraj přispěl městu na průzkum hrázděnky
Město Karlovy Vary nechalo zpracovat stavebně 
historický a stavebně technický průzkum hrázděn-
ky u Husovky. Objekt hrázděné technické stavby 
se nachází v historické části města a památkové 
zóně, v lokalitě Husovo náměstí. 
Realizovaný průzkum je prvotní dokumentací pro 
uvažovanou revitalizaci objektu hrázděnky. Náklady 
na projekt činily bezmála 157 tisíc korun a dotací ve 

výši 60 tisíc korun jeho realizaci podpořil Karlovarský 
kraj v rámci finančního příspěvku na obnovu kultur-
ních památek a památkově hodnotných objektů.
Hrázděnka byla dle průzkumu vystavěna kolem 
roku 1900 jako nástavba dřívějšího skleníku 
Schmollova zahradnictví, který pocházel z roku 
1854 a sloužil jako sklad věhlasné růžové 
zahrady. 

Zřízení parkovacích 
míst pro ZTP nebo 
ZTP/P má nové 
podmínky
Od 1. ledna 2017 vstoupily v platnost nové 
podmínky pro udělení souhlasu s zřízením 
vyhrazených parkovacích míst pro držitele 
průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
1. Vyhrazené parkovací místo se musí 

vztahovat vždy k trvalému bydlišti žadatele, 
který nemá jinou možnost parkování 
(např. garáž či jiné parkování na vlastním 
pozemku před domem apod.). 

2. Žadatel musí být řidičem (držitelem 
platného řidičského oprávnění příslušné 
skupiny), tzn. k žádosti je doložen výpis 
z registru řidičů osvědčující, že žadatel je 
držitelem platného řidičského oprávnění. 

3. Žadatel musí být vlastníkem nebo 
provozovatelem vozidla, pro které žádá 
vyhrazené parkování. 

4. Souhlas na vyhrazené parkování je možné 
udělit rodičům nebo rodinným příslušníkům 
pečujícím o osobu nezletilou, která je trvale 
imobilní, odkázána na pomoc druhé osoby, 
a které byl na základě rozhodnutí Úřadu 
práce České republiky přiznán nárok na 
průkaz osoby se zdravotním postižením 
označeným symbolem „ZTP“ nebo 
„ZTP/P“. 

5. Souhlas ke zřízení vyhrazeného parkování 
je udělován osobě, která je trvale imobilní, 
a které byl na základě rozhodnutí Úřadu 
práce České republiky přiznán nárok na 
průkaz osoby se zdravotním postižením 
označeným symbolem „ZTP“ nebo 
„ZTP/P“. 

6. Souhlas je udělován na dobu 1 roku. 
7. Souhlas je udělen v případě kladného 

stanoviska DI PČR z hlediska bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.
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• ROZPOČET MĚSTA

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
Letošní rozpočet města je v celkovém objemu o 8 % 
vyšší než loňský. Více než čtvrtinu výdajů (27,3 %) činí 
investice. Město plánuje zapojit do financování letošních 
projektů vlastní prostředky, ty tvoří 20,5 % z celkových 
zdrojů. Mnohé letošní projekty usilují o získání dotace, 
vlastní prostředky slouží k předfinancování. Město musí 
rozpočtovat náklady, už když je plánuje, ale přijaté 
dotace smí účtovat teprve, když je obdrží. 

PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tisících Kč

1 PŘÍJMY 983 621

2 FINANCOVÁNÍ 253 449

z toho: vlastní finanční zdroje 253 449

 úvěr 0

celkové zdroje rozpočtu 1 237 070

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 899 415

4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 337 655

celkové výdaje rozpočtu 1 237 070

PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu 2017

údaje v tisících Kč

Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem  160 860 

Daně z příjmů právnických osob - celkem  170 254 

Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty  277 035 

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí  20 

Místní poplatky - celkem  45 200 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem  41 200 

Správní poplatky  20 000 

Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města  76 000 

DAŇOVÉ PŘÍJMY 790 569 

Příjmy z vlastní činnosti - celkem  89 300 

Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem  7 000 

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem  4 200 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  100 500 

Příjmy z prodeje pozemků  4 000 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí  33 800 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  37 800 

Příspěvek na výkon státní správy  47 752 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody - celkem  7 000 

PŘIJATÉ TRANSFERY  54 752 

PŘÍJMY CELKEM  983 621 

FINANCOVÁNÍ  253 449 

Změna stavu na bankovních účtech města  293 450 

Uhrazené splátky půjčených prostředků  - 40 001 

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 1 237 070 

Příjmová část rozpočtu zahrnuje daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery.
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35% 

22% 

20% 

10% 

13% 

Název grafu 

Podíl z výnosu DPH

Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů fyzických osob

Daň z nemovitostí

Jiné

35% 

22% 

20% 

10% 

13% 

Název grafu 

Podíl z výnosu DPH

Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů fyzických osob

Daň z nemovitostí

Jiné : Místní poplatky 6%
 Ostatní odvody 5%
 Správní poplatky 2%

39% 

26% 

19% 

10% 

6% 

Název grafu 

Odpadové hospodářství

Pronájem nemovitostí

Pronájem pozemků

Parkovací automaty

Jiné

39% 

26% 

19% 

10% 

6% 

Název grafu 

Odpadové hospodářství

Pronájem nemovitostí

Pronájem pozemků

Parkovací automaty

Jiné :	 Příjmy	z	vlastní	činnosti	2%
	 Poskytování	ostatních	služeb	2%
	 Ostatní	pronájmy	1%
	 Příjmy	z	úroků	1%

Příjmy z vlastní činnosti

Daňové příjmy městaDaňové příjmy činí celkem 790,6 milionu korun, 
drtivou většinu (76,9 %) tvoří sdílené daně z přida-
né hodnoty a příjmů. 

Nedaňové příjmy činí 100,5 mil. Kč a nejvýznam-
nější z nich jsou příjmy z vlastní činnosti města 
(89,3 mil. Kč), především příjmy z odpadového 
hospodářství (34,5 mil. Kč) – ty jsou na druhé stra-
ně vyváženy náklady na nakládání s komunálním 
odpadem (35 mil. Kč). Další významnou část tvoří 
pronájmy nemovitostí a pozemků. 
Z neinvestičních transferů je nejvýznamnější 
příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 
magistrátem města ve výši 47,8 mil. Kč. 

Největší investicí letošního roku bude rozšíření 
a oprava Domova pro seniory, ze současných 
naprosto nedostačujících jednadvaceti lůžek se 
kapacita zvýší na jednašedesát, na to je vyčleněno 
55 milionů korun. Dalších 21 milionů korun je 
vyčleněno na opravu Goethovy vyhlídky, ikonické 
rozhledny Karlových Varů pocházející z roku 1889. 
Částka 12 milionů korun s podporou evropských 
dotací je vyčleněna na rekonstrukci střechy 
karlovarského divadla. Dvacet milionů hodlá město 
investovat do obnovy a nejnutnějších rekonstruk-
cí tuhnického stadionu, který přivedl ke krachu 
karlovarský klub AC Start. V posledních letech, kdy 
se řešila insolvence klubu a soudy s věřiteli, se 
do areálu příliš neinvestovalo a jen tu nejnutnější 
údržbu prováděly ostatní kluby, které areál na 
základě dohody užívaly pro tréninky. Devatenáct 
milionů je připraveno na výstavbu nové lávky pro 
pěší mezi sídlištěm Růžový Vrch a Horním nádra-
žím, dalších pět milionů na revitalizaci přednádraž-
ního prostoru. Tím město naváže na rekonstrukci 
Horního nádraží, kterou po mnoha desetiletích 
provádí Správa železniční dopravní cesty. Karlovy 
Vary tak mají šanci zbavit se přídomku nejhoršího 
nádraží v České republice, a město k tomu chce 
přispět úpravou navazujících ploch. Sedmnáct 
milionů je vyčleněno na podíl města na revitalizaci 
Císařských lázní, otázkou zatím zůstává, jestli na 
ni dojde letos. Současný majitel Císařských lázní, 
Karlovarský kraj, zatím ujišťuje, že rekonstrukci 
podporuje, ale chce revidovat její plány. Patnáct 
milionů je připraveno na projekty městských škol, 
spolufinancované z Integrovaného plánu rozvoje 

území karlovarské aglomerace, a deset a půl 
milionu na rekonstrukci školní kuchyně v základní 
škole Poštovní. Město čekají také investice do 
rekonstrukcí ulic a komunikací – Ondříčkova za 
17,5 milionu korun, Buchenwaldská vozovka 
a most 15 milionů, most v ulici Kapitána Jaroše 
14 milionů, Chelčického 9,3 milionu, bude 
dokončen i poslední úsek cyklostezky Ohře, která 
prochází Karlovými Vary, konkrétně jde o úsek 
Dvorský most – Doubský most. Další plánované 
úseky cyklostezek jsou část úseku Tašovice – 

Dvory a Tuhnická lávka – loděnice. Podrobné 
informace o rozpočtu města jsou přístupné na 
webu magistrátu  www.mmkv.cz – Magistrát – 
Rozpočty, závěrečné účty a statuty fondů města. 
Na této stránce je také k dispozici tzv. rozklikáva-
cí rozpočet města, který nabízí přehled o aktuál-
ním plnění stanoveného rozpočtu. Údaje v něm 
jsou aktualizovány vždy po účetní uzávěrce 
předcházejícího měsíce. První údaje za rok 2017 
se zde projeví až po účetní uzávěrce ledna, tj. na 
konci měsíce února.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Advent na sv. Linhartu: Nejlepší svařák umí Čarodějky
V sobotu 17. prosince organizovaly Lázeňské lesy 
Karlovy Vary v rámci česko-bavorského projektu 
„Rok v lese“ akci zaměřenou na Advent. V areálu 
sv. Linhart probíhala soutěž o nejlepší svařené 
víno a nejhezčí adventní věnec. Zúčastnila se 
celá řada týmů z různých institucí i řad veřejnosti. 
Porotou byla přítomná široká veřejnost, jež přímo 
hodnotila jednotlivé výstupy soutěžících. Nejlepší 
svařené víno uvařily „Čarodějky“ a první místo za 
nejhezčí adventní věnec získal Klub přátel Dolního 
Žandova.
Díky přítomným odborníkům Správy lázeňských 
parků si mohla zkusit i laická veřejnost vyhotovit 
svůj vlastní adventní věnec. Mnoho lidí vyměnilo 
předvánoční shon za klidnou, pohodovou a přátel-
skou akci. Adventní věnce posvětil i karlovarský 
farář z farnosti Rybáře P. Romuald Štěpán Rob. 
Zájem soutěžících i návštěvníků předčil očekávání 
a celou akci lze hodnotit velice pozitivně.
Projekt „Rok v lese“ je realizován prostřednic-
tvím programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 
– 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis). 
 Richard Štěpánovský, projektový manažer

Město hostí český šampionát v twirlingu, 
půjde o postup na Mistrovství Evropy

Přijďte se podívat na 
nejvyšší soutěž twirlingu 
v České republice 
a podpořit twirlery 
v jejich boji o postup na 
Mistrovství Evropy. Svaz 
mažoretek a twirlingu 
ČR - NBTA a twirlingová 
skupina Oskarky Ostrov 

Vás srdečně zvou na Mistrovství České republiky 
v twirlingu 2017. Akce proběhne od 3. do 5. února 
v hale míčových sportů vedle KV Areny v Karlo-
vých Varech. V pátek se můžete těšit na slav-
nostní zahájení s bohatým programem a v sobotu 
a neděli pak na samotnou soutěž.

Twirling je velice náročný sport spojující gymnas-
tiku, moderní tanec a balet za použití speciálního 
náčiní - twirlingové hůlky. Tu určitě znáte, jaký 
je ale rozdíl mezi mažoretkou a twirlingovou 
tanečnicí? Tím hlavním je v twirlingu důraz na 
držení těla, práci s hůlkou a taneční kroky, kdežto 
klasické mažoretky dbají především na držení těla 
a pochod. V twirlingu nejsou při práci s hůlkou vý-
jimkou ani vysoké výhozy a před tím, než twirlin-
gová tanečnice svou hůlku znovu chytne, dokáže 
klidně udělat i tři náročná salta. Však je také pro 
každou tanečnici nezbytné umět šňůru i roznožku. 
Podobně jako například v moderní gymnastice 
začínají děvčata s twirlingem v brzkém věku, 
nejčastěji okolo tří let.

Oskarky Na únorové Mistrovství České republiky v twirlingu v hale míčových sportů vedle KV 
Areny zve twirlingová skupina z Ostrova. Foto: Oskarky Ostrov 

Revize fondu 
uzavřou knihovnu
Z důvodu povinné revize knihovního fondu 
dojde v následujících týdnech k uzavření 
jednotlivých oddělení Městské knihovny 
Karlovy Vary. 
Platná legislativa nařizuje knihovnám 
evidovaným Ministerstvem kultury ČR 
pravidelné provádění revize v intervalech 
stanovených na základě počtu knihovních 
jednotek ve fondu. 
V případě karlovarské městské knihovny se 
revize provádí jednou za deset let. 

Plán inventur
Kdy se v únoru uzavřou oddělení městské 
knihovny.
I. P. Pavlova (celá budova):  1. až 28. února
Stará Role:  16. až 23. února
Vyhlídka:  20. až 23. února 
Čankovská:  24. února až 7. března
Tuhnice:  24. února až 2. března
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Jak se chovat bezpečně, dozvídají 
se děti v mateřských školách
Od listopadu 2016 běží, jako každý rok, cyklus 
přednášek pro všechny mateřské školy v Karlo-
vých Varech. V průběhu besedy si děti prohlédnou 
policejní uniformu a její vybavení, jako jsou pouta, 
vysílačka, obušek apod. Dále se z krátkých příběhů 
dozví, jak se správně a především bezpečně chovat 
na přechodu pro chodce, nebo jaké pravidla mají 
dodržovat, pokud zůstanou sami doma. Další akti-

vitou, kterou si děti vyzkouší, je popisování obráz-
ků, kdy děti musí vysvětlit, co se na obrázku děje 
a rozhodnout, jestli chování, které tam probíhá, je 
správné nebo nebezpečné. Na konci každé besedy 
dostanou děti od strážníků malý dárek. Několika be-
sed se pro inspiraci zúčastnila i kolegyně z Městské 
policie Cheb, kde v brzké době také začnou realizo-
vat preventivní programy ve školských zařízeních.

První výcvik se 
zaměřil na boj zblízka

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. 

Uplynulý rok byl v oblasti odborné přípravy strážníků 
doslova protkaný semináři, kurzy a výcviky směřují-
cí strážníky k vyšší erudici. A sotva skončil rok 2016, 
už tu máme první odborný výcvik zaměřený na boj 
zblízka a práci s teleskopickým obuškem.
V úterý 17. ledna městská policie opět spolupra-
covala s předním odborníkem na bojovou přípravu 
Pavlem Černým. Ten je garantem nejen vysoké kva-
lity, ale rovněž vynikajícím motivátorem se zahranič-
ními zkušenostmi. Znalosti a dovednosti k eliminaci 
aktivního a pasivního odporu pachatele získané 
během osmihodinového náročného výcviku budou 
strážníci dál pilovat v rámci průběžného tréninku 
s instruktorem MP Miroslavem Ponertem.

