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+420 602 145 144

zakázka č. 2017008

Karlovy Vary, Krále Jiřího

Byt 2+1
cena: 3.650.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Vkusně zrekonstruovaný byt 
se dvěma balkony ve vile se 

zahradou. Nový výtah, 3. patro, 
dostatek parkovacích míst. 

UP 73 m², 

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

zakázka č. 2017005

Rybáře, Kosmonautů

RD 6+1
cena: 4.350.000,-Kč

Rodinná vila ze 30. let 
se samostatným pronajatým 

nebytovým prostorem. Terasa, 
dům po rekonstrukci. UP 285 m², 

zahrada 262 m²,  PENB: G    

Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Olga Vrtáčková

Mezonetový byt v podhradí, 
možno upravit na 7+1. Dobrý stav 
s rekonstrukcí, krbová kamna, dvě 

koupelny, 2 x WC, šatna, sklep. 
UP 147 m², PENB: G

Byt 5+2
cena: 2.890.000,-Kč

zakázka č. 2017006

Loket, Kostelní
zakázka č. 2016154

Bečov na Teplou, Krásný Jez

Makléř: Olga Vrtáčková

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

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

RD 4+1
cena: 3.999.000,-Kč

ČLEN

NOVÉ BYTY 
SVATOŠSKÁ 

DOUBÍ

Novostavba 
ihned 

k nastěhování

Parkování 
v ceně 

bytu

Fond oprav 
jen 5 Kč 
m²/měsíc

 Nízké náklady 
na vytápění 

PENB:
C - úsporná

 Záruka
dva roky
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 3/2017 • 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. března 2017.

01 PIVNÍ ORATORIUM JANA KUČERY
Několik let shromažďoval Jan Kučera materiál 
o pivu z historických publikací a knih. Klavírista 
a skladatel známý svým odvážným experimen-
továním s klasickou hudbou představí své Pivní 
oratorium s podtitulem „Příběh piva v českých 
zemích“ jako šéfdirigent Karlovarského symfonic-
kého orchestru v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům 23. března.

05 PŘÍMÉ LETY NA ZÁPAD
Historicky první přímá letecká linka spojí Karlovy 
Vary s významným centrem v západní Evropě. Lety 
do Düsseldorfu bude provozovat společnost Ger-
mania Airlines dvakrát týdně, počínaje 26. březnem 
2017. Letenky začínají na 49 euro.

08 NOVÁ SOCHA KARLA IV.
Rotary klub v roce 2012 obnovil reliéfy k Beet-
hovenově pomníku, o dva roky později odhalil 
tři pamětní desky připomínající pobyt Johanna 
Wolfganga Goetha. Nyní se ztotožnil s myšlenkou, 
aby i po dnešní generaci zůstala trvalá připomínka 
výjimečného výročí, formou nového výtvarného 
díla, které budou obdivovat tisíce návštěvníků 
a obyvatel našeho města.

12 KDYŽ SE STŘECHY ZELENAJÍ
Dnešní města stále rostou, zahušťují se, zasta-
vují se proluky, využití ploch v jejich centrech se 
zintenzivňuje. Je to logický a racionální trend, 
bezbřehé rozšiřování měst do volné krajiny vede 
k dalším záborům cenných přírodních ploch.

15 ROZHOVOR: MARCEL VLASÁK
Už druhý měsíc slouží občanům Karlových Varů 
nový web městské policie. „Strážníci provádějí 
množství pestrých činností, ke čtenářům se ovšem 
nedostávaly,“ říká o důvodech vzniku webových 
stránek velitel městské policie Marcel Vlasák.

18 KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
Útulné prostředí karlovarských kaváren patří k lá-
zeňskému životu stejně jako jeho horké prameny, 
ať už v příjemné společnosti nebo jen tak „pro 
sebe“. To se pak šikne něco příhodného ke čtení, 
třeba nový seriál.

19 JEDEN SVĚT
V době populistické rétoriky, negativních diskusí na 
sociálních sítích a záplavy „fake news“ připome-
ne hodnotu společného úsilí a sdílení 19. ročník 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět.
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• STALO SE / STANE SE

ZÁMECKÁ VĚŽ HOSTÍ NOVOU VÝSTAVU
Od 7. března do konce dubna bude na Zámecké věži 
k vidění nová výstava. Prostřednictvím tří expozic před-
staví návštěvníkům porcelánové tabulky z Mariánské 
kaple, karlovarské katastrofy a neštěstí a slavné lázně 
Evropy. K vidění je také socha Karla IV. od Ervína Grube-
ra. Výstava se uskuteční za spolupráce Muzea Karlovy 
Vary, Karlovarského kraje a Městské galerie Karlovy Vary. 
Otevřena bude denně mimo pondělí od 10.00 do 16.00 
hodin. Vstupné činí 25 korun.

S KSO VYSTOUPIL BARYTONISTA ROMAN JANÁL
Ve druhé polovině ledna přijal pozvání k vystoupení 
v Karlových Varech  Roman Janál, jeden z nejvýznam-
nějších světových barytonistů, aby na koncertě 18. ledna 
přednesl za doprovodu Karlovarského symfonického 
orchestru náročný písňový cyklus Gustava Mahlera, 
Chlapcův kouzelný roh.

STÁNEK U KREMATORIA ZNOVU SLOUŽÍ
Od února je návštěvníkům krematoria a urnového háje 
na Růžovém vrchu opět k dispozici stánek s prodejnou 
květin a pietních dekorací, otevřen je v pracovní dny 
od 9 do 15 hodin a provozuje jej městská organizace 
Správa lázeňských parků. 

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA JE ZNOVU OTEVŘENÁ
Po pravidelné zimní odstávce byla opět otevřena Vřídelní 
kolonáda. Návštěvníci mají opět k dispozici nejznámější 
karlovarský pramen ve třech teplotách (72°, 50° a 30°). 
Venkovní vývěr Vřídla bude do zlepšení klimatických 
podmínek z důvodu bezpečnosti a vzniku námrazy 
v okolí vázy pouze „probublávat“.  Hala hlavního vývěru 
pramene zůstává kvůli havarijnímu stavu uzavřena. 
O několik metrů čtverečních se rozšířil prostor omezující 
pohyb v prostorách kolonády. Důvodem je probíhající 
diagnostická sondáž propojení pravého a levého břehu 
objektu.

PŘIPOMEŇME SI VÝROČÍ NAROZENÍ TGM
Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození 
Tomáše Garrigua Masaryka se uskuteční v úterý 
7. března od patnácti hodin u sochy prvního českoslo-
venského prezidenta na třídě TGM. Akci pořádají Klub 
TGM a město Karlovy Vary.

V BŘEZNU SE PODRUHÉ SEJDE ZASTUPITELSTVO
Druhé letošní zasedání zastupitelstva města se 
uskuteční v úterý 7. března. Místem konání bude sál 
Lidového domu ve Staré Roli. Jednání začne v 8:30 
a bude možné ho sledovat přímo na místě nebo v živém 
on-line přenosu na stránkách magistrátu www.mmkv.cz.

SEŠEL SE STUDENTSKÝ PARLAMENT
Tématem lednového Studentského parlamentu byla 
Vřídelní kolonáda. Účastníci diskutovali o možných 
variantách budoucnosti jedné z dominant města, tedy 
o opravě stávajícího objektu, výstavbě repliky litinové 
kolonády od Fellnera a Helmera a vyhlášení mezinárodní 
architektonické soutěže k úplně nové podobě komplexu. 
V nezávazném hlasování se naprostá většina zúčastně-
ných studentů vyslovila pro opravu a zachování stávající 
Vřídelní kolonády.

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU
Karlovy Vary uspěly v soutěži Historické město roku. 
Stejně jako v loňském roce zvítězily v krajském kole 
a postoupily do národního kola, kde je možné vedle titulu 
získat i finanční prémii více než milion korun. Před-
mětem soutěže jsou programy regenerace městských 
památkových zón a rezervací. Hodnotící komise přiřkla 
našemu městu 247 bodů. V loňském roce při premiérové 
účasti v soutěži získaly Karlovy Vary 213 bodů. 

NA TŘÍDĚ TGM PROBĚHNE PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽBY
V průběhu března a dubna bude dokončeno odstraňování 
reklamačních závad na třídě TGM. Půjde o lokální opravy, 
které pouze částečně omezí provoz na pěší zóně. Záro-
veň bude po celé ploše třídy TGM probíhat přespárování 
dlažby. Práce by měly skončit do konce dubna.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Velká cena cestovního ruchu: V nejlepší jednotné 
kampani bodovalo karlovarské infocentrum

Vyhlašování výsledků Velké ceny cestovního 
ruchu 2016/2017 v rámci veletrhu GO & Re-
giontour bylo úspěšné i pro karlovarské infocen-
trum. Smyslem soutěže Velká cena cestovního 
ruchu je každoročně upozornit na výjimečné 
projekty z různých segmentů turismu a pouká-
zat na atraktivní novinky z oboru. Hodnocení při-
hlášených projektů měli na starost odborníci na 
slovo vzatí. „Stejně jako v minulých letech jsme 
do poroty přizvali odborníky na cestovní ruch, 
marketing, komunikaci i další obory,“ vysvětluje 
Miloň Mlčák, ředitel projektu GO & Regiontour 
společnosti Veletrhy Brno.