Úspěšní zájemci dostanou 
náborový příspěvek padesát tisíc

Pátek třináctého nepřál 
hříšníkovi bez řidičáku
Pátek třináctého v lednu evidentně nepřál řidiči 
bez platného řidičského oprávnění, na kterého 
při dopravně zaměřené kontrole v obchodně 
správním území odpoledne narazila hlídka 
služby PCO. Nejprve řidiči vykládal, že zapomněl 
řidičák doma, ale po následné detailní kontrole 
ve spolupráci s policejní hlídkou bylo zjištěno, 
že dotyčný měl v minulosti uloženo několik 
zákazů řízení motorových vozidel. V současné 
době je bez řidičského oprávnění a případ 
osmatřicetiletého muže z Lokte bude mít 
pokračování u správního orgánu.
O dva dny později stejná hlídka, doplněná na 
noční službě o třetího kolegu, krátce po půl 
jedenácté v noci kontrolovala řidiče v Rybářích. 
Důvod byl prostý, nerozsvícená světla. Jaké bylo 
překvapení strážníků, když se během relativně 
krátké doby setkali s další osobou bez platného 
řidičského oprávnění. Zde to ovšem má 
i jeden logický důvod, Karlovarákovi je teprve 
sedmnáct. Správní orgán tak měl po víkendu na 
stole hned dva případy neoprávněného řízení 
motorových vozidel.

Pozor! 
Mění se telefonní čísla
Magistrát města Karlovy Vary nainstaloval novou 
ústřednu. V důsledku tohoto opatření se od 
1. ledna změnila telefonní čísla i na Městskou 
policii Karlovy Vary. Děkujeme za pochopení.

Operační středisko  353 153 911
Tísňová linka  156-1
Dozorčí služba 353 153 933
Inspekční strážník  353 153 918
Přestupkové oddělení  353 153 915
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V prosincových Radničních listech jsme se 
dozvěděl o projektu nového dopravního uzlu 
u Tržnice, včetně železniční zastávky. Celé mi to 
přijde nesmyslné, megalomanské a jistě i pěkně 
drahé.
Co se takhle zamyslet nad tím, jak to zde dříve 
vypadalo. Pamětníci vědí, že zde původně bylo 
náměstí. Nebylo tehdy tolik osobních aut a tak 
ani nebylo třeba tak velké parkoviště jako 
dnes. Náměstí žilo, konaly se zde různé akce. 
Vzpomínám, že v únoru 1948 se zde konalo 
shromáždění lidu v režii KSČ a Lidových milicí na 
podporu Klementa Gottwalda a jeho puče. Museli 
jsme se jako učňové z porcelánky v Březové také 
zúčastnit. Po podobném využití náměstí se mi 
vážně nestýská. Jistě by dnes tento velký prostor 

uvítali provozovatelé farmářských trhů, kteří se 
nyní tísní v úzké nudli před budovou městské 
tržnice. Určitě by se daly provozovat i další akce.
Karlovým Varům prostě chybí náměstí. Opravdo-
vé a ne parky jako náměstí Dr. Milady Horákové. 
V současnosti se mohou větší shromáždění konat 
jen před Thermalem a na kolonádě.
Když se rozhodneme pro náměstí, bude nezbytné 
současné nádraží MHD přemístit tam, kam zcela 
logicky patří. To je do tzv. Terminálu - Dolní 
nádraží a nádraží ČSAD a nově i MHD. Je tam 
prostoru skutečně dost a architekti by zde mohli 
uplatnit svoji kreativitu daleko lépe než u Tržnice, 
kde hrozí ohrožení pramenů Vřídla v případě 
budování zastávky vlaků. Když nejde hora k Mo-
hamedovi, musí jít Mohamed k hoře. Toto přísloví 

lze převést i na situaci, kdy nádraží MHD musí na 
Dolní nádraží a ne naopak.
Mezi Chebským mostem a Západní ulicí bude 
nutno vybudovat velký kruhový objezd. Podobný 
zde v minulosti býval, jen nefungoval jako dnešní 
kruháče. Říkalo se mu kolotoč. V roce 1942 jsem 
chodil do autoškoly, která bývala v prostorách 
dnešní restaurace Pupík. Na křižovatku „kolotoč“ 
jsme jezdili s obavami. Bylo nutné na malém 
prostoru řešit situace se semaforem, přednostmi 
zprava a motorová vozidla před nemotorovými. 
Tehdy tam ústily všechny dnes zaslepené ulice: 
Varšavská, Masarykova a Dr.Bechera.
Do nového kruhového objezdu by musela v první 
řadě vyústit ulice Varšavská a zprůjezdnit se 
směrem k terminálu. Byly by na ni po obou 
stranách zastávky mezi ulicemi Jugoslávskou 
a Zeyerovou. Dostatečně dimenzované, jako 
například u Tesca. Samozřejmě by MHD musela 
upravit jízdní řády.
Určitě by stálo za úvahu propojit s kruháčem 
i ulici TGM a Dr.Bechera, tak jak to bývalo. Dnes 
jsou to pěší zóny s omezeným provozem aut 
k zásobování obchodů v určitou dobu. Těm by se 
nové propojení určitě také hodilo. Určitý problém 
by nastal u podchodu před Chebským mostem. 
Tady by mohl zůstat beze změny pouze šikmý 
chodník do Varšavské ulice. Schody by se muse-
ly zrušit a nahradit podchodem prodlouženým od 
současného až na ulici TGM. Nejlépe u infocent-
ra. Dalo by se uvažovat o propojení se suterénem 
Becherplatzu.
Návrh by přinesl městu zejména tyto výhody:
1. Soustředění všech provozovatelů hromadné 
dopravy - ČSD, ČSAD a MHD v jednom místě.
2. Město by konečně získalo náměstí, jaké mu již 
léta chybí. Naši předkové byli moudří a centrální 
náměstí umístili u městské tržnice, kam logicky 
patří. Nad tím by se naši současní radní měli 
zamyslet. Jiří Vít

• TÉMA

Integrovaný dopravní terminál. 
Studii Integrovaného dopravního terminálu (IDT) provází už pár měsíců rozsáhlá 

diskuse v odborných kruzích i ve veřejnosti. A jak by také ne, jde o zásadní 

projektový záměr města, který ovlivní veřejnou dopravu i individuální dopravu. Bylo 

by divné, kdyby názor na předložené řešení byl jednotný, o čemž svědčí i následující 

mozaika názorů k problematice IDT.

Vážený pane primátore,
zúčastnil jsem se veřejného projednání zastavo-
vací a objemové studie na Integrovaný dopravní 
terminál Karlovy Vary (dále IDT) v Grandhotelu 
Ambassador.
Předem pouze uvádím, že jsem dnes již 83 let 
starý, ale přesto se zdá, že mi to docela přemýšlí. 
Nesmím to zakřiknout. Celý svůj profesní život 
jsem pracoval v investiční výstavbě, jistý čs i jako 
hlavní inženýr projektu. Takže snad můj názor na 
řešení IDT lze považovat za relevantní.
Prezentace z Vaší strany i vyjádření autora uve-
dené studie bylo naprosto srozumitelné a profe-
sionální. Lze konstatovat, že přítomní a ve veliké 
části neodborní účastníci projednání, základní 
principy řešení IDT pochopili.
Dle mého názoru je vytvoření jednoho (integro-
vaného) centra autobusové a lokální železniční 
dopravy ve městě Karlovy Vary velice potřebné 
a proto hodnotím postup magistrátu za velmi 
dobrý a výhrady k němu za čistě populisticky 
opoziční. To se projevilo i v průběhu projednání (p. 
Fujdiar a další).
Můj závěr k předložené studii je v krátkosti 
následující:
Varianta „Varšavská“, tedy v oblasti dnešní Tržni-
ce je podstatně lepší než umístění IDT do oblasti 

Dolního nádraží. Kratší pěší dostupnost obchodní-
ho centra města je rozhodujícím prvkem při volbě.
Navržený krytý terminál je, oproti současnému 
nástupišti městské a příměstské dopravy u Trž-
nice a na Dolním nádraží, daleko komfortnější. 
To, co čekající cestující při silnějším větru zažívají 
dnes je pro seniory, a těch je většina, naprosto 
neúnosné. Vybavení navrženého terminálu (čekár-
ny, WC, občerstvení, pohodlné sezení, dostatečné 
větrání, informační centrum, atd.) je naprosto 
nutné a odpovídající světovému trendu. To navrže-
ná studie řeší.
Nepochybuji, že následující stupně přípravné 
a projektové dokumentace budou celý záměr 
etapizovat a to dle finančních možností. Zároveň 
ale je nutno zohlednit důležitá kritéria v postupné 
realizaci celého IDT - priorita postupné potřebnos-
ti pro karlovarskou veřejnost, technické možnosti 
realizace za současného provozu dopravy, pří-
stupnosti provozovaných objektů (zvláště Tržnice 
a obytných celků) řešení takzvaných projektů 
organizace staveb dodavatelských organizací 
(dříve tzv. POV) a mnoho dalších.
Vážený pane primátore, co říci na závěr. Držím 
Vám i celému kolektivu magistrátu oba palce 
a doufám, že se při svém věku realizace studií 
navrženého IDT dožiji. Ing. Petr Lewi st.

Rozhodující je kratší pěší 
dostupnost obchodního centra

Co na to 
zadavatel studie
Podle našeho přesvědčení bude prostor 
před tržnicí urbanisticky a užitně zhodnocen 
lépe v intencích návrhu IDT než bez něho. 
Prostor, který se vzhledem k centru nachází 
v okrajové pozici, nedisponuje historickou 
pozicí ohniska v místě styku urbanistických 
os. Pro plnohodnotné náměstí nemá 
dostatečnou plošnou výměru. Prázdné 
prostranství, využitelné maximálně pro akce 
typu farmářské trhy, je nahraditelné jinde 
(nám. Horákové, prostor před Thermalem), 
ve větší výměře, s možností rehabilitace 
užitných kvalit těchto ploch. Navíc je zřejmé, 
že bez dopravního terminálu by zde prostor 
zmrtvěl.

Vraťme Karlovým Varům náměstí
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V září 2016 byla koaličním vedením města zaháje-
na procedura směřující ke stavbě IDT. Zastupitelé 
dostali na stůl „Zadání změny Územního plánu 
- IDT“ svázanou s projektem, který veškerou ve-
řejnou dopravu zkoncentroval k Tržnici! Tedy svedl 
autobusy meziměstské, MHD a vlaky, do prostoru 
u Tržnice, do cípu mezi Horovu a Varšavskou ulici, 
tj. na mini plochu 1,2 ha.
Dlouhodobé ALTERNATIVNÍ stanovisko ve věci řešení 
prostoru kolem Tržnice vychází z konceptu vize 
a rozvoje města na 20 let. Tu jsme na začátku 90.let 
koordinovali a spoluvytvářeli společně s mnoha 
odborníky a erudovanými občany města (architekty, 
inženýry, doktory, lázeňskými manažery, apd.). Proto 
trvale respektujeme řešení lokality Tržnice a Dolního 
nádraží ve vizi, aby byly autobusy MHD vymístěny 
dále od Tržnice, k Dolnímu nádraží ať už zcela, nebo 
řešením v místě bývalého zimního stadionu (Var-
šavská) a prostor kolem Tržnice k Národnímu domu 
udržet jako otevřený veřejný prostor. Tedy jako 
základ nového komunikativního centra městského 
života pro možnosti trhu a spolčování. Toto jsme 
nezastávali jako dogma, ale jako východisko pro 
otevřenou veřejnou debatu a otevřenou architekto-
nickou soutěž.
V mezidobí vstoupila do města developerská 
společnost Gama Property / Lord Ship, která 
skoupila od Českých drah pozemky dnešního 
„letiště“ mezi Plynárenskou lávkou a podélnou ulicí 
Západní. 6 let již s touto společností jedná nejužší 
vedení magistrátu o podmínkách realizace jejich 
komerčních stavebních záměrů. Při každém jednání 
zastupitelstva, ve kterém došlo na jakoukoliv 
souvislou debatu s řešením lokality Dolního nádraží, 
vystupuje ALTERNATIVA s připomínkou dodržení 

dvou podmínek: zabudování řešení veřejné dopravy 
v dané lokalitě s přenesením dopravy od Tržnice 
a zachování maxima možného zeleného pobřežního 
pásu, který vymezuje stávající kolejiště.
V září 2016 radní však schválili zadání změny 
územního plánu, aby IDT mohlo vyrůst právě u Trž-
nice. Proto jsme také na dalších dvou jednáních 
zastupitelstva otevřeli kontroversní debatu, při které 
došlo ke zřetelné polarizaci mezi zainteresovanou 
KOAlicí a opozičními zastupiteli. Primátor Kulhánek 
totiž svůj projekt povýšil na „jediné možné řešení“ 
a bez ohledu na těžké kolize, které to přináší mezi 
odbornou i laickou veřejností, ho dogmaticky s part-
nery prosazuje. Z přiložené hmotové vizualizace 
je zřetelně vidět, co centru města u Tržnice hrozí. 
Zabetonování obrovskou stavbou a následně pak 
developerské eldorádo u Dolního nádraží. Pouze 
pro formu uvádíme prostý výčet hlavních problémů, 
kterými jsou: umístění stavby v zóně ochrany lá-
zeňských pramenů stejně jako přilehlé památkové. 
Neakceptované výhrady dotčených obyvatel a osob 
v centru podnikajících. Popření urbanismu jako 
zásadního fenoménu pro tvorbu veřejného prostoru 
města. Zrušení jediné rezervy volného prostranství 
pro tržní náměstí a zahubení Tržnice – jediného 
občanům dostupného nákupního místa běžných 
potravin. Přehlížení zvýšení exhalací, prašnosti, 
hluku a přetížených komunikací. Bohužel, mediální 
prezentace záměru IDT je publikována PR masáž 
ve prospěch obřího betonového IDT křižníku, který 
by měl u Tržnice vyrůst a konflikty těchto střetů 
jsou vedením města přezírány či bagatelizovány. 
Dokonce pak oponenti zesměšňováni jako nepřátelé 
a bořiči jejich korupčních projektů.
Na tomto místě je jistě vhodné připomenout probí-

hající proces, ve kterém se město snaží o zapsání 
lázní do seznamu UNESCO. V souvislosti s mega-
lomanským IDT to však působí jako kdyby levá 
nevěděla co dělá pravá. Proto by radní měli přestat 
cestovat po Evropě a ukončit jednání s UNESCO, 
protože právě IDT je s touto ideou zcela nesluči-
telný. 
KOAliční jednání pokládáme za účelové a srovna-
telné s losovačkovou halou KV Areny. Odmítáme ji 
a opakovaně vyžadujeme zpracování dopravního 
generelu, řešení parkování a vymístění MHD 
k lokalitě Dolního nádraží. Po vedení města proto 
vyžadujeme alternativní návrhy.

Ing. Jiří Kotek, zmocněnec veřejnosti
zastupitel ALTERNATIVA

• TÉMA

Tři slova, která zajímají město
Alternativa: IDT u Tržnice odmítáme řadu let

Jiří Kotek jako 
zástupce veřejnosti
Stavební zákon občanům umožňuje zaujmout 
silnější pozici ve stavebně územních řízeních tím, 
že mohou petičně podpořit svého zmocněnce 
k zastupování. Tato možnost se otevřela tím, že 
pro záměr stavby IDT u Tržnice bylo zahájeno 
stavebně správní řízení změny územního plánu. 
Proto se v krátké době shodlo na 400 občanů 
a ustanovilo svého zmocněnce, ing. Jiřího Kotka.
„Byl jsem osloven řadou občanů, kteří sledují 
debatu kolem IDT při jednáních zastupitelstva 
a vědí, jak dlouhodobě vystupuji. Požádali mě, 
zdali bych jim ve věci nepomohl. Souhlasil jsem 
a petiční zmocnění přijal. Podstatným pro mě 
je, že se ozvalo více občanů a odborníků, kteří 
argumentovali proti rozběhnutému projektu. 
Dvanáct odborníků se společně podepsalo pod 
výhrady a řada se na město obrátila samostatně. 
Ozvali se lidé žijící či podnikající v obchodně 
správním centru. Město však kličkuje ve svých 
záměrech a shazuje ze stolu jejich připomínky, 
mnohdy zastíráním podstaty a znevažující 
arogancí vůči nim. Není to tedy pouze jakýsi 
můj osobní opoziční vrtoch, ale věc veřejná 
a zásadní. S petenty jsme za jedno v tom, že 
řešení IDT u Tržnice pokládáme za nepřijatelné 
a podporujeme jeho realizaci ve vzdálenější 
lokalitě od tohoto místa - na tomto budeme 
aktivně spolupracovat.“

Co na to 
zadavatel studie
Architektonické studii integrovaného dopravního 
terminálu předcházela rozsáhlá územně plánovací 
příprava. Východisky pro zadání studie byly: 
návrh nového územního plánu města, výstupy ze 

soutěže k Urbanistickému řešení širšího centra 
města a návrh územní studie Urbanistického 
řešení širšího centra města a koncepce veřejné 
dopravy. Odborníci byli účastni v původní soutěži 
o návrh, při spolupráci na projednání Územní 
studie širšího centra i v pracovní skupině, při 
odborném dopravním posouzení. Všechny 

uvedené materiály pak postupně prokázaly 
možné umístění IDT pouze ve dvou lokalitách 
- Varšavská či Dolní nádraží. Umístění IDT do 
lokality Varšavská bylo možné za předpokladu, že 
se zde prokáže dostatečná dimenze disponibilní 
plochy pro požadovanou integraci dopravních 
funkcí a to studie potvrdila.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Městské zařízení sociálních služeb, p.o. Karlovy Vary 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením 
MZSS, Východní 16, 360 20 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Martínek
Tel: 353 226 492, 353 225 060, mzss@kv-mzss.cz

Domov pro seniory - Stará Role
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory, Závodu míru 96, 360 17 K. Vary
Kontaktní osoba: Vlasta Čábelová
tel: 353 563 437 GSM: 602 354 319, vcabelova@kv-mzss.cz

Středisko pečovatelské služby
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Středisko peč.služby, Severní 869/5, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Ilona Šmejkalová
Tel: 353 563 171 GSM: 602 371 982, ismejkalova@kv-mzss.cz

Dům s pečovatelskou službou -Východní
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
DPS, Východní 16, 360 20 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Jindrová
Tel: 353 226 492 GSM:702 040 489, ijindrova@kv-mzss.cz

Dům s pečovatelskou službou Stará role
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
DPS, Závodu míru 790, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Marcela Volková
Tel: 353 562 233 GSM: 602 371 986, mvolkova@kv-mzss.cz

Dům s pečovatelskou službou - Sedlecká
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
DPS, Sedlecká 2, 360 10 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Kavinová
Tel: 353 564 555, GSM: 602 371 968, lkavinova@kv-mzss.cz

Dům s pečovatelskou službou – Jateční
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
DPS, Jateční 9, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Petra Netrhová
Tel: 353 226 701 GSM: 725 759 284, pnetrhova@kv-mzss.cz

Dům s pečovatelskou službou – Severní
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
DPS, Severní 869/5, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Novotná
Tel: 353 434 222 GSM: 725 102 353, jnovotna@kv-mzss.cz

Jídelna Zlatá Kotva
Cílová skupina: senioři, osoba se zdravotním postižením
Jídelna Zlatá Kotva, Sokolovská 105, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Helena Vaníčková
Tel: 353 563 171 GSM: 720 045 805, zlata.kotva@kv-mzss.cz

Centrum sociálních služeb Armády Spásy
1) Azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší
Armáda spásy ČR, Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary

Kontaktní osoba: Bc. Martin Roušal
GSM: 737 215 407, martin_rousal@armadaspasy.cz

Komunitní centrum Armády spásy
2) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6-15 let 
Armáda spásy ČR Úvalská 36, 360 01 Karlovy Vary

3) Komunitní centrum
Cílová skupina: všechny věkové kategorie
Armáda spásy ČR, Jugoslávská 1274/16, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Kateřina Čopová B.A
GSM: 773 770 363, 773 770 226, 
katerina_copova@armadaspasy.cz
 
Tyflocentrum, o.p.s.
Cílová skupina: osoby se zrak.a kombinovaným postižením 
starší 16-ti let
Mozartova 444/9, 360 20 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Pavel Rogaczewski
Tel: 353 236 065, GSM: 603 265 875, reditel@tyflocentru-kv.cz
Korespondenční adresa: Stará Kysibelská 602, 360 09 K. Vary
Tel: 353 226 511, kancelar.tyflocentrum@seznam.cz

Tyfloservis, o.p.s.
Cílová skupina: osoby se zrak. a kombinovaným postižením 
starší 15-ti let
Tyfloservis, Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Marková
Tel: 353 236 068, GSM: 608 572 346, k.vary@tyfloservis.cz

Židovská obec Karlovy Vary
Cílová skupina: senioři
Židovská obec, Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Květoň
Tel: 353 230 658, GSM: 602 157 370, kvetonzokv@seznam.cz

Farní charita Karlovy Vary
Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, 
kombinovaným, chronickým duševním onemocněním, chronic-
kým onemocněním, oběti domácího násilí, osoby v krizi, senioři
Farní charita, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Klůc
Tel: 353 434 210, GSM: 731 433 033, ales.kluc@charitakv.cz

1) Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary 
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi 
Farní charita, Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary 
Kontaktní osoba: Mgr. Agata Scheerbaumová
Tel: 353 434 228, dmd@charitakv.cz

2) Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně 
postižené osoby
Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, 
kombinovaným chronickým duševním onemocněním, senioři
Farní charita, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Dita Matoušová, DiS
Tel: 353 434 214, dita.matousova@charitakv.cz

3) Dům na půl cesty Sv. Josefa
Cílová skupina: osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní 
péče do 26 let
Farní charita, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Agata Scheerbaumová
Tel: 353 434 222, dnpc@charitakv.cz

4) Denní stacionář pro zdrav. a mentálně postižené
Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, 
kombinovaným, chronickým, duševním onemocněním
Farní charita, Závodu Míru 303/142, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Dušek
GSM: 731 433 037, vojtech.dusek@kv.charita.cz

5) Sociálně terapeutické dílny
Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, 
kombinovaným chronickým duševním onemocněním
Farní charita, Závodu Míru 303/142, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Dušek
GSM: 731 433 037, vojtech.dusek@kv.charita.cz

6) Odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré 
a zdravotně postižené osoby 
Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, 
kombinovaným, chronickým duševním onemocněním, chronic-
kým onemocněním, senioři
Farní charita, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Dita Matoušová, DiS.
Tel.: 353 434 214, dita.matousova@charitakv.cz
 
Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
Cílová skupina:osoby s chronickým onemocněním, zdravotním 
postižením, senioři
Ladara, Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Andrejkiv
GSM: 777 143 124, andrejkiv@ladara.eu

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje, o.p.s.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Centrum pro zdr. postižené, Sokolovská 119/54, 360 05 K. Vary
Kontaktní osoba: Petr Končel
Tel: 353 998 050 GSM: 602 340 549, 603 725 000
karlovyvary@sluzbypostizenim.cz

Středisko výchovné péče Karlovy Vary
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Středisko vých. péče, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: PhDr.Kristina Červenkovová
Tel: 353 222 848 GSM: 774 715 266, svpk@volny.cz

Člověk v tísni, o.p.s
Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením
Člověk v tísni, o.p.s., Blahoslavova 18/5, 360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Jan Němeček
Tel: 353 892 261, jan.nemecek@clovekvtisni.cz

Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického nebo zdrav. postižení, rodiny s dětmi
Domácí péče s.r.o., Táborská 370/37, 360 04 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Michaela Bečková
Tel: 353 220 407 GSM: 777 780 122, miskbeck@gmail.com

Hipocentrum PÁ-JA
Cílová skupina: zdrav. postižení, děti a dospělý, hipoterapie
Hipocentrum PÁ-JA, Kolmá 29, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Hana Uhlířová-Šafrová
GSM: 777 674 017, hipopa.ja@seznam.cz

Agentura domácí zdravotní péče Pavla Andrejkivová-
-LADARA s.r.o 
Odborná ošetřovatelská zdravotní péče, rehabilitace, fyziotera-
pie, Paliativní péče-Hospicová péče, Nadstandartní péče
LADARA, Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Andrea Trošková
Tel: 353 563 595 GSM: 608 484 237, ladara.admin@seznam.cz

Katalog poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2017
Vážení spoluobčané,
na základě procesu komunitního plánování vznikl v roce 2014 „Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb“. V tomto katalogu naleznete základní informace o službách sociálního a zdravotního 
charakteru. Tyto služby zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivých životních 
situacích. Vzhledem k tomu, že nastaly změny u některých poskytovatelů služeb, zpracoval odbor 
sociálních věcí Magistrátu města K. Vary aktualizaci kontaktních údajů. Tyto údaje jsou také 
zveřejněny na dostupných stránkách města. Věříme, že přehled o sociálních službách se stane 
praktickou pomůckou při vyhledávání pomoci. 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb je také dlouhodobě dostupný na webu: 
https://mmkv.cz/cs/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb

Kontaktní osobou k této problematice je vedoucí odboru sociálních věcí:
Bc. Jana Reischlová, tel. 353 152 561
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Světlo Kadaň z.s.
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návy-
kových látkách starší 15-ti let, rodinní příslušníci a osoby blízké
K-Centrum, Sportovní 359/32, 360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Richard Vodička
GSM: 773 140 022, 727 954 163
vedoucikctpv.svetlozs@seznam.cz

Raná péče Kuk
Cílová skupina: zdravotně postižení, rodiny s dětmi
Raná péče Kuk, Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Tel: 377 420 035 GSM: 724 400 815, plzen@ranapece.eu

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením 
Dveře dokořán, z.s
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
ve věku 7 – 64 let
Dveře dokořán z.s., U Ohře 210/19, 360 18 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bohumil Svoboda
Tel: 353 235 267 GSM: 603 107 099
svoboda.dveredokoran@seznam.cz

Agentura zdravotní domácí péče Home Care s.r.o
Cílová skupina: osoby se zdrav. onemocněním v domácím 
prostředí
Home Care s.r.o., Táborská 370/34, 360 04 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Světlana Smolínová
Tel: 353 220 407GSM:602 415 376, smolinova@volny.cz
 
Fokus Mladá Boleslav – sdruž.pro péči o duševně 
nemocné
Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním
Fokus Mladá Boleslav, Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
Kontaktní osoba: Jaroslav Hodboď
GSM: 608 961 361, odbod@fokus-mb.cz

1) Sociálně terapeutická dílna
Fokus Mladá Boleslav, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 K. Vary
Kontaktní osoba: Štěpánka Šimková
GSM: 75 561 060, simkova@fokus-mb.cz

2) Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace 
Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním 
Fokus Mladá Boleslav, Západní 41, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Diana Kostková, DiS
GSM: 775 562 064, kostkova@fokus-mb.cz

Kontakt bB  pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením
Kontakt bB, Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Řehořková
GSM: 724 219 096, karlovy.vary@kontaktbb.cz

Občanské sdružení Res Vitae, z.s.
MUDr. Jiří Bartoš - předseda
Cílová skupina: os. v krizové životní situaci, senioři, osoby bez 
domova, rodiny s dětmi
Pečovatelská služba, Res Vitae, z.s., Blahoslavova 659/18, 
360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Eva Andrejsková, Václava Moulisová
Tel: 353 588 080, 353 566 426, GSM: 723963356
vendula@resvitae.cz, eva@resvitae.cz

Intervenční centrum Pomoc v nouzi
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím a nebezpeč-
ným pronásledováním
Intervenční centrum, Náměstí Dr. M.Horákové 7, 360 01 K. Vary 
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chalupníková Doležalová
Tel: 359 807 001 GSM: 736 514 095
domacinasili@pomocvnouziops.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Cílová skupina: os. se sluchovým, kombinovaným postižením, 
rodiny s dětmi
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, 155 00 Praha 5
Tel: 235 517 313, 251 510 744, GSM: 734 674 844
detskysluch@detskysluch.cz
ranapececechy@detskysluch.cz
socpor@detskysluch.cz

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Závodu Míru 170, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Ljuba Bračková 
GSM: 603 891 635, info@valika.cz

Bambini
Cílová skupina: děti s tělesným nebo mentálním postižením
Bambini, Kpt.Nálepky 261, 360 04 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Lenka Seberová
GSM: 608 141 838, lseberova@volny.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Cílová skupina: osoby sociálně potřebné, uprchlíci, azylanti, lidé 
bez přístřeší
Český červený kříž, Kollárova 551/17, 360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Věra Sládková, DiS
GSM: 602 865 110: vera.sladkova@gmail.com

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Mateřské centrum, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Žaneta Salátová
Tel: 353 230 847GSM: 606 581 369, mckv@seznam.cz
 
Společnost pro ranou péči, z.s.
Cílová skupina: rodiny s dětmi s mentál., tělesným a kom-
binovaným postižením od narození do 7 let, rodiny s dětmi 
s ohroženým vývojem od narození do 7 let
Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, 110 00 Praha 1 
Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Barlová , Ph.D. 
GSM: 777 235 630, centrum@ranapece.cz

Zdravotní a ošetřovatelská péče
Cílová skupina: osoby se zdrav.onemocněním v domácím 
prostředí
Zdravotní a ošetřovatelská péče, Bezručova 10, 360 01 K. Vary 
Kontaktní osoba: Olga Sapoušková, Božena Hovorková
Tel: 353 232 267,GSM: 777 345 819, 602 100 267
zop.kv@seznam.cz

SOS dětské vesničky, z.s.
Cílová skupina: pěstounské rodiny, ohrožené děti a rodiny
SOS dětská vesnička, Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Roučková
GSM: 778 068 537, dagmar.rouckova@sos-vesnicky.cz