V desátém ročníku prestižní ankety hodnotila 
odborná porota elektronické projekty v ob-
lasti cestovního ruchu, propagační kampaně, 
turistické produkty či lázeňské a wellness 
balíčky. Oceněn byl také nejlepší startupový 
projekt v cestovním ruchu. Široká veřejnost pak 
stejně jako v minulých letech rozhodla o vítězi 
v kategorii Cestovní kancelář roku.

V kategorii Nejlepší jednotná kampaň hodno-
tila porota soubor materiálů spojených s jednou 
marketingovou kampaní. V této kategorii dosáh-
lo velkého úspěchu i Infocentrum města Karlovy 
Vary. Jako druhá nejlepší kampaň loňského 
roku byla vyhodnocena kampaň DO VARU°. 
Cenu z rukou ředitelky ČCCR – CzechTourism 
Moniky Palatkové převzal Petr Kulhánek, primá-

tor města Karlovy Vary a předseda správní rady 
infocentra.

„Loňský rok byl pro Karlovy Vary speciální 

s ohledem na oslavy výročí narození zakladatele 
města Karla IV. Ve snaze odlišit se od dalších 
míst, která oslavovala Karla IV., byl vytvořen ko-
munikační koncept, který vychází z loga města 
Karlovy Vary a využívá pozitivní lidské emoce 
– touhu, vášeň,“ říká Jitka Ettler Štěpánková, 
ředitelka Infocentra města Karlovy Vary. Pri-
mární vizuál komunikoval Karla IV. – DO VARU° 
tě přivede Karel IV., v doplňkových kampaních 
byla využita variabilita – DO VARU° tě přivede 
touha po relaxaci, DO VARU° tě přivede touha 
po poznání... „Komunikační koncept je nastaven 
jako univerzální a umožňuje s ním pracovat 
i v dalších letech, kdy se dá navázat na různé 
produkty, které jsou v Karlových Varech k dispo-
zici,“ doplnila ředitelka městského infocentra.

Nejlepší jednotná kampaň

1. Jihočeský kraj – Jižní Čechy olympijské 

2. Infocentrum města Karlovy Vary – DO VARU°

3. Destinační společnost Východní Čechy 
- Po śladach / Po stopách _ prezentace 
Pardubického kraje v česko-polském pohraničí

Ocenění INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary 
rok Soutěž  kategorie Pozice 

2017 Velká cena cestovního ruchu 2016/2017 Nejlepší jednotná kampaň 2. místo  „DO VARU°“

2015 Velká cena cestovního ruchu 2014/2015 Nejlepší elektronická komunikace 1.místo  

2015 Tourregion film Promo spot do 15 minut 1.místo  Karlovy Vary letecky

2015 Tourmap Mapy a tištěné materiály 3.místo  Soubor tiskovin

2014 Velká cena cestovního ruchu 2013/2014 Nejlepší turistický portál 1.místo  www.karlovyvary.cz

2013 Tourpropag Synergie tištěných materiálů a elektronických médií 1.místo  

2013 Tourfilm Multimédia 2.místo  www.karlovyvary.cz

2013 Tourregion film Spoty 1.místo  Karlovy Vary – seznamte se

2013 webTOP100 Cestovní ruch 2.místo  www.karlovyvary.cz

2013 Tourpropag Soubor tiskovin 2.místo  Soubor tiskovin

2013 Tourmap Mapy a atlasy s turistickým obsahem Prix jury Hravá mapa

2012 Tourmap Mapy a atlasy s turistickým obsahem 2.místo Karlovy Vary bez bariér

2011, 2012, 2013, 
2014, 2015

Informační centrum Informační centrum Karlovarského kraje 1.místo
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Přímé lety na západ. 
Vůbec poprvé a za pár korun
Historicky první přímá letecká linka spojující 
Karlovy Vary s významným centrem v západní 
Evropě. Lety do Düsseldorfu bude provozovat 
společnost Germania Airlines dvakrát týdně, 
počínaje 26. březnem 2017.

 
Poprvé v historii bude Karlovarský kraj prostřed-

nictvím pravidelné letecké linky spojen s destinací 
v západní Evropě. Dva lety týdně provozované spo-
lečností Germania Airlines propojí Düsseldorf, hlavní 
město německé spolkové země Severní Porýní-
-Vestfálsko, které je také významným mezinárodním 
obchodním a finančním centrem, s Karlovými Vary od 
začátku platnosti letního letového řádu 2017, tedy od 
26. března 2017.

„Zavedení nové linky předcházela aktivní jednání 
Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých 
linek, jehož zakládajícími členy jsou Karlovarský kraj, 
statutární město Karlovy Vary a společnost Letiště 
Karlovy Vary s.r.o. Hlavním úkolem tohoto spolku, 
který byl založen v roce 2015, je podporovat vznik 
a rozvoj leteckých linek směřujících na karlovarské 
letiště a tím napomáhat rozvoji turistického ruchu 
a ekonomiky Karlovarského kraje,“ uvedl ředitel 
letiště Václav Černý.

Lety mezi Karlovými Vary (KLV) a Düsseldorfem 
(DUS) budou provozovány ve čtvrtek a v neděli, což 
poskytuje atraktivní možnost pro německé i české 
cestovatele navštívit druhou zemi jak na krátkodobou 

návštěvu, tak i na delší cesty a pobyt, protože obě 
destinace nabízejí svým návštěvníkům širokou škálu 
poznávání a aktivit. Lety budou provozovány letadlem 
typu Boeing 737-700 o kapacitě celkem 148 míst 
v ekonomické konfiguraci.

Ceny jednosměrných letenek začínají na pouhých 
49 euro včetně všech poplatků. Letenky je možné za-
koupit na internetu na adrese www.flygermania.com, 
prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur nebo 
přímo na prodejní přepážce karlovarského letiště.

Pravidelná očista místních komunikací, parkovišť, 
parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpevně-
ných ploch na území města bude zahájena v pon-
dělí 3. dubna a s výjimkou festivalového týdnu 
v červenci bude probíhat nepřetržitě do poloviny 
října. Začátky denních blokových čištění jsou 
stanoveny na 8.00 hodin, noční mytí komunikací 
v lázeňském území a obchodně správním centru 
bude začínat ve 20.00 hodin.
Na termín konání blokového čištění v jednotlivých 
lokalitách města bude s předstihem upozorňovat 
přenosné dopravní značení omezující zasta-
vení a stání vozidel. Vozidla bránící provádění 
blokových čištění budou odtažena na parkoviště 
odtahové služby v Západní ulici.
Rozpis blokového čištění bude zveřejněn na we-
bových stránkách magistrátu města www.mmkv.cz,
harmonogram pro jednotlivé měsíce budeme 
zveřejňovat na stánkách Karlovarských radničních 
listů. V tomto čísle s předstihem zveřejňujeme 
harmonogram úklidu v prvních dubnových dnech.
Plán blokového čištění města v roce 2017 vypra-
covala společnost AVE sběrné suroviny a.s., Mos-
tecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.
Změny v rozpisu blokových čištěn, způsobené 

vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou 
vyhrazeny. 

Rozpis blokového čištění:
3.4.  Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 

Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová 

(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

4.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Krále Jiřího - část

 Parkoviště: Česká - parkovací plocha za 
panelovými domy

 Noční mytí:  Slovenská, Mariánskolázeňská, 
Nová louka, Divadelní náměstí, Mírové 
náměstí (Festivalový most), Vřídelní, 
I.P.Pavlova - část

5.4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Varšavská - část

 Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, 
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní 
(nad zastávkou MHD), Dvořákova, Truhlářská 
(pod OD Centrum), Třešňová - vnitroblok mezi 

domy 
 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu 

u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, 
Dr. D.Bechera (část od křižovatky 
s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

6.4.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín

7.4.  Komunikace: Sedlecká, Krušnohorská, 
Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, 
Železná 

Sezona blokového čištění se blíží

Letecká společnost Germania
Nezávislá německá letecká společnost byla založena před třiceti lety. Letadla společností 
v charakteristickém zeleno-bílém zbarvení přepravují každoročně více než 2,8 miliónu cestujících 
převážně na krátkých a středně dlouhých linkách. Germania nabízí spojení z dvaceti evropských 
letišť do více než čtyřiceti destinací v rámci kontinentu, do severní Afriky a na Střední Východ. Na 
rozdíl od obecného trendu v civilním letectví, Germania svým cestujícím nabízí palubní servis formou 
občerstvení, nealkoholických nápojů a tisku zdarma a přepravu nejméně 20kg zavazadel zdarma 
(hmotnostní limit se liší v závislosti na destinaci). Germania provozuje pravidelné linky, charterová 
spoje a ad-hoc lety. Společně se švýcarskou dceřinou společností Germania Flug AG provozuje 
Germania celkem 25 letadel. Germania Technik Brandenburg odpovídá za údržbu letadel společnosti.
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Do města se vracejí turisté
Zdá se, že Karlovy Vary jsou z hlediska své 

návštěvnosti z nejhoršího venku. Alespoň podle 
statistik zveřejněných Českým statistickým úřa-
dem. Poslední čtvrtletí loňského roku se výrazně 
odlišilo od předchozích tří, a to v nejdůležitějším 
parametru - počet přenocování, který narostl 
o šestnáct procent. Počet klientů se za stejné 
období zvýšil o 34 procent. 

Výrazný nárůst pokračoval u českých návštěv-
níků, kterých v počtu hostů přibylo 48 procent 

a v počtu přenocování 21 procent. Vzrostl 
také zájem návštěvníků za nejbližší hranicí, ze 
sousedního Německa přijelo hostů o 34 procent 
navíc, v počtu přenocování činil nárůst 22 pro-
cent. Velké procentuální nárůsty zaznamenává 
klientela z Číny a Tchaj-wanu, avšak stále se 
jedná většinou o pobyty s jedním přenocováním. 
Vrací se také ruská klientela – ve sledovaném 
období jí přijelo o třináct procent víc než ve 
stejném období roku 2015.

Výzva -  výběrové řízení na ředitele Domu dětí a mládeže Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary bude od 1. července 2017 zřizovatelem Domu dětí a mládeže Karlovy 
Vary. Na obsazení vedoucího místa ředitele příspěvkové organizace vypisuje výběrové řízení. Zájemci 

se mohou hlásit do 10. března 2017, předpokládaným termínem nástupu je 1. červenec 2017.

Požadavky:
· předpoklady pro výkon činnosti ředitele organizace

· znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školského zařízení
· organizační a řídící schopnosti

· občanská a morální bezúhonnost
· dobrý zdravotní stav

Termín podání přihlášek je 10. března 2017 včetně, (přihláška musí být k uvedenému datu doručena 
do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě). 

Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Podrobné informace k náležitostem přihlášky do konkurzního řízení najdete na stránkách magistrátu 
www.mmkv.cz.

Tablet pro Sluníčko
Magistrát města Karlovy Vary a společnost 

Asekol, zabývající se sběrem a recyklací vyslouži-
lých elektrospotřebičů vyhlásili společný projekt na 
podporu zařízení SOS Sluníčko Karlovy Vary. 

Nad projektem převzal záštitu 1. náměstek pri-
mátora města Karlových Varů Čestmír Bruštík.

 Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly 
v nelehké životní situaci, aby měly alespoň částeč-
ně srovnatelné podmínky pro vzdělání a zábavu, 
jako jejich ostatní vrstevníci. Tímto projektem 
byly osloveny školy na Karlovarsku, s tím, že byly 
vyzvány ke sběru vysloužilých mobilních telefonů 
a tabletů. Na základě sebraného množství, budou 
zakoupeny společností Asekol tablety a ty předány 
zařízení SOS Sluníčko. Projekt bude probíhat 
v měsíci březnu. V dubnu pak proběhne slavnostní 
vyhodnocení a předání tabletů, zároveň budou 
vyhodnoceny tří školy, které se na projektu nejvíce 
podílely. 

Široká veřejnost se bude moci do projektu zapojit 
a podpořit tak dobrou věc, odevzdáním telefonu, 
nebo tabletu do označených nádob na Magistrátu 
města Karlovy Vary.

S výsledky projektu vás budeme dále informovat.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2016 (lázeňská + nelázeňská)

 4. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2016 změna 2016/2015
 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 65 359 358 524 87 315 416 842 34% 16%
z toho:       
  rezidenti 16 022 63 116 23 657 76 332 48% 21%
  nerezidenti 49 337 295 408 63 658 340 510 29% 15%
z toho:       
    Rusko 12 464 131 884 14 057 143 186 13% 9%
    Německo 17 289 76 297 23 094 93 139 34% 22%
    Ukrajina 1 629 15 906 1 846 17 300 13% 9%
    Tchaj-wan 1 896 1 993 2 816 2 947 49% 48%
    Čína 1 914 2 126 3 038 3 456 59% 63%

Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2016

 4. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2016 změna 2016/2015
 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 35 781 272 213 48 189 312 106 35% 15%
z toho:       
  rezidenti 7 095 41 102 10 270 47 729 45% 16%
  nerezidenti 28 686 231 111 37 919 264 377 32% 14%
z toho:       
    Rusko 9 355 109 962 10 969 121 943 17% 11%
    Německo 9 795 56 099 13 402 67 889 37% 21%
    Ukrajina 1 288 14 113 1 379 15 151 7% 7%
    Čína 857 938 1 021 1 285 19% 37%



8   krl° BŘEZEN

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Dočkáme se další sochy zakladatele města?
„Rok oslav narozeninového výročí zakladatele 

Karlových Varů je za námi. Zůstávají jen vzpo-
mínky na světelnou show a na pomíjivé pískové 
monumenty. Šetrné karlovarské hospodyňky myslí 
na nepořádek, který způsobí jejich likvidace a na 
finanční náklady, z nichž pro naše potomky nezbylo 
nic. Nezasloužila by si nejoblíbenější osobnost čes-
kých dějin důstojnější a trvalou připomínku? Třeba 
další sochu,“ navrhuje Eva Hanyková v článku 
přetištěném Karlovarským deníkem 23. ledna.

Místní Rotary klub, který v roce 2012 obnovil re-
liéfy k Beethovenově pomníku a o dva roky později 
odhalil  tři pamětní desky připomínající pobyt Jo-
hanna Wolfganga Goetha se ztotožnil s myšlenkou, 
aby i po dnešní generaci zůstala trvalá připomínka 
výjimečného výročí, formou nového výtvarného  
díla, které budou obdivovat tisíce návštěvníků 
a obyvatel našeho města.   

Se záměrem vyhlásit finanční sbírku na novou 
sochu Karla IV. seznámili zástupci klubu již v květnu 
minulého roku primátora města, který projektu 
přislíbil osobní podporu. Následně rotariáni  založili 
transparentní účet u Komerční banky, na který vlo-
žili své příspěvky a oslovili donátory i drobné dárce.  

Skupina odborníků vypracovala „Zadání výtvarné 
soutěže o návrh“, kterým Rotary klub ve spo-

lupráci s Galerií umění oslovil 16 v převážné 
míře akademicky vzdělaných sochařů, kteří mají 
blízký vztah ke Karlovým Varům, aby se se svými 
návrhy do soutěže přihlásili. Do závěrečného dne 
31.1.2017 jsme obdrželi 12 návrhů ve formě 
i značně rozměrných modelů, prostorové animace 
i náčrtů. Zaslané návrhy posuzovala v průběhu úno-
ra porota v čele s prezidentem Rotary klubu Mgr. 
Bohumilem Peroutkou, Doc. PhDr. Jiřím Tomášem 
Kotalíkem, akad. soch. Pavlem Knapkem, akad. 
arch. Antonínem Polonym, ředitelem Galerie umění 
Janem Samcem, vedoucí kurátorkou Galerie umění 
Mgr. Boženou Vachudovou, náměstkem primátora 
Mgr. Jiřím Klsákem a s dalšími členy devítičlenné 
poroty, která   vyhodnocené návrhy navrhne finanč-
ně odměnit dle propozic soutěže. 

V době uzávěrky tohoto čísla byly výtvarné návrhy 
uzamčeny v depozitáři a nebylo možné před jedná-
ním poroty cokoli zveřejnit, ale již v této chvíli vám 
mohu slíbit nevšední zážitek z pohledu na budoucí 
umělecká díla, která by mohla trvale obohatit naše 
město. Ale vzhledem k tomu, že 14. února došlo 
k jednání poroty, mohu poodhalit tajemství, co se  
v depozitáři Becherovy vily skrývalo a přiblížuji 
vám alespoň podobu tří návrhů, které doslova na 
poslední chvíli (31.1.) přivezli jejich autoři: akad.
soch. Jan Kotek, prof. akad. soch. Michal Gabriel 
a Miroslav Páral k protokolárnímu převzetí pra-
covníky Galerie umění. K článku připojuji fotografii 
členů poroty a těch, kteří soutěž o návrh na novou 
sochu zakladatele města připravovali. 