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Cílová skupina: děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodně-
ním do 3 let věku, v odůvodněných případech do 6-ti let věku, 
těhotné ženy od 18-ti let, edukační pobyt pro osoby od 18-ti let
KDD pro děri do 3 let, p.o., Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary 
Kontaktní osoba: Ing. Erika Pavlová
353 300 303, 736 612 474, reditel.kv@dd-karlovarsky.cz

Národní institut pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace ČR – bezbariérové 
prostředí, o.p.s.
Cílová skupina: zdravotně postižení občané
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jugoslávská 3/1706, 
360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Hana Skopová
GSM: 731 108 224
ks-karlovarsky@nipi.cz, skopovaprojekty@volny.cz

Probační a mediační služby ČR
Cílová skupina: pachatelé trestné činnosti i poškozené osoby
Probační a mediační služba, Dr. D. Bechera 24, 360 01 K. Vary 
Kontaktní osoba: Mgr. M. Schäferová
Tel: 353 220 977 GSM: 734 362 916
mschaferova@pms.justice.cz

Speciálně pedagogické centrum
Cílová skupina: děti a žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami
Spec.pedagog.centrum, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kheilová
Tel: 353 561 766, 353 549 172, spc_karlovyvary@volny.cz

KSK centrum o.p.s
Cílová skupina: etnické menšiny, osoby žijící ve vyloučených 
lokalitách, osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby, které vedou 
rizikový způsob života
KSK Centrum, Chebská 113/108, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Milan Kováč - ředitel 
Mgr. Jiří Pilař, vedoucí SP
GSM: 724 804 997, 606 942 590, info@kskcentrum.cz

Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Rytmus – od klienta k občanovi, Jednoty 193, Sokolov
Kontaktní osoba: Šárka Paříková
GSM: 737 249 597, sokolov@rytmus.org
 
Spolek rodičů a přátel dětí s postižením
Cílová skupina: rodiny s dětmi s postižením
Spolek rodičů a přátel dětí s post., Vítězná 31, 360 09 K. Vary
Kontaktní osoba: Ivana Harzerová
GSM: 605 252 996, Ivana.harzerova@email.cz

Svaz důchodců ČR, o.s.
Cílová skupina: senioři
Svaz důchodců ČR, o.s. – MO KVA, Úvalská 36, 360 09 K. Vary 
Kontaktní osoba: Gudrun Jiravová 
GSM: 723 355 673

Centrum na podporu integrace cizinců – Karlovarský kraj
Cílová skupina: cizinci
Centrum na podporu integ.cizinců, Závodu míru 876/3A, 360 
17 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Pavlína Hanková
Tel: 353 892 559 GSM:725 339 387, ickarlovyvary@suz.cz

Náhradním rodinám, o.p.s.
Cílová skupina: doprovázení pěstounských rodin
Náhradním rodinám, o.p.s., Závodu míru 122, 360 17 K. Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Bystroňová
GSM: 777 883 348, info@nahradnimrodinam.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 
Regionální pracoviště KK, Jugoslávská 3/1706, 360 01 K. Vary
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Líkařová
GSM: 736 751 205, k.vary@nrzp.cz

Centrum Rodinka
Cílová skupina: předporodní a poporodní péče
Centrum Rodinka, Šmeralova 83, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Lada Macečková
GSM: 728 114 823, lada@maceckova.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – 
oblastní pobočka Karlovy Vary
Cílová skupina: osoby zrakově postižené
SONS, Vítězná 52, 360 09 Karlovy Vary
Tel:  353 224 324, karlovy.vary-sons@seznam.cz

Svaz důchodců ČR, o.s.
Cílová skupina: senioři
Svaz důchodců, Severní 869, 360 05 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Vladimír Kameník
GSM: 727 961 783

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Cílová skupina: sluchově postižení občané
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Jugoslávská 3/1706, 360 
01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Petra Beránková, DiS
GSM: 724 964 771, petra-berankova@seznam.cz

Instand, z.ú – Dobrovolnické centrum
Cílová skupina:os.se zdrav.postižením, senioři, rodiny s dětmi
Instand, Stará Kysibelská 602, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Trutnovská
GSM 605 001 95, trutnovska@instand.cz
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Běh sluší všem! Přihlaste se do výtvarné soutěže
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje jako 
doprovodný program k 5. ročníku 1/2Ma-
ratonu Karlovy Vary pod záštitou primátora 
města Karlovy Vary výtvarnou soutěž na téma 
„Běh Sluší všem – 1/2Maraton Karlovy Vary“. 
Vypsaná je ve třech věkových kategoriích: 6 
až 10 let, 11 až 14 let a 15 až 18 let. 

Došlé práce budou vyhodnoceny komisí složenou 
ze zástupců města, přizvaných výtvarníků 
a zástupců organizátorů 1/2Maratonu Karlovy 
Vary. Komise vybere třii nejlepší práce v každé 

kategorii, které budou oceněny 2 kusy volné 
registrace na dm rodinný běh Karlovy Vary pořá-
daný 20. května. Hodnotící komise si vyhrazuje 
právo posoudit práce podle stanovených kritérií, 
podle své odborné kompetence a její rozhodnutí 
je konečné. Autoři prací budou o postupu do 
finálového kola soutěže informováni emailem 
do 28. dubna. Vyhlášení vítěze a umístění všech 
účastníků finálového kola proběhne na Magistrátu 
města Karlovy Vary, při tomto vyhlášení budou 
všem účastníkům finálového kola, případně jejich 
zástupcům, předány věcné ceny. Předpokládaný 

termín je počátek května. Informace o výsledcích 
budou rovněž zveřejněny na internetových strán-
kách města www.mmkv.cz a v Karlovarských 
radničních listech. 
Z vybraných vítězných děl z každé kategorie bude 
uspořádána veřejnosti přístupná výstava v rámci 
Sport Expa v hotelu Thermal ve dnech 19. a 20. 
května. Dále bude ze všech došlých děl mezi 1. 
červnem a 30. zářím uspořádána ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Karlovy Vary výstava pro 
širokou veřejnost v prostorách chodby u dětského 
oddělení v budově knihovny v ulici I. P. Pavlova. 

Vánoční jarmark v ZŠ Krušnohorská 
pomohl Domovu pro matky s dětmi v tísni
Děti, pedagogové, rodiče a přátelé základní školy Krušnohorská 11 na 
Růžovém Vrchu v Karlových Varech zajistili Domovu pro matky s dětmi 
v tísni nečekané vánoční překvapení. Všichni žáci sportovní školy v rámci 
speciálního projektového dne vyrobili vánoční dekorace a dárkové 
předměty, které pak nabízeli rodičům a návštěvníkům školy během 
charitativního vánočního jarmarku. Rodiče a ostatní návštěvníci si dopřáli 
i občerstvení (koláče a čaj), které pro ně škola a paní kuchařky připravily. 
Sami rodiče některých tříd přispěli štrúdly a koláčky. Ceny za dětské 
výrobky nebyly stanoveny a jejich nákup byl dobrovolný. Získané prostředky 
pak měly být předány matkám v tísni, kterým dočasné zázemí poskytuje 
Farní charita v Karlových Varech. Celkový výtěžek akce předčil všechna 
očekávání a ZŠ nakonec vybrala částku 28.547,- Kč. Tento charitativní 
dar pak osobně předaly žákyně školy. Děti i učitele vánoční jarmark bavil 
a plánují ho zopakovat i příští rok.

Středisko výchovné péče se 
věnuje dětem už dvacet let
Dvacet let existence oslavilo v lednu Středisko výchovné péče, které vzniklo jako 
zařízení ministerstva školství  s cílem věnovat se  výchovné problematice dětí 
a mládeže. Jedná se o jediné takové zařízení v celém kraji. Prvotní název -  Stře-
disko pro děti a mládež, veřejnosti známý jako Krizové centrum – se na současný 
změnil před sedmnácti lety, kdy se Středisko výchovné péče (SVP) stalo odlouče-
ným pracovištěm Dětského diagnostického ústavu Plzeň.
„Za dvacet let činnosti prošlo Středisko mnohými změnami, má za sebou vývoj, 
který odráží i vývoj naší společnosti. Základní koncepce zůstává však po celou dobu 
stejná – výchovná  a terapeutická pomoc a podpora především dětem a mláde-
ži  s výchovnými obtížemi či ohrožených sociálně patologickým chováním,“ říká 
vedoucí SVP Kristina Červenkovová.
Podporu  dětem, jejich rodičům a pedagogům poskytují ve středisku psychologové, 
etopedi, sociální pracovníci, učitelé  a vychovatelé. „S vývojem společnosti se mění 
převažující problematika. Aktuálně začíná být v popředí závislost na sociálních 
sítích, počítačových hrách a zvýšená agresivita, stále častěji i ve školním prostředí. 
Na přelomu století např. byla velmi aktuální  problematika experimentování 
s návykovými látkami, především THC. Častou a stálou problematikou, kterou se 
středisko zabývá, je lhaní, drobné krádeže, záškoláctví, nerespektování autorit, ši-
kana, agresivita, výchovná problematika vyplývající z nejednotné výchovy. Ta často 
souvisí s rozvodovou či porozvodovou péčí. Dále je to také osobnostní problematika 
související s nejistotou, zvýšenou úzkostností, odmítáním dítěte v kolektivu a další,“ 
vyjmenovává Červenkovová.
SVP má ambulantní a pobytové oddělení, na němž realizuje dvouměsíční diagnos-
tické terapeutické pobyty, a nově zavádí i stacionární péči. Od roku 1998 sídlí 
v Myslbekově ulici v Karlových Varech v objektu, který mu za symbolický nájem po-
skytuje Město Karlovy Vary. „Patří  mu za to naše vřelé poděkování,“ říká vedoucí.
Podrobnější inforamce naleznou případní zájemci na http://www.svpkv.cz a mohou 
rovněž navštívit ve středisku den otevřených dveří, který se uskuteční 4. března od 
10 do 15 hodin.

Chcete pro své dítě školu, 
do které se těší a připraví je 
na život v současném světě? 

Můžete ji mít i ve Vašem městě! 

Přijďte na besedu s Ondřejem Šteffl em 
a podpořte svou účastí vznik ScioŠkoly
v Karlových Varech!

23. 2. 2017, v 17 hodin
Sál Krajské knihovny Závodní 378/84
VSTUP ZDARMA 
Registrace na lmacaskova@scio.cz
 www.scioskola.cz



15

• LIDÉ

Nejkrásnější bylo dostat prvňáčky, 
vzpomíná Milena Svorová

Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila na 
konci roku 2016 paní Milena Svorová.  Cesta 
rodačky z Podkarpatské Rusi s českými kořeny 
po otci a srbskými po mamince na západ Čech 
byla trnitá a vedla přes nejrůznější okliky. Dětství 
strávila paní Svorová na Znojemsku. „Jedné 

noci, když Němci začali zabírat pohraničí, jsme 
museli utéct do Brna,“ vzpomíná jubilantka, které 
Němci zasáhli významně do života ještě několi-
krát. Během hedrychiády byl popraven její otec, 
legionářský důstojník. V posledním roce střední 
školy pak byla odeslána na nucené práce. „Byla 
jsem malinká, tak že jsem ani nedosáhla na ponk. 
Tak mi byly přiděleny úklidové práce,“ popisuje 
období totálního nasazení paní Svorová, které se 
po válce vrhla na studia. Na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity studovala francouzštinu 
a latinu, po studiích na pedagogické fakultě se 
stala učitelkou. Na základě umístěnky byla vyslána 
do českého pohraničí, a protože byla mladá, stří-
dala různé štace. Pracovala s dětmi od nejútlejšího 
věku v mateřských školách až po středoškoláky. 
„Nejkrásnější bylo dostat prvňáčky, vypracovat je 
a předat je v době, kdy už leccos umí,“ vyznává 

se z lásky ke své životní profesi. Velkou radost jí 
udělalo nedávné pozvání někdejších svěřenců, 
dnešních padesátníků, na třídní sraz. Významnou 
část svého života strávila paní Svorová na Soko-
lovsku. S manželem grafikem zde vychovala tři 
dcery, má také jednu vnučku. Do Karlových Varů 
se přestěhovala před 27 lety a je zde spokojená. 
„Mým nejoblíbenějším místem je výšina u Malého 
Versailles, tam je takové ticho… A ráda mám také 
procházku Sadovou ulicí dolů,“ popisuje žena, jejíž 
největší vášní je četba a jazyky. Hovoří německy, 
francouzsky, latinsky, rusky, ovládá esperanto, 
dohovoří se i španělsky, italsky, anglicky. Milena 
Svorová je aktivní členkou Klubu důchodců v Úval-
ské ulici, který pro ni také připravil oslavu jubilea. 
Mezi gratulanty se objevily také členky kroužku 
tréninku paměti „Pamatovák“ (na fotografii), který 
nadšeně vede. 

Se Šlapáky vyrážela Helena Dřímalová na dlouhé tůry
Mezi devadesátileté obyvatele Karlových Varů se 
v prosinci zařadila paní Helena Dřímalová. Jejím 
rodištěm byly Plasy. Karlovaračkou se stala v říjnu 
roku 1946, kdy se sem přistěhovala se svými 
rodiči a sourozenci. Pracovala nejprve v pekárně, 
později v nemocnici a na dlouhých 22 let svou 
profesní kariéru spojila s místní prádelnou. V roce 
1949 se paní Helena vdala a postupem času se 
svým manželem vychovala dvě děti. Dnes se 
raduje i z jedné vnučky. Mezi nejoblíbenější místa 
v Karlových Varech řadí oslavenkyně lesy v okolí 
města, okolí Poštovního dvora, kam kdysi chodí-
vala tančit. S manželem a partou přátel, která si 
říkala Šlapáci, často vyrážela na dlouhé turistické 
výšlapy. I dnes žije paní Dřímalová aktivním 
životem. Čte, chodí do divadla, na procházky, 
každé úterý vyráží s přítelkyněmi do kavárny, 
sama si vaří i uklízí. Dokonce i do mytí oken se, 
i přes protesty rodiny, sama pouští. „Tentokrát 
jsem ale poprvé nepekla cukroví,“ prozrazuje paní 
Helena. „Dokud můžu chodit, chci se sama o sebe 
postarat,“ uzavírá šarmantní dáma, které i do 
dalších let života přejeme pevné zdraví, spokoje-
nost a pohodu.