Udělejte si jarní procházku do Becherovy vily. 
Ujišťuji vás, že nebudete zklamáni. Doporučte nám 
a správcům našeho města,  který návrh se líbí vám, 
vašim dětem a to co jednou ocení vaši vnukové! 

A nezapomeňte na odkaz patrona našeho měs-
ta… „když pak budete kralovat po mně, ozdobeni 
korunou královskou, pomněte, že i já kraloval před 
vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. 
Podobně i vy upadne v nic, předcházejíce jako stín 
a jako květ polní…“   

Ať  tedy po naší generaci zůstane památka a pří-
klad pro ty následující!

 Ivan Thýn, 
 administrátor soutěže Rotary klub Karlovy Vary

Přijďte se podívat    Za účelem prezentace bu-
dou zaslané návrhy a oceněná díla vystavena v In-
teraktivní galerii Becherova vila od 17. března do 
9. dubna, aby se s nimi mohli seznámit a vyjádřit 
svůj názor formou ankety občané našeho města. 
 Foto: 4x Jiří Wendler
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Zemřel Vladimír Král. 
Legenda, která naučila Vary plavat

Plavec, potápěč a záchranář. Sportovní legenda. 
Tak si Karlovy Vary budou Vladimíra Krále pamato-
vat. Skonal po delší nemoci ve věku 85 let.

V lázeňském městě žil od svých třinácti let, kdy 
se rodina v rámci osídlování pohraničí přistěhovala 
z Plzně. „Nic nám nezbývalo, měli jsme vybom-
bardovaný dům a někde jsme bydlet museli,“ 
vzpomínal.

Se sportem si začal už v Plzni a tehdy to nebyl 
ani fotbal, ani v Plzni tak tradiční házená. Chodil 
hrát volejbal, ale podle svých slov se nejlépe cítil na 
lyžích. To pak ocenil, když se s rodiči přestěhoval 
do Karlových Varů, druhým domovem se pro něj stal 
Boží Dar, kde byl i jeho kronikářem.

Plavání objevil Vladimír Král v deseti letech, kdy 
v rámci tělocviku chodil se třídou v Plzni do Měst-
ských lázní. Učitel ho tehdy na lanku pomocí bidla 
posouval bazénem podle břehu. Tuhle výuku prý 
nějak přežil a naučil se plavat prsa i motýlek, kraul 
ho v té době příliš nebavil. A tak se stalo, že svou 
životní plaveckou kariéru rozjel Vladimír Král v Plzni 
ještě jako kluk, aniž by si něco plánoval.

Bylo po válce, v Karlových Varech se rozjížděl 
sportovní život a začaly tady vznikat sportovní oddíly 
a plavci byli mezi prvními. Na karlovarské sportovní 

mapě se objevily hned tři plavecké kluby Slovan, 
Slavia a Baník. Každý klub trénoval jednou týdně.

Tři plavecké kluby, ale k dispozici jediný bazén, 
tedy spíš plivátko. Plavcům tehdy stačil bazének 
v Lázních III, jehož rozměry byly 11,23 x 5 metrů 
a k dispozici byly jen tři dráhy, to mohlo stačit na 
výuku plavání dětí, ale zaplavat si tam stovku na 
čas, to bylo nějakých bazénů a otoček.

I za takových podmínek ale Vladimír Král naučil 
v Karlových Varech plavat spoustu lidí. Výuka byla 
zaměřená především na mládež, kurz navštěvovalo 
25 až 30 dětí. Za deset hodin uměly plavat. Učilo se 
už podle moderních metod, žádné ponižující bidlo.

První sportovní úspěch Vladimíra Krále se dostavil 
v roce 1949, kdy získal titul krajského přeborníka na 
200 metrů prsa. Byl v roli cvičitele, ale užíval si i roli 
závodníka.

Na vojně plaval za RH Planá. Když skončil, tajem-
ník Baníku Karlovy Vary Jan Cibuzar ho získal do 
svého klubu. V létě měli základnu v Děpoltovicích, 
kde si postavili bazénový vor s pětadvacetimetro-
vou dráhou. Děpoltovice byly vždy i oblíbenou letní 
zastávkou, za koupáním se tam vesměs dojíždělo 
na kole.

Vladimír Král byl ve Varech i jedním z průkopní-

ků vodního póla, které bylo tehdy vysoce módní 
záležitostí. Karlovy Vary se tehdy v krajské soutěži 
potkávaly se Sokolovem, Aší, Kraslicemi a Plzní, kte-
rou coby obvyklého favorita přeboru dokázaly Vary 
v sestavě  s Vladimírem Králem jednou i porazit. 
Jak to ovšem s módními výstřelky bývá, jak rychle 
začnou, tak rychle skončí. to byl i případ tehdejšího 
vodního póla v Karlových Varech.

Další role Vladimíra Krále spojená s vodním živlem 
je už mnohem známější. Role potápěče. V rámci 
Baníku byl u založení potápěčského klubu - plavání 
s ploutvemi. A považte, tehdy to byl vůbec první ta-
kový oddíl v republice, další pak sice vznikaly rychle, 
ale stejně až po tom karlovarském.

Snem Vladimíra Krále bylo postavit ve Varech 
vysokou vodní nádrž věžovitého tvaru, kde by se 
konala výuka potápěčů.

S potápěním se pojí i další - mezinárodní úspěch 
Vladimíra Krále. V roce 1974 pomohl v tehdejší NDR, 
tedy východní, spřátelené polovině Německa, karlo-
varskému oddílu ke třetímu místu v soutěži družstev. 
Druzí byli domácí, vyhráli Rusové.

Byla to vůbec doba plná úspěchů. Eda Michl byl 
na ME v Rakousku v roce 1965 třetí a později ve 
Švýcarsku dokonce získal titul mistra Evropy. Zdena 
Šafrová se v roce 1973 dokonce stala mistryní svě-
ta. A úspěšný byl samozřejmě i Vladimír Král, který 
se stal státním trenérem orientačního potápění. 
Amatérským trenérem, nic za to nebral.

Vladimír Král byl v Karlových Varech také u vzniku 
oddílu vodních záchranářů. Desítka potápěčů se dala 
dohromady, střihla si nějaké to školení a vytvořila 
základnu na Jesenické přehradě. Nejprve se sloužily 
jen soboty a neděle, dnes už mají potapěči na břehu 
dvě bezpečnostní věže a dokonce i svůj člun.

A záchranářská bilance Vladimíra Krále? Na 
Jesenici zachraňoval  pět dospělých. Dva z nich 
byli mimochodem nezkušení surfaři, kteří navíc 
neměli povinné záchranné vesty. A v Nové Roli, 
Děpoltovicích a Košicích - v rámci soustředění 
zachránil Vladimír Král tři děti. „Zmizely pod 
vodou. Musel jsem je nejdříve pod vodou najít, do-
plavat s nimi na břeh a poskytnout první pomoc,“ 
vzpomínal.

Sám první pomoc také potřeboval, po těžké au-
tohavárii v Německu. Vyjížděl z odpočívadla a sra-
zila ho uspěchaná řidička. Odnesla to krční tepna, 
omdlel a probudil se v norimberské nemocnici. Za 
dva měsíce. Vladimír byl vždycky velký bojovník. 
Brzy se zas potápěl.

Dokonce v Izraeli, kam zavítal s výpravou 
karlovarských sportovců. „Tak čistou vodu jsem 
ještě nezažil,“ chválil potápěčské zážitky. A hned 
si taky naplánoval: „Brzy se sem zas vrátím“.

Slavnému a sluší se dodat přesto skromnému 
sportovci se dostalo za jeho život mnoha ocenění. 
V Karlových Varech, kde působil i jako jeho zastu-
pitel, je čestným občanem města.

Za svůj život dokázal Vladimír Král ovlivnit utě-
šenou řádku lidských osudů. Čest jeho památce.
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Centrum pro zdravotně 
postižené slouží už čtvrt století

Služby Centra pro zdravotně postižené vyhledá-
vají obyvatelé Karlových Varů již od roku 1991. 
Centrum však působí v celém kraji, pobočky má 
i v Sokolově a Chebu.

Pobočka v Karlových Varech nabízí zdravotně 
postiženým a seniorům v obtížné sociální situaci 
odborné sociální poradenství, například v oblasti 
získávání příspěvků na péči, průkazu ZTP, vyřizo-
vání důchodů. Při neúspěšné žádosti jim sepíše-
me odvolání, námitku, žádost o přezkumné řízení 
či přímo správní žalobu. Spolupracujeme také 
s externími odborníky, především právníky, notáři 
a psychology. Další velkou oblastí poradenství 
jsou kompenzační (zdravotní) a rehabilitační 
pomůcky, které nejen zapůjčujeme, ale i pro-
dáváme (lůžka, vozíky, chodítka, hole, pomůcky 
do koupelny a mnoho dalších). Poradenství je 
poskytováno bezplatně.

Osobám se zdravotní postižením a seniorům, kte-
ří potřebují pomoc druhé osoby, poskytujeme služ-
by osobní asistence.  Za pomoci našich terénních 
pracovníků pak mohou žít důstojně, plnohodnotně 
a samostatně ve svém domácím prostředí.

V našem kraji existuje jen velmi málo veřejných 
dopravních prostředků, které jsou uzpůsobeny 
pro převoz osob s tělesným postižením. Proto pro 
obtížně pohyblivé občany zajišťujeme individu-
ální přepravu upravenými vozidly. Osobní vozidlo 
se speciálně upravenou sedačkou spolujezdce 
- počet míst 4 + řidič. Mikrobus s nájezdovou 
rampou a možností bezpečné přepravy osob 
přímo na vozíku – počet míst 7 + řidič.

Již tradičně organizujeme ples zdravotně 
postižených „Harmonie“.  Ples je určen nejen 
zdravotně postiženým, ale i široké veřejnosti. 
Ples s nejdelší tradicí v Karlových Varech (letos 
již 24. ročník) se letos poprvé bude konat 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům v sobo-
ru 18. března od 19.30 hodin, tradičně moderuje 
Petr Rychlý.

Nejen pro naše klienty připravujeme ozdravně 
rekreační pobyty v zahraničí k moři do Itálie a do 
maďarských lázní Harkány. Tyto akce jsou velmi 
oblíbené a téměř okamžitě obsazené. Hydrore-
habilitaci v aquaparku ve Weidenu v Německu, 
pořádáme dvakrát ročně. 

Nabízíme masáže (zad, šije, plosky nohou, cel-
ková, lávovými kameny) za velmi příznivé ceny, 
které jsou zajištěné nevidomým masérem.

V neposlední řadě také distribuujeme Euroklíče, 
což je speciálně upravený klíč k otevření veřejně 
přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, 
schodišťových plošin a podobných zařízení. 
V současné době mají možnost držitelé průkazu 
TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí 
pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Par-
kinsonovou chorobou, nespecifickými střevními 
záněty či močovými dysfunkcemi zapojit se do 
projektu Euroklíč v Karlovarském kraji a získat 
euroklíč zdarma.

Za ta léta poskytování sociálních služeb na 
území celého Karlovarského kraje jsme se stali 
nedílnou součástí sítě poskytovatelů těchto 
služeb a naší snahou a mottem zároveň stále 
zůstává, že jsme tady „Pro snadnější cestu 
životem…“.  Petr Končel

Ples Harmonie 
Ples Harmonie je jedním z velmi mála plesů 
v Karlových Varech, který se může pyšnit 
opravdu dlouho tradicí. Začínal v Lidovém domě, 
pak se přestěhoval do slavnostního sálu GH 
Pupp a nyní jej čeká premiéra v nádherném sále 
zrekonstrovaného Národního domu Grandhotelu 
Ambassador. V soboru 18. března se od 
19.30 hodin rozeběhne už 24. ročník plesu 
pořádaného Centrem pro zdravotně postižené. 
Ples je určený nejen pro zdravotně postižené, 
ale i pro širokou veřejnost a koná se zpravidla 
v březnu či dubnu. Vyplatí se to pohlídat, 
vstupenky na něj se totiž velmi brzy stávají 
nedostakovým zbožím. Atmosféra plesu je totiž 
jedinečná. Slavnostní a přitom uvolněná, veselá 
a pohodová. Sál praská ve švech. Patronem 
a moderátorem plesu je herec a moderátor Petr 
Rychlý, který bude všechny bavit a pomáhat 
při losování velmi bohaté tomboly už desátým 
rokem.  Zajímavý je každoročně i doprovodný 
program. V posledních letech jste tak mohli 
potkat sourozence Gondíkovi, Heidy Janků, 
Martina Maxu, Maxim Turbulenc, Petru 
Černockou, skupinu Daemen, Petra Bendeho 
nebo Richarda Nedvěda.

Kontakty: 
Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary
Tel./fax:  353 234 666
Mobil:  602 340 549
E-mail:  karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Web: www.sluzbypostizenym.cz
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• INZERCE

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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I tak může být život v novodobém městě příjem-
ný. Architekti a urbanisté hledají nové možnosti, 
jak do center měst přinést více přírodních ploch. 
Trend, který na západě od našich hranic funguje 
už po desetiletí, se začíná postupně prosazovat 
už i v našich podmínkách. Jedná se o ozelenění 
staveb formou „zelených střech“, případně 
„zelených fasád“.

• TÉMA

Když se střechy zelenají aneb jak do center 
Dnešní města stále rostou, zahušťují se, zastavují se proluky, využití ploch v jejich centrech se 

zintenzivňuje. Je to logický a racionální trend: je zřejmé, že další bezbřehé rozšiřování měst do 

volné krajiny formou satelitních vesniček, obchodních či logistických center na jejich okrajích 

nutně vede k dalším záborům cenných přírodních ploch a způsobuje nárůst dopravy, neúměrné 

nároky na infrastrukturu a další negativní důsledky.

Zelená střecha roku 2006
Schlössle-Galerie v Pforzheimu je moderní, ar-
chitektonicky zajímavé nákupní středisko s mno-
ha obchody, gastronomickými zařízeními a kan-
celářemi. To co je na tomto centru netradiční, se 
však nachází na střeše budovy: střešní zahrada, 
zelená oáza uprostřed městského centra, ceněná 
pro možnosti relaxace a využití volného času. 
Jedná se vlastně o velký veřejný park o rozloze 
cca 7.000 metrů čtverečních, rozkládající se 
uprostřed města jako zelený ostrov obklopený 
mořem domů. Neobyčejný způsob ozelenění pře-
svědčil i odborníky: členové profesního sdružení 
Ozelenění budov e.V. (FBB) zvolili střešní zahradu 
Schlössle-Galerie „Zelenou střechou roku 2006“.

Centrum Nový Smíchov
Na této obchodní budově v centru Prahy bylo 
přes třicet procent střešní plochy o rozloze 
14.500 metrů čtverečních ozeleněno. Byly použity 
speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují 
na velice strmých střešních úsecích se sklonem 
58 stupňů hustou, trvalou zeleň. Tříposchoďová 
budova nabízí na ploše více než 85.000 metrů 
čtverečních obrovské množství obchodů, služeb 
a možností pro využití volného času. Při plánování 
obchodního střediska bylo důležité, aby byl objekt 
pokud možno integrován do stávající architektury 
a urbanistické situace daného místa. Centrum 
otvírá nové cesty a perspektivy ve stávající silniční 
síti a lávkou pro pěší vzniklo také nové spojení 
k přilehlým částem města.

Zelené střechy v Hamburgu
Hamburg jako první německé město zřídilo 
komplexní strategii pro takzvané „zelené střechy“. 
Týká se nejméně 70 procent nových budov stejně 
jako stávajících střech vhodných k úpravě. Cílem 
je vybudovat celkem 100 hektarů střešních ploch 
v městské oblasti. Do roku 2019 Agentura pro ži-
votní prostředí a energetiku podpořila tento projekt 
třemi miliony eur. Strategie je vědecky podporová-
na univerzitou HafenCity. Vědci shromažďují údaje 
o zadržování vody a zkoumají, jak zelené plochy 
optimalizovat zejména pro situace přívalových 
dešťů k retenci srážkových vod. Ostatní města pak 
mohou použít tato data pro své vlastní opatření 
k přizpůsobení se změně klimatu.

Na střeše nákupního centra vznikla oáza, která návštěvníkům přímo v centru Pforzheimu nabízí klid 
a odpočinek.

Pohled z parku Sacré Coeur přes zatravněnou střechu OC Nový Smíchov na Vyšehrad a Pankrác.

Studie zelených střechy v centrálním Hamburgu
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• TÉMA

měst přinést více přírodních ploch

Integrovaný dopravní terminál 
Karlovy Vary
Nový dopravní terminál se má stát hlavním 
přestupním uzlem všech druhů veřejné dopravy 
ve městě. 
Je netradičně koncipován jako budova, která 
v sobě zahrne nejen prostory pro cestující, ale 
i veškeré dopravní plochy. Formou nadzemních 
lávek je propojen s dalšími důležitými částmi 
města.
Na střeše objektu je plánována zelená střecha 
– střešní zahrada pro sportovně rekreační účely 
s mnoha aktivitami a možnostmi využití.  Má 
tak vzniknout nové veřejné prostranství o ploše 
přes 7.000 metrů čtverečních, jež vhodně doplní 
dnes poměrně chabou nabídku aktivního vyžití 
v centru města. Mimoto může sloužit i jako 
galerie pod širým nebem a pro konání dalších 
akcí. Účelem je nabídnout atraktivní a příjemné 
prostředí obyvatelům města i přestupujícím 
cestujícím a nahradit plochu zabranou stavbou 
novou kvalitní zelení.