16   krl° LEDEN

• LIDÉ

Sportovní legenda 
Václav Freiberg slaví devadesátku
Devadesátku oslavil na začátku ledna nestor 
a legenda karlovarského sportu Václav Freiberg. 
Narodil se v Mochově u Prahy, hrál dorostenecký 
fotbal i hokej za Český Brod, kde si jej povšim-
la armáda. Vojnu díky tomu strávil v barvách 
Armádního tělovýchovného klubu ATK Praha. Tam 
jej přemluvil Václav Šinágl, mimo jiné jeden z obětí 
tehdejší zinscenované politické kauzy s hokejovými 
reprezentanty, aby spolu s Josefem Kollerem a Jo-
sefem Stockem odešli po vojně do Karlových Varů. 
V Karlových Varech hrál opět první ligu, a ukázal se 
nejen výtečným hokejistou, ale také malířem. „Nej-
sem žádný abstraktní malíř, mým vzorem byl čistý 
realismus, třeba díla Joža Uprky. Měl jsem to štěstí, 
že jsem na měšťance potkal akademického malíře 
Viléma Štála, díky tomu jsem měl vlastně čtyři roky 
soukromé akademie. Po válce jsem udělal talentové 
zkoušky na UMPRUM, obor kreslený film, ale to už 
jsem věnoval většinu času sportu,“ říká dnes.
Navrhnul i loga a dresy svého klubu, Slavie Karlovy 
Vary. Dresy předběhly svou dobu asi o dvacet let. 
Byly natolik zdařilé, že začaly vadit hokejovým funk-
cionářům v Praze, jako příliš „zápaďácké“. Nakonec 
byly zakázány, včetně názvu Slavia, na nových 
dresech se místo toho objevil název RKV Dynamo 
Karlovy Vary. „Ty začátky v Karlových Varech byly 
prostě nejlepší. Karlovy Vary nastoupily do první ligy, 
kterou jsme hráli pět sezón, měli jsme skvělý tým 
a návštěvnost deset až dvanáct tisíc lidí na zápas.“
Za Slavii a Dynamo odehrál Václav Freiberg třináct 
sezón, po skončení své hráčské kariéry trénoval 
mládež, hrál za Slavii i fotbal. Na sport nezanevřel 
ani dnes, stále je fanouškem karlovarských klubů 
a pravidelně chodí na hokej do KV Areny. „Někdy 
si říkám, jaký je rozdíl mezi tím dnešním hoke-
jem a tím, ve kterém jsem začínal já. Něco jako 
profesionální sportovec tenkrát nebylo, všichni jsme 
měli civilní zaměstnání, v tom mají dnešní sportovci 
daleko větší možnosti. Na druhou stranu tehdy ko-
lektiv něco znamenal, dresy se tak často neměnily. 
Dnes mi to přijde, že někteří hráči snad přestupují 
i uprostřed zápasu,“ posteskl si.

Během své hráčské kariéry také potkal svou man-
želku. Pracovala na ortopedii v nemocnici. „Přivezli 
nám ho se zraněním z hokeje na ortopedii, kde jsem 
pracovala jako sestra. Tam jsme se seznámili, bylo 
to v roce 1955. Od té doby jsme spolu. Do Karlových 
Varů jsem přišla ze zdravotní školy na Kladně, jako 
sestra jsem pracovala padesát čtyři roky, z toho 
na karlovarské ortopedii celých čtyřicet let. S prací 
jsem skončila v pětasedmdesáti,“ vzpomíná paní 
Stanislava. Spolu jsou tak už dvaašedesát let, 
radost jim dělá dcera, která je učitelkou, i tři vnuci.
A jakou dietu člověk potřebuje, aby si i v devade-
sáti uchoval zdraví a čilost? „Neměl bych to říkat, 
ale miluju smažené věci a špekáčky,“ usmívá se 
oslavenec.
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Zakládal basketbal ve Varech, v lednu 
Otakar Vaněk oslavil už pětadevadesát 
Když se karlovarští basketbalisté rozhodli 
získat v padesátých letech minulého století 
trenéra, rozhodli se požádat tehdy třicetiletého 
sportovce tělem i duší Otakara Vaňka. A byl to 
skvělý tah! Absolvoval trenérský kurz třetí třídy 
a minimálně dvě sezony tým vedl. Mimocho-
dem, v roce 1952 košíkářský oddíl Lokomotivu 
Karlovy Vary založil. V průběhu dalších let se 
stal nejznámějším tělovýchovným pracovníkem 
v širém okolí.

Narodil se v Lounech, vystudoval jak obchodní 
školu, tak akademii. Byl aktivním skautem, hrál 
volejbal, basketbal a vesloval ve Veslařském klubu 
Ohře. Nejspokojenější byl, když mohl něco orga-
nizovat a práce se dařila. Okupace jeho činnost 
utlumila, byl totálně nasazen v Sudetech, pracoval 
v Rychnově v Sokolovských dolech. Po válce se 
politicky angažoval u Národních socialistů, což se 
mu po komunistickém puči v únoru 1948 nevy-
platilo. Přišel o místo a byl povolán na vojnu.
Rok 1951 byl důležitým mezníkem. Přechází do 
služeb Krajského národního výboru a nastupuje
v odboru tělovýchovy. Začíná systematická práce. 
Podílí se na zakládání sportovních klubů. Kromě 
basketbalového oddílu v Karlových Varech pomá-
há při vzniku fotbalového klubu v Sokolově, stará 
se i o karlovarské hokejisty.
My, kteří jsme Otu zažili, už víme, že byl vlastně 
typickým manažerem západního vzoru. Například
v Karlových Varech zorganizoval jeden z nej-
větších podniků – Festivalový turnaj, kde běžně 
hrávalo až sto družstev mužů i žen. Vaněk mi 
potvrdil, že to byla akce organizačně hodně slo-
žitá. Přijížděla špičková ligová družstva, sportovní 
úroveň byla vysoká. „Spalo se všude, kde to 
šlo – v ubytovnách, ve školách, ve stanech na 
Sokoláku, ale i na dolním nádraží v přistavených 
lůžkových vagonech. Turnaj jsme ale museli po 
čtyřech ročnících zrušit z ekonomických důvodů,“ 
vzpomíná Vaněk.
Postaral i o basketbalovou halu v Jízdárenské 
ulici. Baskeťáci své domácí zápasy pro nedo-
statek tělocvičen hrávali v Mariánských Lázních. 
Jízdárna se měla bourat. Ota se to včas dozvěděl 
a okamžitě jednal. „Mezi hráči byli projektanti, 
obšlápl jsem známé na výboru a nakonec jsem po 
tahanicích halu pro basketbal získal. V akci Z jsme 
si ji předělali k obrazu svému. Jen trusu po koních 
jsme vyvezli deset „stojedenáctek“. Přidali se 
brigádníci a hala se nakonec slavnostně otvírala 
v roce 1960.
Za odměnu dostali baskeťáci do klubovny 
televizi. Šikulové hned zajistili možnost sledování 
německých televizních programů. Jak už to tak 
u Čechů bývá, někdo to udal a plánovaný zájezd 
do Rumunska se nekonal.
Do důchodu v 60 letech? Ani nápad! Dalších 30 
let pracuje Ota Vaněk jako hospodář Slovanu Kar-
lovy Vary. Byla to doba slavných mezinárodních 

tenisových turnajů žen s mnohatisícovými dota-
cemi. Ota měl stále u sebe kufřík, byl prakticky 
oddílovým ministrem financí.
Oficiálně funkci složil 1. října 2011, kdy mu 
bylo 89 let. Ale nebyl by to on, kdyby se alespoň 
dvakrát týdně neobjevil v kanceláři, kde pomáhal 
a předával letité zkušenosti.

Čas na koníčky
Často jsem se pana Vaňka ptal na koníčky. Rád pra-
cuje na zahrádce, miluje své autíčko, občas vyrazil 
i na přehradu – na ryby. „Hodně jsem četl, nejraději 
cestopisy, zajímal jsem se o rekordy vládce oceánu 
pana Piccarda, ve škole mi tak kamarádi dokonce 
říkali. Zájem o letectví vyvrcholil až v poslední 
době. Někdy i dvakrát týdně vyrazím do Olšovek, 
zaparkuju poblíž letištní budovy a projdu se po 
okolí. Dýchám čerstvý vzduch, letiště je ve výšce 
602 metrů. Stále se tu něco děje a já jsem rád, že 
u toho mohu být. Znám se s personálem, poho-
vořím s ochrankou, často se sejdu i s ředitelem 
Václavem Černým, rád se dovídám, co se udělalo 
a co pracovníky čtvrtého největšího letiště v České 
republice čeká.“
Stavba letiště v Karlových Varech byla zahájena 
v roce 1929. Původně tu byla jen travnatá dráha. 
Létalo se na trasách do Prahy a do Mariánských 
Lázní. „Největší rozvoj nastal až po roce 1960, kdy 
byla zpevněna startovací dráha (2150x30 metrů). 
V roce 2009 přibyla na letišti nová dvoupatrová 
odbavovací hala s barem a s obchůdky. Její doutní-
kový tvar mě fascinuje.“ Vaněk má v malíčku letové 
řády, ví, kdy a která letadla startují a kdy další 
přilétají. Má přehled i o cestujících.

Před časem mně volal, že přiletěli džudisté z Gruzie 
a sdělil mi i hotel, kde jsou ubytovaní. Rozhovor 
s nimi byl pak pro mě maličkostí. „Největší letadlo, 
které v Karlových Varech přistálo, byl Boing 767. Na 
pravidelných linkách je největším provozovaným 
typem Airbus A321 s kapacitou 212 cestujících. 
Běžně se tu setkáváme jen s B 737 a s Airbusem 

320 nebo 319.
Dráhu tu mají v plánu rozšířit na šířku 45 metrů, 
její délka by se měla prodloužit na 2660 m, ale to 
je zatím budoucnost, snad do roku 2025, a mám 
takový pocit, že už se toho asi nedožiji.“
Krize na Ukrajině a následné ekonomické problémy 
v Rusku měly vliv na pokles počtu cestujících. 
To bylo i důvodem ukončení provozu společnosti 
Aeroflot. Také na dalších linkách počet cestujících 
klesá.
„Jisté je, že zelenou bude mít od dubna linka na 
trase Karlovy Vary - Düsseldorf. České aerolinie 
létají dvakrát v týdnu, ve čtvrtek a v neděli do Mosk-
vy,“ podotýká Vaněk.
Sportovní nadšenec upozornil i na výstavbu hasič-
ské zbrojnice. „Začalo se letos v dubnu a v polovině 
roku 2017 už bude sloužit. Budovaly se i komuni-
kace směrem ze silnice, ale hlavně k letištní ploše. 
Hovoří se i o novém parkovišti.“
V plánu toho má hodně i Ota Vaněk. Když se s ním 
chci sejít, je to skoro neřešitelné. „Neboj
se, vždyť sám víš, že důchodci mají stále plno 
práce, ale čas si přeci jen vždy najdeme.“
Ať nám to, Oto, vydrží co nejdéle, abychom se i té 
nové letištní dráhy dočkali.
 Luboš Zahradníček
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Přehled všech altánů, výletních, vyhlídkových, či 
tzv. zastávkových, které se kdy nacházely v karlo-
varských lesích, není jen tak jednoduché pořídit. 
Jednak se v historii různě měnila rozloha lesů 
a pak také proto, že po mnoha stavbách zbyla jen 
nepatrná zmínka.

Celkově počet altánů během staletí postupně 
stoupal, byť se z některých původních vyhlídek staly 
například rozhledny, nebo na jejich místě vznikl 
úplně jiný objekt.

Podrobnou historii vzniku prvních altánů, včetně 
souvislostí s některými význačnými návštěvníky 
lázeňského města, musíme zatím vynechat. A to 
z jednoduchého důvodu. Samotný výčet všech 
altánů, včetně několika fotografií, je sám o sobě 
materiálem, který zabere spoustu místa.

Cesty z altánu do altánu
Vedle popisu altánů je třeba také vědět, kde se na-

cházejí, a tak jsme se pokusili vytvořit možná trochu 
neobvyklého průvodce, či návod, jak co nejrychleji 
najít a obejít všechny altány v blízkém okolí města.

Na procházce k určitému cíli bývá nejdůležitější, 
vybrat si správné místo pro start. V Karlových Varech 
nám dobře poslouží MHD, jejíž součástí je i lanová 
dráha na Dianu. Šikovných parkovišť v blízkosti lesa 
je zatím poměrně málo.

 Lanovka na Výšinu přátelství, na které stojí sto let 
stará rozhledna Diana, jezdí každou čtvrt hodinu. Od 
rozhledny se pak můžete vydat po cestě Přátelství 
a ta vás brzy přivede k zajímavému altánu, jehož 
název se odvíjí právě od té červené niti, která 
spojuje výšinu a cestu. Zkrátka je to altán Přátelství. 
Historické souvislosti, jak jsme již slíbili, vysvětlíme 
příště.

Během cesty dál, k altánu U Obrazu, můžete 
přemýšlet, zda se od Obrazu vydáte směrem do 

Březové, nebo na Doubskou horu, protože jedině tak 
neminete altán U křížku. Od něj pak vede k Linhartu 
zkratka, takže vlastně na ten Aberg, který je stejně 
věčně zavřený, ani nemusíte.

U Linharta se můžete občerstvit, a pokud se 
zadíváte na zdejší prosklený pavilón, pak vězte, že 
svého času nesl název Alžbětin (Elisabeth) altán. Po 
císařovně tu kdysi také pojmenovali dnešní Jungma-
nnovu cestu. 

Od Linhartu zvolíme některou z mnoha cest zpět 
do města. Po Tuhnické cestě se dá záhy dojít k tzv. 
Doubské chatě a od ní pak sejít do Doubí na vlak, či 
k zastávce autobusu MHD. Celý výlet vám zabere tak 
jedno odpoledne, a to i s kávou na Dianě a s pivem 
na Linhartu. I proto si ho můžete za týden zopakovat, 
ale tentokrát po jiné trase. 

Z Diany, kam vás zase pohodlně vyveze lanovka, 
odbočíte z cesty Přátelství hned v serpentinách 
pod vrcholem na pěšinu Marxovu a ta vás dovede 
k sanatoriu Myslivna. Zde na velkém parkovišti stojí 
altán U Myslivny, od kterého pak půjdete směrem 
ke kavárně Jelení skok. Tady můžete postupně 
navštívit všechny čtyři zdejší vyhlídky, z nichž dvě 
jsou osazené mimořádně pěknými vyhlídkovými 
altány. Po vyhlídce z terasy od kavárny, na modravý 
val Krušných hor, je možná nejlepší vyjít nejdřív 
k bustě cara Petra. Z vyhlídky u kříže na vrcholu skal 
Jeleního skoku lze pak obdivovat zástavbu v údolí 
řeky Teplé. Podobný výhled se též nabízí z níže po-
loženého altánu, který nechal v roce 1804 postavit 
karlovarský rodák, pan Mayer. Přesně o dvě století 
později, postavila firma Baustav, na nedaleké špičaté 
skále, další vyhlídku. Pojmenovaná je po krásné 
dívce (Kristýna). 

Po cestě k Vřídlu, žlutá turistická značka a čás-
tečně také značky lázeňské vycházky č. 9, se ještě 
nezapomeňte vyfotit u Lützowova kamzíka. Selfie se 

ale nedoporučuje, hrozí zřícení ze skály.
Kdo nemá výhodné předplatné na karlovarskou 

MHD, může si zakoupit za 80 Kč tzv. celodenní 
lístek, který platí i lanovku. Protože pokud jste takto 
vybaveni, potom se vyplatí přejít od kamzíka znovu 
k lanovce a absolvovat od Diany ještě jednu cestu 
od altánu k altánu.