ZELENÉ STŘECHY 
jsou střechy částečně nebo zcela pokryté vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazo-
vaným na hydroizolační membránu. Mo-
hou se nacházet na jakékoliv stavbě, ať už 
jde o rozsáhlou administrativní budovu 
nebo o rodinný dům. Mezi jejich 
největší výhody patří produkce 
kyslíku a zadržování oxidu 
uhličitého, absorbce škodlivin 
ze vzduchu, zabraňování přehřívání 
střech a redukce výkyvů teplot 
mezi dnem a nocí. Dále zadržují 
dešťové srážky a regulují jejich 
odtok do kanalizace, čímž eli-
minují problémy v kanalizační 
síti při přívalových deštích. Mají 
vysokou estetickou hodnotu 
a pozitivní zdravotní, psy-
chologický a sociální dopad 
na obyvatele měst. Jsou-li 
odborně provedené, považu-
je se jejich životnost takřka za 
neomezenou.

Vizualizace zelené střechy dopravního terminálu v Karlových Varech
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci mají nový doplněk výstroje 
V roce 2016 pořádková služba testovala novou výstrojní pomůcku - nosný systém, který byl postupně 
upravován na základě poznatků a připomínek strážníků. Na jaře letošního roku s příchodem teplého 
počasí a odložení bund, budou strážníci využívat nosný systém pro odkládání služebních pomůcek 
a techniky, které neustále přibývá. Přidanou hodnotou bude bezesporu i úleva pro bederní páteř, neboť 
se uleví zátěži na opasku, což při dvanáctihodinové pěší službě je výrazně znát. Foto: MP Karlovy Vary

Zastávky, školy. Strážníci kontrolovali kuřáky
První měsíc v roce se strážníci v rámci průběž-

ných kontrol zaměřili na kouření na zastávkách ve-
řejné hromadné dopravy i dopravních terminálech. 
Ve spolupráci s oddělením prevence a dohledu se 
rovněž věnovali problematice kouření dětí u škol. 
Strážníci provedli přes stovku kontrol, v rámci nichž 
"domlouvali", ale  také uložili jedenáct blokových 
pokut a tři případy kouření školáků předali na odbor 
sociálně-právní ochrany dětí. 

Veřejnost bývá často překvapena, když se dočí-
tá o drogách v naší společnosti, stačí si však projít 
studie zaměřené na zkušenosti českých dětí s ta-
bákem, alkoholem a tzv. měkkými drogami, aby-
chom pochopili, že zárodek budoucích problémů je 
neopodstatněná současná tolerance až lhostejnost. 
Zatímco v konzumaci tabákových výrobků patří 
naše děti k evropskému průměru, pravidelně kouří 
16 procent patnáctiletých, pak u alkoholu, kde pra-

videlně (alespoň jednou 
do týdne) pije sedm-
náct procent patnác-
tiletých jsme v rámci 
Evropy nadprůměrní.

Výše uvedené tak dává tušit, že další kontroly bu-
dou určitě cílit i na prodej či podávání alkoholu oso-
bám mladším 18 let. Řešení však leží v hodnotách 
společnosti a výchově v rodinách.

V sobotu 28. ledna proběhla cílená kontrola na ta-
xislužbu. Kontroly zaměřené na povinnosti provozo-
vatelů a řidičů taxislužby budou probíhat v průběhu 
celého roku. Vybraná skupina strážníků pořádkové 
služby, která prošla intenzivnějším školením, si tak 
na případné nešvary posvítila hned v prvním měsíci 
roku. Strážníci během první akce uložili 4 blokové 

pokuty a ke správnímu orgánu postoupili 2 přestup-
ky a 2 jiné správní delikty. Dlužno dodat, že více 
taxikářů prošlo bez ztráty pomyslné kytičky. Jejich 
kontrola bude probíhat v budoucnu i ve spolupráci 
s dalšími subjekty. Strážníci by rádi spolupracovali 
s Policií ČR, ČOI a dotčenými odbory karlovarského 
magistrátu.

Kontroly taxislužby budou v roce 2017 četnější

Z VÝKONU SLUŽBY
Byla to rušná sobotní noc

Oznámení o výtržnosti muže v Tuhnicích 
začátkem února odstartovalo ve 22.30 hodin 
první půlku příběhu jedné sobotní noci, jehož 
druhou část řešili policisté. Strážníci hledali 
mladého muže, jenž mě dle oznamovatele na ulici 
křičet a převracet popelnice. Hlídce se podařilo 
čerstvě dvacetiletého muže, i přes jeho snahu 
strážníkům utéct, zadržet u finančního úřadu. 
Mladík s úředním pobytem na zdejším magistrátu 
uvedl, že se pohádal s matkou a byl napaden 
jejím přítelem, načež opustil její byt a vztek si 
šel vylít na ulici. Strážníci cestou do operačního 
střediska zjistili, že na Krymské ulici již policisté 
projednávají oznámení matky dotyčného muže, 
který měl v jejím bytě demolovat zařízení, přičemž 
si způsobil i drobná zranění. Souběh obou případů 
vyústil v předání výtržníka Policii ČR. Orientační 
dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 
alkoholu ve výši 1,67 promile. Ve stejnou dobu 
kooperovaly obě policie na jiném místě města. 
To když policisté požádali o převoz muže, který 
se dopustil narušení občanského soužití pod 
vlivem alkoholu. Naměřená hodnota 2,27 promile 
předurčila další dění. Strážníci muže dopravili do 
Protialkoholní záchytné stanice v Sokolově.

Poslední případ spolupráce, tentokrát se ZZS 
přišel na řadu krátce před čtvrtou hodinou ranní. 
Na operační středisko se obrátila žena s žádostí 
o pomoc, že její muž doma upadl a ona jej sama 
nedokáže zvednout. Strážníci na místě ženě 
pomohli a doporučili vzhledem k situaci přivolat 
zdravotníky. Váha pacienta pak byla důvodem, 
že strážníci pomohli řidiči muže přemístit do 
sanitního vozu, aby mohl být následně náležitě 
ošetřen.

Nový vůz se spojí s operačním střediskem
Na konci roku 2016 dostala do výbavy v rámci 

obměny vozového parku městská policie nové 
služební vozidlo. Počátkem toho nového bylo 
služební vozidlo dovybaveno pro práci v ulici 
a v brzké době bude do ní rovněž nainstalována 
vozidlová kamera s online přenosem na operační 
středisko, které tak získá přehled již ze čtyř 
vozidel současně a kromě aktuální polohy 
bude moci operační důstojník vyhodnocovat 
i reálné dění před vozidlem. Novinkou je rovněž 
design vozidla, který s 25 rokem existence MP 
v Karlových Varech doznal určitých změn.
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• ROZHOVOR

Městská policie má nový web. 
Chceme občany do naší činnosti 
ještě víc vtáhnout, říká velitel Vlasák

Už druhý měsíc slouží občanům Karlových Varů 
nový web městské policie. „Strážníci provádějí 
množství pestrých činností, které bývají velmi 
poutavé, ke čtenářům se ovšem nedostávaly,“ 
říká o důvodech vzniku webových stránek velitel 
městské policie Marcel Vlasák. Osvěta je ne-
zbytnou součástí práce karlovarských strážníků 
a právě webové stránky jsou pro ni ideálním 
prostředníkem, proto se městská policie snažila 
najít cestu, jak občany ještě víc oslovit a zároveň 
s nimi komunikovat. „Zpětná vazba je pro nás 
velmi důležitá,“ upozorňuje velitel městských 
strážníků v rozhovoru pro Karlovarské radniční 
listy.

Webové stránky městská policie měla už 
předtím.

Předešlý model webu byl ale velmi kompliko-
vaný na zprávu, od běžného sdílení informací až 
třeba po ankety. Chtěli jsme náš web zjednodu-
šit, takže jsme velmi uvítali iniciativu z magis-
trátu od náměstka Michala Riška a k projektu 
nového webu městské policie se ve druhé vlně 
připojili.

Máte už nějaké ohlasy na nový web?
Do zkušebního provozu jsme stránky spouštěli 

koncem roku. Prvotní vyhodnocení jsme se 
zhotovitelem provedli po měsíci provozu, takže 
je samozřejmě spíš orientační, ale už z něj je 
patrné, že o naše stránky vzrostl zájem. Čtenáři 
se k nám vracejí a za to jsme rádi. Pravidelné 
návštěvníky webu tvoří přibližně jedna třetina. 
Co je pro nás také důležité, to je počet odběrate-
lů našich aktualit, kterých v dnešní době máme 
už několik desítek. Jedním z našich základních 
cílů totiž bylo, aby se informace na našem webu 
dostávaly nejen k prvotnímu čtenáři, ale také 
aby články mezi sebou lidé navzájem sdíleli.

O co bývá mezi čtenáři největší zájem?
Úsměvné historky, příběhy s lidským přesa-

hem... v běžném životě se naskytne spousta 
situací, na které musíme jako strážníci reagovat. 
Proč se pak o ně nepodělit, pokud je to možné. 
Základní funkcí webu je ovšem věrohodně 
informovat občany. V dnešním světě internetu je 
objektivních informací jen velmi malé množství, 
chceme být jedněmi z těch, kdo je poskytují. Ať 
už se to týká našich činností, služeb, zákona, 
naší historie i oddělení prevence, které nejen 
s mládeží odvádí obrovský kus práce. Na webu 
máme i naše výroční zprávy, ze kterých čerpají 
například studenti.

Vděčné bývají i záběry z osobních kamer 
strážníků nebo ze služebních vozidel.

Jen se nedají vždy umístit na web a odpovídat 
nemusí ani kvalitou. Důležité je, aby záběry li-
dem vůbec něco řekly. Tuhle techniku ale máme 
samozřejmě také k dispozici.

Budete navazovat kontakt se čtenáři i nějaký-
mi interaktivními prvky, například anketou?

K určitým tématům máme ankety v plánu, teď 
v zimě je to například otázka bezdomovectví, 
na jaře to bude venčení psů... prostě takové 
ty běžné věci, které občany trápí a dokážeme 
u nich tímhle způsobem získat zpětnou vazbu. 
Lidé se na nás mohou obrátit i mimo ankety 
a své podněty, stížnosti či nabízená řešení nám 
zaslat písemně, ať už přímo na naší adresu nebo 
přes systém závad na magistrátu.

Chystáte na webu ještě nějaké další novinky?
V první fázi bychom se rádi pustili do takzvané 

rajonizace. Už nyní si na webu mohou obča-

né přes mapu najít, jaký úsek má konkrétní 
strážník na starosti a jaký je na něj kontakt. Co 
nám zatím chybí, je vymezení přesného rajonu, 
tedy jeho vizualizace. A to bychom rádi doplnili. 
Leckdy se lidé potřebují orientovat úplně přesně. 
Co bychom rádi také doplnili, je systém propo-
jení dat, které máme k dispozici z tabulových 
měřičů. Proč by si občan nemohl sám přes web 
městské policie vyhledat konkrétní tabulový 
měřič a z jeho údajů si zjistit, jak se tam jezdí 
rychle, nebo jaká je v místě dopravní zátěž? Rádi 
bychom také umožnili nahlédnout na základní 
anonymizovaná data z našeho informačního 
systému, který je velmi interaktivní a strážníci 
jej k výkonu služby běžně používají v tabletech 
či mobilech. Občan by si tak mohl vyhledat, jaké 
byly typy přestupků v daném měsíci a nemusel 
čekat až na statistiky, které městská policie 
vydává v rámci svých zpráv. Chceme zkrátka 
občany do naší činnosti ještě více vtáhnout.
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V předchozím díle jsme navštívili sedmnáct altánů 
z celkových asi šedesáti v karlovarských lesích 
a okolí. Jako výchozí bod jsme využili Dianu a dnes 
se pro změnu vydáme na jiný kopec. Na výšinu 
s Goethovou vyhlídkou. Sem sice lanovka nejezdí, 
ale od zastávky autobusu MHD Hůrky je to k dosud 
zavřené rozhledně jen kousek. 

 V závěru článku také ještě doplníme, co jsme 
slíbili minule.

Výšina Věčného života
Kopec, jehož podivný název Věčný život (Ewiges 

Leben), vznikl v průběhu 18. století patrně zkomo-
lením, nebo špatným přepisem původního názvu 
zdejšího pozemku, Věčné léno (Ewiges Lehen). Za-
jímavá výšina pak vždy lákala návštěvníky a mezi 
první a zároveň nejznámější, se zařadil Johann 
Wolfgang Goethe. Ten totiž nebyl jen básníkem 
a spisovatelem, ale i příležitostným a velmi nadše-
ným badatelem a sběratelem. V řadě oborů, o které 
měl zájem, nechyběla ani mineralogie. Podnikl pro-
to řadu objevitelských vycházek do karlovarského 
okolí, a samozřejmě nemohl vynechat, svým způso-
bem pozoruhodnou, byť rozlohou nevelkou, náhorní 
plošinu nad Hůrkami, Výšinu věčného života. 

Stopy, které zde zanechal, pak inspirovaly další 
návštěvníky a určitě hrály svou roli i při rozhodnutí, 
postavit právě zde pseudogotickou vyhlídku, která 
nejdříve nesla jméno rakouské korunní princezny. 

Příjezd princezny Stephanie k pramenům 
a oslavy jubilea karlovarské spořitelny, byly totiž 
poslední kamínky do mozaiky, z níž se zrodil plán, 
jak vše důstojně propojit. Po uvolnění potřebných 
finančních prostředků, objednali zástupci spořitelny 
u věhlasné firmy vídeňských architektů projekt 
nové rozhledny, reprezentativní, velmi účelové 
a přitom v podstatě nepříliš drahé stavby.

Z Hůrek je to k rozhledně, po úzké asfaltce, pár 
set metrů. Po cestě se lze zastavit v altánu Na 
Hůrkách, alias U Vojty. Vedle výhledu se zde za 
slunečného počasí nabízí příjemné posezení, a to 
i již brzy na jaře. Kromě asfaltky vede z Hůrek na 
výšinu ještě jedna pěšina, vhodná ale spíš pro 
zdatné chodce.

Pro sestup od rozhledny do Drahovic, nebo smě-
rem k ulici Na Vyhlídce,  lze pak volit řadu variant. 
My se přidržíme cesty, která nás rychle přivede na 
rozcestí u Gogolova altánu. Lze se také orientovat 
podle značení pro lázeňské vycházky, takže od 
„Gogola“ dojdete k altánu V sedle po červené 
osmnáctce. No a pokud už jste došli až sem, byla 
by škoda, nenavštívit Ottovu výšinu. Zde se od 
štíhlého sloupu otevírá zase trochu jiný výhled na 
okolí Vřídla. Následuje sestup po více než 150 let 
staré cestě k vyhlídce u Tří křížů. 

První vyhlídkový altán na temeni střílny před 
kříži byl postaven přesně na přelomu tisíciletí. 
Velmi záhy se však stal terčem nevybíravého útoku 
vandalů a byl prakticky zcela zničen. Další altán, 
postavený za podpory sponzora a dosud zde stojící, 
byl předán veřejnosti v roce 2006. Ze Tří křížů vede 
žlutě značená turistická pěší trasa až do centra 
města. Pěkný výhled je též z altánu Camera obscu-
ra. Ten byl nově postaven před dvaceti lety. Svému 
předchůdci z 19. století se ovšem vůbec nepodo-
bá. Na plošině s Obscurou se nachází ještě malá 
chata. Ta kdysi stála na zahradě lázeňského domu 
Amadeus. Odtud byla přenesena a postavena na 
upraveném místě u cesty. Nyní slouží jako zázemí 
pro dělníky, kteří tu mají na starosti úklid a údržbu. 
Pověstný typizovaný altán, který zde též stával, 
ovšem opodál na jiné plošině, od 80. let 20. století, 
popoletěl během noční vichřice v roce 1990 o neu-
věřitelných asi 15 metrů a již nebyl obnoven.

Poslední vyhlídkový altán, který nemůžete minout 
na trase k Vřídlu se jmenujeme Panorama. Od něj 
pak cesta klesá k ulici Na Vyhlídce. 

Výšina Přátelství – název, který přetrval věky
Minule jsme slíbili, že ještě v rámci různých tras 

z Výšiny Přátelství (Diana) popíšeme mimo jiné 
cestu, respektive cesty od Obrazu do Březové.

Pohodlná asfaltová cesta, část léčebné vycházky 
číslo 20, vede k úpravně vody, nad kterou stojí 
u křižovatky altán Myslivců. Odtud pak prudce 
klesá k silnici a okolo Autokempu v Březové míří na 
náves ke konečné stanici městských autobusů.

• SERIÁL

Na skok do lesa 
 Z altánu do altánu 

Stephanie_Warte 1901

Goethova vyhlídka 2016

Stifterwarte 1930
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Druhá cesta, pěšina Karla Čapka, se při překo-
návání výškového rozdílu mezi Obrazem a údo-
lím řeky Teplé, vine zase trochu jiným směrem. 
V závěrečné části klesá romantickým úvozem 
a končí u Čapkova altánu. Kdo chce do Březové, 
musí přejít Modrý most a kdo zpět do města, zvolí 
cestu směrem k tenisovým kurtům. Zde se nachází 

zastávka nepříliš často jezdícího autobusu číslo 7. 
Kdo nechce čekat, snadno dojde kolem Toscany 
(dnes školní areál) a Poštovního dvora k zastávce 
„Dvojky“, což je spojení s přece jen častějším 
intervalem.