Tentokrát směrem ke kapli Ecce Homo. Zde se na 
křižovatce lesních cest nachází velmi prostorný Cho-
pinův altán. Stojí u cesty, která pak vede k legendár-
nímu Findlaterovu pavilónu. Ve své době, rok 1801, 
byl postaven jako vyhlídkový. Později ho ve stráni 
nad řekou Teplou přerostl les. Cesta, která vede dál 
směrem ke Galerii umění, pak prochází okolo louky, 
kde svého času bývalo hřiště. Zde určitě nemůžete 
minout altán Na hřišti. Poměrně nová cesta pokra-
čuje odtud ještě až k letnímu kinu a k Poštovnímu 
dvoru. Nezapomeňte zde navštívit pomník knížete 
Schwarzenberka, vítěze nad Napoleonem. A pokud 
budete mít čas, než vám pojede autobus, můžete se 
zastavit i v parku před Richmondem. V altánu Aloise 
Kleina stojí za ochutnání zajímavá studená kyselka.

Další cestu z Diany do nitra lázeňských lesů, patr-
ně se již domníváte, že článek je vlastně placená re-
klama na MHD, ale není tomu tak, si lze naplánovat 
přes jiné dva velmi pozoruhodné vyhlídkové altány.

Najdete je velmi snadno. Od altánu Přátelství 
půjdete nejdříve po celkem nenápadné pěšině smě-
rem k Rusalce. Bytelná chata, kterou kdysi nechal 
postavit hrabě Chotek, vás jistě uchvátí výhledem do 
protějších zelených strání, podobně jako spisovatele 
V. Párala. Kolem jeho jedle, kterou tu u cesty vlastno-
ručně zasadil, potom půjdete směrem k tajemnému 
altánu Kazatelna. Romantikům se tu bude určitě líbit. 
Dál vás čeká cesta k oboře s daňky, a to zvláštní 
zkratkou. Prostě využijete část značené lázeňské 
vycházky číslo 16. Přes daňčí oboru pak přejdete po 
necelý kilometr dlouhé lávce, která ústí na nepříliš 
udržovanou pěšinu, vedoucí směrem k Jezdeckému 
altánu. Pak už stačí jen sejít okolo Čertova kopyta 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
 Z altánu do altánu 

Chopinova chata

Altán Jelení skok
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k Tuhnické hájovně a u kruháku s populárním koz-
lem počkat na autobus MHD.

Pokud si někdo myslí, že pod Dianou už žádný 
jiný altán není, pak jsme vás ještě nezavedli k Lesní 
pobožnosti. I na tomto místě je dřevěná lesní chata, 
kde se lze schovat před nepřízní počasí. Cesta 
z Diany okolo „Pobožnosti“ a „Knihy“, směrem ke 
konečné autobusu číslo čtyři v Křižíkově ulici, netrvá 
příliš dlouho. Takže pokud bude slunečno, můžete se 
ještě na chvíli usadit na lavičkách v okolí Křižíkova 
altánu.

Vzpomínáte si, jak jste si na začátku našeho člán-

ku mohli vybrat, jestli od Obrazu půjdete k Abergu, 
nebo do Březové. Tak do té Březové se vydáme 
příště. Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Mapy s altány

Ecce Homo a lavice Petr I. Veliký

Obraz

Rusalka

Rejstřík altánů (1. část): 
Oficiální název objektu  Alternativní název (Historický) Popis Umístění
Altán Básníků Lesníků, (Heroldův) otevřený altán u cesty
Alžbětin altán Skleník prosklený, uzavřený v areálu sv. Linhart
Amadeus Pod Třemi kříži chata u cesty
Beethovenův altán  otevřený altán u cesty
Bezejmenný altán Nad Okružní otevřený altán u cesty
Buková hora U Tří křížů otevřený altán vyhlídka
Camera obscura  otevřený altán vyhlídka
Čapkův altán  otevřený altán u silnice
Černá Marie U Černé Marie otevřený altán u cesty
Doubská chata  otevřený altán u cesty
Drahovice U Hájovny otevřený altán u hájovny v Drahovi-
cích

Fibichův altán  otevřený altán u hájovny Diana
Findlaterův altán  otevřený altán na cestě

Pozn.: zvýrazněné písmo = altány zmíněné v 1. části seriálu.
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• KULTURA

Moser oslaví 160. výročí unikátní výstavou
Proslulá sklářská společnost Moser slaví v le-
tošním roce 160 let od svého založení. Při této 
příležitosti připravila unikátní výroční kolekci 
Moser 2017, která je průřezem skvostů inspi-
rovaných její bohatou stošedesátiletou historií. 
Obdivovatelům tuto kolekci představí velko-
lepou výstavou v Obecním domě, která bude 
probíhat od 9. února. Výstava potvrdí kontinuitu 
výroby a zručnosti předávané z generace na 
generaci.

U příležitosti 160. výročí založení firmy Moser 
spojili síly současní mistři skláři se sklářskými 
výtvarníky a designéry, aby vytvořili výroční kolekci 
MOSER 2017. Z historických vzorů sklárny byly 
vybrány a současnými mistry oživeny nejkrásnější 
stylové i nadčasové ukázky umění našich předků. 
Díky tomu, že sklářské řemeslo je v Moseru pečlivě 
předáváno z generace na generaci, vznikla díla 
vysoké umělecké hodnoty vyrobená stejnými ori-
ginálními postupy jako před více než sto lety. „Pro 
výroční kolekci MOSER 2017 jsme vytvořili díla, 
která se inspirují nejúspěšnějšími a nejvýznam-

nějšími díly sklárny Moser z období malovaných 
historizujících motivů, rytých secesních rostlinných 
dekorů a zlacených afrických výjevů, jež přinesly 
sklárně slávu a světové renomé,“ komentuje 
kolekci Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny 
Moser.
Překvapením výstavy bude křišťálový lustr 
LUDWIG, jehož konečná podoba je zatím stále 
zahalena tajemstvím. Dílo propojuje historický 
a řemeslný odkaz Ludwiga Mosera a Lea Mosera 
se současnými prvky designu, světla a řemeslným 
uměním současných mistrů sklářů a brusičů. Toto 
dílo se rodilo bezmála jeden rok a na jeho vzniku 
se podílelo kolem čtyřiceti lidí.
Součástí výroční kolekce MOSER 2017 jsou rovněž 
práce nejmladší designérské generace, vítězů 
studentské soutěže “Cena Ludwiga Mosera” 

i originální díla soudobého designu.
Příkladem moderní kolekce je dílo Woods od 
Sebastiana Menschorna, který, jak autor sám říká, 
je „o transformaci, metamorfóze“. „Kus dřeva se 
mění na sklo. Sklo se stává dřevem. Tyto vázy jsou 
něco mezi tím. Rád bych vnesl do našeho kultivo-
vaného okolí myšlenku přírody,“ uvádí Menschorn.
Ludwig Moser zřídil vlastní ryteckou dílnu a ob-
chod sklem v centru města Karlovy Vary poblíž 
Tržní kolonády v březnu 1857. Ve svých necelých 
čtyřiadvaceti letech tak položil základy výroby dnes 
světově proslulého křišťálu, které nese jeho jméno. 
Luxusní nápojové sety, dekorativní díla a unikátní 
rytiny Moser získaly brzy obdiv i úctu a dodnes 
jsou vyhledávány výjimečnými osobnostmi celého 
světa. Doma, v České republice, je Moser vnímán 
jako nejluxusnější česká značka.

MOSER 2O17   Kolekce se poprvé představila na mezinárodní přehlídce designu Maison et Objet 
v Paříži mezi 2O. A 24. lednem, domácím obdivovatelům se představí na výstavě “Příběh křišťálu 
Moser, která bude pořádána v Praze od 9. února do 22. března 2O17 v Obecním domě.  Foto: Moser
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• INZERCE
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DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A.S. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. kromě své hlavní činnosti nabízí:

• Čerpání motorové nafty a Ad Blue
• Diagnostika vozidel
• Opravy vozidel všeho druhu
• Renovace světlometů vozidel
• Emisní stanice přímo v areálu
• Mytí nákladních vozidel, stavebních strojů i autobusů
• Pronájem autobusů
• Pronájem autovláčku
 
Samoobslužná čerpací stanice motorové nafty a Ad Blue je jedna z nejlevnějších v regionu.

K dispozici je kvalitní motorová nafta dle normy ČSN EN 590 s obsahem biopaliv do 7%.

Čerpání motorové nafty a Ad Blue ve střeženém areálu. Pro registrované zákazníky platba 1 x měsíčně na základě vystavené faktury.

Provozní doba čerpací stanice:

• pro registrované zákazníky NONSTOP
• pro neregistrované zákazníky denně od 6.00 do 14.00 hodin

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz, email: mtz@dpkv.cz, tel.353 505 352 
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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. 10.00 Zdeněk Šmíd: Cejch
Představení pro školy.

1.1. 19.30 Zdeněk Šmíd: Cejch
Západočeské divadlo Cheb
Vícegenerační western z centrálního Krušnohoří. Láska, 
pomsta a zášť, proti níž jsou Montekové a Kapuleti nejlepšími 
přáteli. 
Hrají: Jindřich Skopec, Eva Navrátilová, Jan Jedlinský, Jarmila 
Šimčíková, Pavel Marek, Radmila Urbanová, David Beneš, 
Pavla Janiššová, Miroslav Sabadin, Vuk Čelebić, Petr Batěk, 
Pavel Richta, Michal Švarc, Karolína Jägerová, Radek Bár j. 
h., Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš

3.1. 19.30 Bratři Ebenové - koncert
Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, 
David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, 
Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka). Koncertně hrají 
průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až 
po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál 
tím aktuálnější. 

5.1. 19.30 Libor Vaculík, Petr Malásek, Václav 
Kopta: Edith, vrabčák z předměstí
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoni-
érky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes 
slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. 
Účinkují: Radka Fišarová, Zuzana Hradilová, Ondřej Izdný, 
Martina Diblíková, Jarmila Dycková, Martina Drbušková, Jar-
mila Dycková/ Martina Drbušková, Miroslav Hradil/ Petr Hos, 
Petr Brettschneider/ Jiří Žalud, Martin Šinták, Pavel Tručka/ 
Richard Ševčík, Zuzana Pokorná/ Michaela Musilová a další
Režie: Libor Vaculík

7.1. 19.30 Patrik Hartl: Vysavač
Studio DVA
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show o za-
milovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si 
vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto 
romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných 
hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. 
Hraje: Bohumil Klepl
Režie: Patrik Hartl

10.1. 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. 
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – 
soprán, Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr 
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

12.1: 19.30 Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Agentura Harlekýn
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři 
zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? Vždyť 
děti jsou přece děti! A tak se v této komedii s hvězdným obsa-
zením střídají humorné scény s dramatickými. 
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, 
Jaroslava Pokorná/ Jaroslava Tvrzníková, Malvína Pachlová/ 
Anna Fialová/ Andrea Daňková, František Skopal, Karel 
Heřmánek ml./ Jan Ťoupalík, Petr Srna/ Michal Čeliš, Libor 
Hruška/ Zdeněk Hruška, Petr Vančura/ Václav Legner
Režie: Zdeněk Kaloč

14.1. 19.30 Zdeněk Izer a Autokolektiv
Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
Účinkuje: Zdeněk Izer

16.1. 19.30 Jean Robert-Charrier: Pro tebe cokoliv
Divadlo Kalich
Francouzská komedie, která s velkým úspěchem baví celou 
Paříž, o mateřské lásce, jež nezná hranic. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowská, 
Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, 
Kristián Kašpar
Režie: Petr Kracik

17.1. 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 mat-
ku 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 Svíd-
nickou. 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... 
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František 
Špaček, Alexandra Ptáčková/ Eliška Malíková, Lucie Domeso-
vá, Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna 
Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler

19.1. 15.00 Václav Čtvrtek, Jana Galinová: Lou-
pežník Rumcajs
Docela velké divadlo
Rumcajs byl původně jičínským ševcem. Toto řemeslo 
vykonával poctivě po devět let, než si u něj jednou nechal šít 
boty i jičínský starosta Humpál. Rumcajs nedopatřením urazil 
starostovu mohutnou nohu a byl za to vykázán z města. Usadil 
se v jeskyni v lese Řáholci, kde se začal živit jako loupežník… 
Hrají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lenka Lavičková, Jan 
Bouše, Lucie Randáková, Lukáš Masár, Petr Kozák, Jana 
Galinová a Ivan Vlasák.
Režie: Jurij Galin

20.1. 19.30 Oldřich Daněk: Žena z Korinta
Divadlo Viola
Jeden z mnoha apokryfů Oldřicha Daňka patří k nejbrilantněj-
ším textům v dějinách českého dramatu. Rozvíjí historickou 
anekdotu o Eurípidovi, který jako první přiřkl zavraždění 
Médeiných dětí jejich matce - do té doby se vražda tradičně 
připisovala Korinťanům. Vtipné a svěží dialogy rozvíjejí až 
detektivní příběh o střetu tvůrčí inspirace s lákavou finanční 
nabídkou. Jak aktuální a nestárnoucí téma!
Hrají: Hana Maciuchová, Johanna Tesařová, Jaromír Meduna
Režie: Tomáš Vondrovic

22.1. 19.30 Glenn Miller Story - koncert
Big Band Karlovy Vary
Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

24.1. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Představení pro školy.

24.1. 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 zachránit 
květ nevinnosti líbezné Květušky? 
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 Mošnová, David 
Beneš, Jiří Švec, Pavel Richta, Radmila Urbanová, Daniela 
Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš

25. 19.30 Gene Brewer: K-PAX, Svět podle Prota
StageArtCz
Divadelní hra K-PAX poetickým způsobem a s laskavým 
humorem pojmenovává globální neduhy naší společnosti 
a nejednou překvapí svou nečekanou přesností. 
Hrají: Radim Fiala, Petra Špindlerová/ Markéta Plánková, 
Petr Halberstadt, Petr Bláha, Jakub Urbánek/ Martin Siničák, 
Michal Bumbálek/ Tomáš Milostný, Eva Novotná, Gabriela 
Štefanová
Režie: Petr Halberstadt

26.1. 15.00 Iva Peřinová: Kolíbá se velryba
Divadlo Alfa Plzeň
V Bibli skončil v břiše velryby prorok Jonáš. V naší hře skončí 
tamtéž dva piráti – Žvanda a Planda. Ale díky hvězdičce 
spadlé z nebe, která, jak známo, umí plnit přání, se zlí piráti 
napraví a ve velrybím břiše si zbudují útulný pokojíček. 
V pohádkovém představení tak vítězí nejen dobro, ale hlavně 
hravost a fantazie.
Hrají: Josef Jelínek, Petr Vydarený, Radka Mašková
Režie: Tomáš Dvořák

27.1. 19.30 Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 

Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní 
devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomický-
mi roky husákovské normalizace. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník
Režie: Jiří Schmiedt

Již v předprodeji!
1.3. 19.30 Věra Špinarová a Adam Pavlík Band - 
koncert

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

2.2. 19.30 Koncert
Grandhotel Ambassador Národní dům
František Antonín Míča: Sinfonia in D
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr 
č. 4 Es dur KV495
Jean Sibelius: Symfonie č. 2 D dur op. 43
Tomáš Kolář – lesní roh
Vladimír Válek – dirigent

16.2. 19.30 Slavné operní arie
Grandhotel Ambassador Národní dům
Gaetano Donizetti: Don Pasquale - předehra
Gaetano Donizetti: Don Pasquale - árie Quel quardo il 
cavaliere
Vincenzo Bellini: Kapuleti a Montekové – árie Eccomi in lieta 
vesta
Charles Gounod: Faust – předehra
Charles Gounod: Faust - árie Ah! Je ris de me voir si belle
Charles Gounod: Romeo a Julie – árie Je veux vivre
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“
Kateřina Kněžíková - soprán
Jan Kučera - dirigent

DIVADLO HUSOVKA

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

Výstava:
Pavel Kadlečík & Vladimír Rešetár COLOR&BW 
Výstava fotografií dvou autorů – Pavla Kadlečíka a Vladi-
míra Rešetára. Pavel Kadlečík je nadšeným začínajícím 
fotografem, jehož tématem je minimalismus, pouliční 
fotografie a architektura. Vladimír Rešetár je ostřílený foto-
graf, který fotografuje přátele, společné akce, sport, hudbu, 
zkrátka zajímá jej život v celé své pestré škále.

13.2. 19.30 Uvira / Bruno / Hafizi Trio
Mezinárodně obsazené trio založil mladý český pianista 
a skladatel Jan Uvira v r. 2015 v holandském Rotterdamu. 
Soubor hraje moderní jazz, především pianistovy autorské 
kompozice. Trio má za sebou řadu koncertů v Holandsku, 
nedávno odehrálo úspěšné turné po Bulharsku a po 
ukončení toho českého se chystá na koncertní trasu po 
zemích BeNeLuxu.

15.2. 19.30 Ester Kočičková & Moody Cat Band
Ester a její Moody Cat Band - nová kapela poprvé v Karlo-
vých Varech s repertoárem česky textovaných, nejkrás-
nějších, ale i nejznámějších, nejhranějších a nejvlezlejších 
jazzových písní, které kdy vznikly. Očekávejte nicméně 
řadu žánrových odskoků! Populární moderátorka, textařka 
a šansoniérka se vrací do Husovky po 3,5 letech.

22.2. 19.30 Pepa Malina
Fenomenální hráč na housle, irské flétny, akustickou 
kytaru, textař, skladatel Pepa Malina je od dětství ovliv-
ňován domácí i zahraniční country hudbou.  Velký vliv na 
budoucí dráhu profesionálního hudebníka mají jeho dva 
bratři Luboš a Pavel, se kterými se dnes často potkává na 
pódiích. Na svém kontě má hudební spolupráci například 
s Robertem Křesťanem a Druhou Trávou, Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou, Charlie Mc Coyem, Peterem Rowanem, 
hudební skupinou Cop a dalšími.

25.2. 19.00 Zimní show
Teatro Pinocchio Karlovy Vary představuje veselou, barev-
nou Zimní show. Hrajeme klauniádu a pantomimu. Je to 
inspirováno známým Slavou Poluninem a divadlem Licedei. 
Pro všechny věkové kategorie a představení je jazykově 
neomezeno.

KMD karlovarské městské divadlo
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26.2. 15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské 
pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém 
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve 
spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztrace-
ný chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka 
neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. 
Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti 
od 4 do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené 
bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance. Účinkují 
karlovarští Indiáni Diana Derahová, Radek Exner, Miroslava 
Exnerová, Tereza Fischerová, Marek Himl, Jana Harantová, 
Jiří Hnilička, Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Andrea 
Királyiová, Klára Kumičíková a Tomáš Mutinský. Režie: Petr 
Richter.

27.2. 19.30 Jiří Schmitzer
Populárního pražského herce, člena divadla Ypsilon znají 
z filmového plátna a z obrazovek jistě všichni, ale jako 
svérázného písničkáře možná jen někteří. Jeho písničky 
nepostrádají humor, i když místy trochu drsný a překvapivý.

KINO DRAHOMÍRA

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

1.2. 17.00 Psí poslání
1.2. 19.30 La La Land
2.2. 17.00 Psí poslání
2.2. 19.30 Filmový klub: Na konci světa doleva
3.2. 17.00 Pasažéři
3.2. 19.30 Miluji tě modře
4.2. 13.00 LEGO® Batman film
4.2. 15.00 Anděl Páně 2
4.2. 17.00 La La Land
4.2. 19.30 David Bowie je ..
4.2. 21.00 Kruhy
5.2. 13.00 LEGO® Batman film
5.2. 15.00 Anděl Páně 2
5.2. 17.00 Richard Muller: Nepoznaný
5.2. 19.30 Pasažéři
6.2. 14.30 LEGO® Batman film
6.2. 17.00 Psí poslání
6.2. 19.30 Kruhy
7.2. 14.30 a 17.00 Pro seniory: Pohádky pro Emu
7.2. 19.30 Miluji tě modře
8.2. 14.30 Psí poslání
8.2. 17.00 Miluji tě modře
8.2. 19.30 La La Land
9.2. 14.30 LEGO® Batman film
9.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
10.2. 14.30 LEGO® Batman film
10.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
11.2. 14.30 LEGO® Batman film
11.2. 17.00, 19.30 a 21.30   Padesát odstínů temno-
ty
12.2. 14.30 LEGO® Batman film
12.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
13.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
14.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
15.2. 17.00 a 19.30   Padesát odstínů temnoty
16.2. 18.00 Galerie Drahomíra: Nejlepší české 
  básně 2016
16.2. 19.30 Filmový klub: The Beatles. Eight Days 
  a Week
17.2. 19.30 Padesát odstínů temnoty
18.2. 14.30 LEGO® Batman film
18.2. 17.00 Jackie
18.2. 19.30 Padesát odstínů temnoty
19.2. 14.30 LEGO® Batman film
19.2. 17.00 Mlčení
19.2. 19.30 Padesát odstínů temnoty
20.2. 19.30 Mlčení
21.2. 14.30 a 17.00   Pro seniory: Manžel na hodinu
21.2. 19.30 Jackie
22.2. 19.30 Padesát odstínů temnoty
23.2. 19.30 Filmový klub: Paterson
24.2. 17.00 Toni Erdmann
24.2. 20.00 T2 Trainspotting
25.2. 14.30 LEGO® Batman film
25.2. 17.00 Koudelka fotografuje Svatou zemi
25.2. 19.30 Mlčení
26.2. 14.30 LEGO® Batman film
26.2. 17.00 Padesát odstínů temnoty
26.2. 19.30 Bába z ledu
27.2. 19.30 Jackie
28.2. 17.00 Pro seniory: Egon Schiele
28.2. 19.30 Padesát odstínů temnoty

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
9.1. - 1.2. zavřeno z provozních důvodů

VÝSTAVY:
2.2. 17.00 Vernisáž: Václav Šerák a žáci 
  - Oheň / Hlína / Led
Výstava potrvá do 2.4.2017
Výstavní projekt připravený ve spolupráci s Uměleckoprůmys-
lovým museem v Praze představí významnou osobnost české 
a evropské keramické tvorby prof. Václava Šeráka (1931), je-
hož díla jsou charakterizována dynamickými tvary, velkorysými 
proporcemi a tvarově i barevně expresivním a nekonvenčním 
zpracováním. Výstavu doplní ukázky děl jeho žáků, kteří se 
prosadili volnou tvorbou i v oboru designu a užitého umění.

21.2. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
  Václava Šeráka
Výstavou významného keramika a jeho žáků provede její 
autorka Dita Hálová.

Stálá expozice: České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého 
umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderní-
ho 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.

KONCERTY:
21.2. 19.30 Půljablkoň
Koncert dua Michala Jablkoně Němce (kytara) a Marie 
Puttnerové (perkuse) představí písničky jablkoňské i neja-
blkoňské, jednoduše, komorně, jen dva hlasy, dva nástroje 
a písničky nenápadné a přitom silné, které se vymykají všemu 
ostatnímu.

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

13.1. až 28.2. Alena Prýmková - Hledání
malba - olej,  pastel,   akryl,  dry brush
Výstava představuje obrazy karlovarské autorky, která se ma-
lování věnuje jako autodidakt teprve krátkou dobu. Inspirací 
jsou jí příroda, lidé, děti, zvířata. K vytváření obrazů používá 
různých technik. Alena Prýmková ráda také fotí a některé 
fotografie či jejich části se staly předlohou pro její obrazy.

16.2. 18.00 Poezie & jazz: Nejlepší české básně 2016
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit básně českých autorů z výboru, 
který již po osmé připravilo prestižní nakladatelství Host. Výbor 
představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny 
v uplynulém roce jako básnické novinky, ať už v knihách, 
časopisech nebo na internetu. Na editorství výboru se v mi-
nulých letech podílely nejvýznamnější osobnosti české poezie, 
mj. Karel Šiktanc, Miloslav Topinka, Petr Král, Ivan Wernisch 
či Petr Hruška. Básně vydané v uplynulém roce vybírali básník 
Vít Slíva a kritik, pedagog a básník Jakub Chrobák.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 

VÝSTAVY:
9.2. 17.00 Vernisáž: Jindřich Štreit 
  – Domov (bez) domova
Výstava potrvá do 2.4.2017
Jindřich Štreit (1946), významný český fotograf a pedagog 
se ve své dokumentární fotografii zaměřuje zejména na 
sociální tématiku. Cykly černobílých snímků zachycující 
venkovský život, sakrální tematiku či osudy lidí bez domova 
nebo drogově závislých se vyznačují neobyčejnou naléhavostí 
a melancholickou poetikou. Vystaven bude cyklus, který vznikl 
ve spolupráci Armádou spásy, největším poskytovatelem 
sociálních služeb pro lidi bez domova.

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

DALŠÍ AKCE:
14.2. a 16.2.   16.30 Zimní hrnek na hřejivý nápoj
V rámci těchto dvou keramických dílen si každý ručně vyrobí 
vlastní hrnek s ouškem, který bude možné v následující sa-
mostatné dubnové dílně naglazovat a ozdobit zimními motivy.

15.2. 16.00 ílý jako sníh
V dílně Veroniky Žákové určené dětem od 3 let i dospělým si 
návštěvníci vyzkouší výrobu ručního papíru klasickou techni-
kou i neobvyklými postupy zpracování papírové hmoty.

27.2. 16.30 Výroba masopustní masky
Dílna se zaměří na tvorbu pestrobarevné masky na maso-
pustní průvod z různých materiálů. Inspirací k tvůrčí činnosti 
budou také masky z Evropy, Asie a Afriky.

únor: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze 
pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 
111 nebo 606 928 844.

MĚSTSKÉ GALERIE KARLOVY VARY

15.2. 17.00 Vernisáž: Adam Jílek + Miroslav Páral
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků potrvá 
až do 1.3.2017.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

24.2. 18.00 Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali 
kolonií
Přednáška známé ekonomky a publicistky se koná na na 
faře v Rybářích.

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 pro-
stor 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 odbornou 
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

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

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

do 24.2. Stín na duši
Centrální hala Dvory
Výstava ŽO Karlovy Vary pořádaná ve spolupráci s Nadačním 
fondem obětem holokaustu. Vzpomínky a osudy pamětníků 
holocaustu z Karlových Varů a okolí.

do 28.2. Santini
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.

7.2. – 10.3. Paměť kamenů v české krajině
Pobočka Lidická
Výstava fotografií Petra Kurimského.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ:
25.2. 16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků 
  10. ročníku literární soutěže
Sál Dvory
Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti patrona ročníku 
známého a populárního spisovatele Jiřího Hájíčka.

PŘEDNÁŠKY:
9.2. 17.00 Jan Blažej Santini Aichl
Sál Dvory
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Přednáška 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.

14.2. 17.00 Mýty a fakta První republiky II. 
  – „Jeden stát – mnoho menšin“
Přednáška Jakuba Formánka pořádaná v rámci Univerzity 
volného času – volnočasového mimoškolního vzdělávání pro 
dospělé. Druhá část pětidílného cyklu.

16.2. 17.00 Příběh templářů
Pořad společnosti Praga Mystica. Přednáší Bohumil Vurm. 
Obrazová projekce Zuzana Foffová. Přednáška přiblíží 
původ, období rozmachu i náhlý zánik záhadami opředeného 
středověkého společenství „mnichů-bojovníků“. Díky obrazové 
projekci se podíváme na nejzajímavější místa spojená s pů-
sobením templářského řádu po celé Evropě, od Španělska 
po Chorvatsko. Symboliku vycházející z hlubokých znalostí 
„stavitelů“ můžeme dodnes vystopovat v architektuře i ve 
výtvarném umění. Poodhalíme odpovědi na mnoho otázek, 
například: Jaké bylo skutečné poslání devíti rytířů v Jeruzalé-
mě? Na jakých principech řád fungoval a čemu položil zákla-
dy? Jak s templářským řádem souvisí Svatý grál či schránka 
úmluvy? Jakou roli při násilném zániku řádu hrál francouzský 
král Filip Sličný? Co zbylo z jejich ideálů nástupem novověku? 
Ve kterých bratrstvech, rytířských řádech a tajných spolcích 
nacházíme v následujících staletích stopy templářských zá-
sad? Všechny 3 díly knihy Příběh templářů budou k dispozici. 
Oba autoři zájemcům knihy rádi podepíší.

28.2. 17.00 Mýty a fakta První republiky II. 
  – „Slovensko a Podkarpatská Rus“
Přednáška Jakuba Formánka pořádaná v rámci Univerzity 
volného času – volnočasového mimoškolního vzdělávání pro 
dospělé. Třetí část pětidílného cyklu.

ŽIVOTNÍ STYL:
21.2. 17.00 Jóga smíchu
Sál Dvory
Cesta smíchu trvá cca 120 minut. Začínáme seznámením se 
s principy jógy smíchu. Následuje cvičení smíchocviků. A na 
závěr děláme Meditaci smíchu a relaxaci. Lektor Honza Kindl. 
Co si vzít s sebou: Pohodlné oblečení, vodu v uzavíratelné 
láhvi, karimatku a chuť se smát.

HLASITÉ ČTENÍ:
Pobočka Lidická
1.2. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
Sofokles Antigona. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

22.2. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
Orwell: Farma zvířat. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

8.2. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Patrik Girgle: Vertigo. Hlasité čtení z knih domácích i světo-
vých autorů, čtou Jakub Johanovský, Klára Kumičíková, Adam 
Fedorek a Andrea Kiralyi.

22.2. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Pištěnky, kočka a já. Autorské čtení Vandy Kunzové.

Oddělení pro handicapované:
22.2. 14.00 Čtení do ucha
Záhada zamčeného pokoje, čte Jitka Tichá. Hlasité čtení nejen 
pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje číst tištěný text.

PRO DĚTI:
Oddělení pro děti
1.2. 15.30 Mami, tati, pujč mi knížku
Tentokrát představíme knihy na hraní. Seznamujeme děti od 6 
let a jejich rodiče s novinkami ve fondu oddělení pro děti. 

6.-10.2. 10.00 Hrajeme si v knihovně
Dopolední zábavný program pro období jarních prázdnin.

11.2. 10.00 Čím budu až vyrostu?
Tentokrát na téma LÉKAŘ. Seznamujeme děti od 7 let pro-
střednictvím pohádek a soutěží s jednotlivými povoláními.

3., 10., 17., 24.2. 15.00   Odpoledne deskových her
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami 
a vyhrát si tak odměnu. Pro děti od 7 let.

Sál Dvory
18.2. 14.00 Masopustní slavnost
Pořádáno ve spolupráci s DDM Karlovy Vary. Na co se můžete 
těšit: výtvarné dílničky s masopustním tématem, vystoupení 
dětí ze zájmových kroužků DDM Karlovy Vary, maškarní disko-
téka. Budeme rádi, když děti přijdou v maskách a kostýmech 
oslavit tuto českou tradici.

PRO SENIORY:
Pobočka Lidická
2.2. 10.00 Literární klub seniorů
Téma: čtenářský zážitek roku 2016.

16.2. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít můžete kdykoli, těšíme se na Vás.

HERNÍ KLUB:
Dvory
25.2. 10.00 8. Festival her
Festival je otevřen všem věkovým kategoriím, začátečníkům 
i pokročilým hráčům. Turnaje v Osadnících z Katanu, ve 
Víceboji i pro začátečníky, v Magic: The Gathering. Přijďte se 
naučit hru GO.

A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

Plán revizí knihovního fondu (inventur) - uzavření oddělení pro 
únor 2017
1. – 28.2.  I. P. Pavlova (celá budova)
16. – 23.2. Stará Role
20. – 23.2. Vyhlídka
24.2. – 7.3. Čankovská
24.2. – 2.3. Tuhnice

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

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY 
pod vedením Marcely Luňáčkové od 14.00 do 15.00 hodin.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
www.ddmkv.cz, tel. 739 327 132, mail: info@ddmkv.cz, dato-
vá schránka: m2nut4p

3.2. 9.00 Neseď doma
ZŠ Poštovní, Sportovně zábavné odpoledne.
6.-10.2. 8.00 Jarní příměstský tábor
DDM Čankovská
18.2. 14.00 Masopustní slavnost
Krajská knihovna, výtvarné dílničky, diskotéka.
2. - 28.2.  Já na kroužku
DDM Čankovská, výstava dětských prací.

WLAŠTOVKA

Waldorfská ZŠ a MŠ

13.2. 16.30 Ueli Seiler-Hugova: Učíme se prožitkem
Přednáška německy s překladem do češtiny
Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory, 
společenský sál. Hledáte odpovědi na otázky, zda může být 
učení zábavné a zároveň efektivní? Přijďte a poslechněte 
si přednášku švýcarského pedagoga, který se dlouhá léta 
věnoval dětem a hledal cesty, jak jim pomocí zážitku, vlastní 

zkušenosti, hledání netradičních řešení učení nejen zpříjemnit, 
ale také usnadnit.

18.2. 9.00 ateliér Archa
Místo konání: Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary. 
Mokré plstění. Lektorka Lucie Niebauerová Waloschková. 
Hlate se na niebauerova@wlastovka.cz. S sebou si vezměte: 
starou záclonu, mýdlo a ručník.

22.2. 17.00 Den otevřených dveří + nultý ročník
Místo konání: Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary. 
Den otevřených dveří a první setkání nultého ročníku rodičů 
budoucích prvňáčků ZŠ Karlovy Vary i Cheb.

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@zachrannykruh.
cz, facebook „Svět záchranářů“, www.svetzachranaru.cz

8.2. 14.00  Senior akademie: 
  Celní správa České republiky 
15.2. 14.00 Senior akademie: 
  Probační a mediační služba ČR
22.2. 14.00  Senior akademie: Dopravní výchova

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, Mimo-
řádné 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 dozvědět 
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 Vzděláva-
cích 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.

4., 7., 9. a 11.2. Denní programy
(v době jarních prázdnin)
16.00 Pohádky s hvězdičkou
18.00 120 minut astronomie pro starší a pokročilé
Odbornější verze předchozího programu vhodná pro děti od 
10 let a dospělé.

24. až 26.2. Únorový astronomický víkend pro děti
Astronomický víkend pro děti a mládež od 9 do 18 let. 
Možnost přihlášení do 17.2. sms prostřednictvím telefonu 
777953421.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

4.2. Mariánské Lázně 
 - Zimním krajem léčivých vod
11.2. Chlum sv. Maří 
 - Z Dasnic do Kynšperka nad Ohří
18.2. Trapisté na Novém Dvoře 
 - Z Třebouně přes Branišov do Teplé
4.3. Památník Karla Čapka ve Strži

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.
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• KULTURNÍ SERVIS / INZERCE

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Akce pro ženy
Lektorkou je Šárka Vorlová,  certifikovaná lektorka Hormonální 
jógy a Školy pánevního dna. Více informací na www.zivotem-
kezdravi.cz.

2.2. 17.00 Tajemství ženského pánevního dna
Opakovací lekce pro absolventky seminářů a kurzů.

16.2. 17.00 Hormonální jógy pro ženy podle Dinah 
Rodrigues
Opakovací lekce, mohou se však přihlásit i ženy, které absol-
vovaly seminář HJ u jiné lektorky.

17.2. 16.00 Gynejóga – jóga výhradně pro ženy
Seminář se zaměřením na pánevní dno nejen pro absolventky 
kurzů Školy pánevního dna dle Renaty Sahani.

25. -26.2. Hormonální jóga pro ženy podle Dinah Rodri-
gues - víkendový seminář

PLESY

25.2. 20.00 III. Lidovecký ples v Karlových Varech
Národním dům Karlovy Vary
K tanci a poslechu hraje kapela STO Sokolovský taneční 
orchestr. Další informace na telefonním čísle +420 603 226 
576 Pozvánka na III. Lidovecký ples v Karlových Varech Těší-
me se na Vás! Čeká vás bohatý program, tombola a půlnoční 
překvapení. Záštitu převzali vicepremiér vlády a europoslanec 
Pavel Bělobrádek a europoslanec Tomáš Zdechovský. Vstupné 
je 300 korun.

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
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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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Nový přechod na Moskevské překo-
nal i honosný park ve Vřídelní
V posledním čísle KRL (1/2017) mne zaujala noticka 
následujícího znění: „Nový přechod na Moskevské 
zvýší bezpečnost chodců. Bezpečnější přechod frek-
ventované komunikace, zálivy autobusových zastá-
vek umožňující vyšší komfort pro cestující i řidiče 
autobusů a plynulejší provoz, to vše přinesly dokon-
čené stavební práce v Moskevské ulici. V úseku mezi 
ulicemi Alšova a Sládkova byl vystavěn devět met-
rů dlouhý přechod rozdělený středovým ostrůvkem 
a osvětlený speciálními svítidly zvyšujícími bezpeč-
nost chodců. Přechod byl vybudován na základě čet-
ných podnětů obyvatel Tuhnic. Náklady činily zhruba 
2,2 milionu korun. Podobná realizace je naplánována 
také na příští rok v Lidické ulici u stadionu Slavie, 
kde bude také vybudován nový přechod pro chodce, 
upraveny autobusové zastávky a zahájena první eta-
pa opravy chodníku podél Lidické ulice.“
Text je doplněn vkusnou barevnou fotografií dokon-
čeného díla, které se klene přes celou šíři Moskevské 
ulice děleno ostrůvkem vysokým ne méně než něja-
kých 15 cm, vyhotoveným v zámkové dlažbě s proti-
skluznými pupíky. To vše za mizerných cca 2,2 mili-
onů korun. Jen termín, ve kterém byla olbřímí stavba 

zhotovena, byl skromně zamlčen. Dílo rozhodně 
hodné zveřejnění v radničním almanachu sebechvály.
Probíhající diskuze o budování nového městského 
centra Tuhnický boulevard, který naváže na nový 
celobetonový dopravní terminál ve Varšavské uli-
ci a přilehlých lokalitách se jeví ve světle uvedené 
zprávy zhola zbytečnou. Umíme-li se pochlubit 
úspěchem zvíci nového bezpečného deset metrů 
dlouhého přechodu přes ulici, nemusíme se věru bát 
jakýchkoliv dalších investičních akcí. Vše se prostě 
musí podařit.
Dosud nejsrandovnější výsledek budovatelských 
schopností realizovaný v našem těžce zkoušeném 
městě – tedy honosný park se dvěma až třemi la-
vičkami v sousedství kostela sv. Máří Magdalény ve 
Vřídelní byl podle mého mínění hladce překonán. Je 
krásné být o tom informován. Jiří Vltavský

Chcete práskat petardy? 
Zkuste vojenské mise
Vážený pane primátore, pokud budete občanům 
v rámci novoročního projevu slibovat, že tu jste pro 
nás, slušné obyvatele Varů a poctivé poplatníky daní, 
vzpomeňte si, prosím, na tato slova.

Magistrát má ve své pravomoci nejrůznější měst-
ské a obecní vyhlášky a mohl by se snažit prosadit 
další - používání petard po vzoru západních zemí. 
Pokud jsme přežili celodenní silvestrovské kanonády 
(oslavy příchodu Nového roku od 0:00hod samozřej-
mě respektuji), na Nový rok jsme se za doprovodu 
dopoledních petard vydali mimo město, do přírody. 
Práskání bombiček opozdilců pokračovalo vesele 
i v Nových Hamrech i Nejdku. Pokud byste chtěl ar-
gumentovat, že mám být tolerantní k zábavě spolu-
občanů, že jde o jeden den v roce, nebudu. Že bude 
Silvestr, víme díky nedočkavcům již od listopadu. 
Pokračuje se i po Novém roce, než dojdou zásoby 
munice. O jeden den v roce rozhodně nejde. Je to 
omezování osobní svobody. My si to ještě vysvětlit 
umíme (něco ve smyslu degenerace národa), horší je 
to s domácími i volně žijícími zvířaty.
Pokud mezi námi je tolik lidí, kteří musí nutně prás-
kat bombičky, nabídněte jim účast v zahraničních 
vojenských misích. Tam se mohou realizovat. Po 
Silvestru 2016 je zřejmé, že by Česká republika zís-
kala vynikající reputaci. S přáním lepšího roku, než 
jak začal.

Za velmi nespokojené spoluobčany,
Marcela Klingorová 

Zájemci se mohou s malířkou 
seznámit osobně.
Prodejní výstava potrvá celý měsíc.

pořádá v Karlových Varech 
výstavu svých obrazů

absolventka Umělecké 
akademie v Moskvě

Akademická malířka

OLESYA 
OLENNIKOVA

Vernisáž a raut se koná
v pondělí 6. února 2017
od 17 hodin v hotelu Imperial
Libušina 1212/18
tel. 353 203 111

www.olennikova.com
Více informací a ukázky obrazů na
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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)

inzerce

stěHování – rYdol
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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 
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• INZERCE

NYNÍ PROBÍHÁ VÝPRODEJ 
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ 

A DOPLŇKŮ!

 
 

Srdečně Vás zveme na III. Lidovecký ples 
v Národním domě v Karlových Varech,
který se uskuteční v sobotu 25. února 2017 
od 20:00 hodin.

K tanci a poslechu hraje kapela STO 
Sokolovský taneční orchestr.

Další informace na telefonním čísle +420 603 226 576

Pozvánka 
na III. Lidovecký ples v Karlových Varech

Těšíme se na Vás!

Čeká vás bohatý program, tombola a půlnoční překvapení.

Záštitu převzali vicepremiér vlády 
a europoslanec 

Pavel Bělobrádek
Tomáš Zdechovský.

Vstupné 300,- Kč

střední průmyslová škola ostrov

perspektiva v zaměstnání
Školu doporučují a absolventům práci nabízejí: BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČSAD AUTOBUSY KARLOVY VARY A.S. /  
EPT CONNECTOR / ČEZ / KARLOVARSKÉ MINERÁLNí VODY A.S. / ROTAS STROJÍRNY / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY /  
SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / S.& W. AUTOMOBILY S.R.O. / ZPA INDUSTRY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.sps.ostrov.cz >>>>>

INZERCE v KRL
t: 777 193 779    e: karlovy.vary@mediaas.cz
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• KULTURA / INZERCE

Únorovými koncerty vstupuje Karlovarský sym-
fonický orchestr do druhé poloviny své, již 182. 
koncertní sezony. S jedním z nejstarších těles 
na světě se na koncertě 16. února v Grandho-
telu Ambassador Národní dům představí jedna 
z nejlepších operních pěvkyň mladé generace, 
sólistka Národního divadla v Praze, sopranist-
ka Kateřina Kněžíková. Přednese slavné árie 
světové operní literatury z oper Don Pasquale 
Gaetana Donizettiho, Kapuleti a Montekové 
Vincenza Belliniho a Faus a Romeo a Julie 
Chalese Gounoda. Kateřina Kněžíková  nazpívala 
v roce 2008 s orchestrem Národního divadla pod 
taktovkou Jiřího Bělohlávka oficiální verzi české 
národní hymny. 
KSO na koncertech představuje jako sólisty i své 
nejlepší hráče, 2. února to bude hráč na lesní 
roh Tomáš Kolář v Mozartově  Koncertu pro lesní 
roh a orchestr č. 4 Es dur, rovněž v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům.
Zajímavostí únorového programu je, že za diri-
gentským pultem se postupně představí učitel 
a jeho žák, a sice jeden z čelných dirigentů Vla-
dimír Válek a současný šéfdirigent KSO Jan Ku-
čera. Ten právě u Vladimíra Válka studoval obor 
dirigování na pražské Hudební fakultě Akademie 
múzických umění a posléze si Válek jakožto 
šéfdirigent Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu Kučeru vybral jako svého asistenta.

Na koncertech se s KSO představí učitel a jeho žák

Kateřina Kněžíková   V roce 2008 nazpívala oficiální verzi české národní hymny.  Foto: KSO

KOMERČNÍ BANKA, MOSER, a.s.,
SEDLECKÝ KAOLIN, a.s., BAUSTAV, a.s. 
a WINDSOR SPA HOTEL

který pořádají

v sobotu 25. února 2017
od 20.00 hodin
v reprezentačních prostorách
Grandhotelu Pupp v Karlových Varech

Vás srdečně zvou na slavnostní ples

Květinová výzdoba a dekorace: FLORA – CENTRUM zahradnictví Mráz

Program:
Hana Křížková, Karel Vágner – Tereza Vágnerová

Josef Hlavsa – Orchestra

J. J. Jazzmen, mažoretky Rytmic Česká Lípa

Katka + Jindřich, Gipsy Hery Band

Kraslická cimbálovka

Tombola

Prodej vstupenek:
KB tel.: 955 576 001, 725 871 844 , 724 161 962
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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

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

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

modErNí LéčBA 
KřEčoVýcH žiL 
V ASKLEpioNu 
AmBuLANTNě
K léčbě křečových žil používají naši specialisté 
nejmodernější metody, po kterých vás nečeká 
žádná hospitalizace, bolest ani dlouhá 
rekonvalescence. Zdravé a krásné nohy budete 
mít prakticky okamžitě. Přijďte se nechat 
vyšetřit našimi specialisty a zjistit, zda je 
pro vás nejlepší sklerotizace, laser, Clarivein 
nebo kombinace těchto metod.