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Gloriet poblíž Ewiges Leben

Tři kříže restaurace Rozcestník

Tři kříže - altán z roku 2006

Rejstřík altánů (2. část): 
Oficiální název objektu  Alternativní název (Historický) Popis Umístění
Gogolův altán  otevřený altán u cesty 
Hubertus  otevřený altán u cesty
Chopinův  otevřený altán u cesty
Jelení skok (Mayerův /Maierův /gloriet)  otevřený altán vyhlídka
Jezdecký altán  otevřený altán u cesty
Jungmannův  otevřený altán vyhlídka 
Kazatelna  otevřený altán vyhlídka
Kolovák U Kolováku otevřený altán u rybníka
Körnerův altán   otevřený altán vyhlídka 
Kristýna  otevřený altán vyhlídka
Křižíkův altán  otevřený altán ve stráni
Lesní pobožnost  

Pozn.: tučné písmo = altány zmíněné v 2. části seriálu, kurzíva = altány zmíněné v 1. části seriálu

Vše pro návštěvníky
Z dobového tisku je zřejmé, že krátce po 

otevření nové rozhledny (21. července 1889) 
bylo ještě nutné vyřešit celou řadu drobných 
problémů.

Návštěvníci požadovali důstojné prostory 
pro občerstvení, a tak město objednalo 
u věhlasných architektů projekt dřevěného 
pavilónu. Cesta od projektu ke stavbě pak 
trvala jen několik měsíců a v červenci roku 
1890 byla kavárna hotová. Nájemcem se 
stal kavárník z podobného objektu u Camery 
obscury (viz reprodukce a inzerát)

Zároveň bylo nutné řešit stavbu jakési 
zástěny, patrně po zjištění, že pobyt 
návštěvníků na vyhlídkové plošině věže 
nepříjemně narušuje silný průvan. Problém se 
podařilo vyřešit stavbou verandy, jejíž podoba 
se ale nezachovala na žádném vyobrazení.
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

Ve světě lázeňských kaváren
Kde jsem se vůbec o kavárně dozvěděl? V Praze 

jsme ctili v neděli zajímavou dohodu. V neděli dopo-
ledne jsem chodil s otcem na procházku. Maminka 
nám z okna mávala a my jsme se za prvním rohem 
rozešli. Zatím co já jsem hnal na Viktorku - na fotbal, 
táta zasedl v žižkovské kavárně „Na proutkově“. 
U konvičky s kávou četl české, ale i německé 
a francouzské noviny (lituji, že jsem se ho nikdy ne-
zeptal - kde se  cizí jazyky naučil - bohužel už se to 
nedovím). Po fotbale jsem si tátu v kavárně vyzvedl 
a šli jsme společně domů - jakoby z procházky. 

Kavárny mě oslovily až v pozdějším věku. Jako 
geometr jsem na ně neměl čas, až teprve v důchodu 
jsem se stal „kavárenským povalečem“.

První karlovarské kavárny a cukrárny se objevují 
až po roce 1750 - v Saském a v Českém sále (nyní 
Grandhotel Pupp), na Staré louce v domech Meloun 
a Elefant. Podávaly se zákusky, několik druhů kávy 
a čokolády, ale i víno a limonády. Lázeňští hosté 
s oblibou snídali tehdy oblíbenou teplou čokoládu, 
hrnek stál 15 krejcarů. Později tato zařízení měl kaž-
dý hotel. V 1. třetině minulého století byly v Karlových 
Varech už desítky hostinců, pivnic, vináren, kaváren 
a restaurací. K nejstarším patřily Zlatý vůl,  Zlatý štít, 
Zlatý slon (dnes elefant), Černý medvěd, Ráj nebo 
Jitřenka. Rozmach hotelnictví ukončila až 1. světová 
válka a následná krize, nová renesance gastronomie 
začala až po pádu komunismu v roce 1989.

Vyrážíme na procházku
Zvu Vás na procházku po karlovarských kavárnách. 

Těch, o kterých se dá mluvit jako o opravdových 
kavárnách, už je málo. Majitelé tvrdí, že se kávou 
a štrůdlem neuživí, proto v 11 hodin vynesou před 
podnik tabuli, kde inzerují meníčka. Obědy do kavár-
ny zásadně nepatří, ale byznysu neporučíš.

Karlovarský kavárenský svět začínáme v komplexu 
podnikatele Karla Holoubka - v Becherplatzu. Domy, 
kde v minulosti vznikala becherovka byly přestavěny 
a je zde nyní v suterénu velká restaurace a na velké 
ploše u vchodu i kavárna. Občas se tu i hraje – poba-
ví vás kapela Karla Holoubka „U mě dobrý“. 

Opravdovou kavárnu však najdete až v Café Picollo 
o pár metrů dál v protějším domě čp. 36. Manželé 
Váňovi - Rostislav a Sideri (jméno po řecké babičce) 

získali dům v privatizaci, kde byla i prodejna kosme-
tiky. Protože pan šéf dlouho pracoval v nočním baru 
Florentína, zatoužil po kavárně, kde by bylo otevřeno 
jen přes den. Podařilo se. „Původně jsme tu měli jen 
6 stolků, ale zrekonstruovali jsme sklady a prostor 
jsme zvětšili o 20 míst. V letních měsících máme 
i 3 stolky na pěší zóně“. Specialitou je italská káva, 
kterou dováží jejich kamarád až z Bologně. V nabídce 
jsou bagetky, ale i smetanové a ovocné dorty. Ráno 
v 8 hodin už tu snídají první hosté. O svých kšeftech 
si tu vypráví taxikáři, golfisté zas probírají své chyby 
při včerejším drajvu. Mezi štamgasty patří manželé 
Vaníčkovi, Šlechtovi i Janischovi, kávu si zde dal 
i slovenský prezident Kováč a před návštěvou Beche-
rovky si tu narychlo dal slivovičku i tehdejší premiér 
a současný prezident Miloš Zeman.

 Luboš Zahradníček

Útulné prostředí karlovarských kaváren patří k lázeňskému životu stejně jako jeho horké prameny, ať už 

v příjemné společnosti nebo jen tak „pro sebe“. To se pak šikne i něco příhodného ke čtení. A co třeba 

nový seriál Karlovarské kavárny? Nestor karlovarské novinařiny Luboš Zahradníček v něm provede vyhlá-

šenými podniky a zavzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele.

Prezidenti. S Václavem Havlem jsem hovořil 
poměrně často, na filmových festivalech, ale třeba 
taky v Austrálii, kde jsem byl členem novinářské 
suity, co prezidenta v Sydney doprovázela. To 
s Václavem Klausem se rozhovor nikdy nepovedl. 
Dvakrát bylo vše domluveno, dokonce  se přimlou-
val i tehdejší karlovarský senátor Vladimír Kulhánek 
(ODS) – nepodařilo se! Politik na první schůzku 
nedorazil a podruhé čekající novináře přehlédl jak 
demonstranty proti globálnímu oteplování.

Nejpřekvapivější schůzku jsem však zažil 
s indickým prezidentem. Stalo se to v roce 1993. 
Předně schůzka plánovaná nebyla, určitě bych se 
na ní lépe připravil a taky oblékl. Pobyt nejvyššího 
představitele miliardové Indie byl v Karlových Va-
rech utajován. Podstatný program proběhl v Praze 
a prezident byl rozhodnutýv Karlových Varech 
odpočívat.

Zvědové, které jsem měl ve městě, se nehlásili. 
Přál jsem si sehnat alespoň fotografii. Po ránu 
se mi však náhle ozval majordomus Vily Titania. 

„Máme ho u nás! Pojede na výlet a bude se vracet 
v půl páté. Počkej si na něj u nás před domem, 
zařídím to.“

Když jsem v 16 hodin přicházel k Titanii, už z dál-
ky jsem věděl, že je zle. Vila byla přesvícená a jak 
jsem vypozoroval, za okny už byl pořádný šrumec. 
V půl páté se náhle otevřely dveře a správce na mě 
volal: „Pojď rychle, prezident tě příjme!“

Krve by se ve mně nedořezal – měl jsem na sobě 
džíny, parkra a „traktorky“, ze kterých odpadávala 
zemina. Navíc mě nenapadl jediný rozumný dotaz, 
který bych prezidentovi položil.

Prošel jsem po schůdkách, kde na každém stál 
člen ochranky s turbanem na hlavě. V arkýři mě 
očekával starý sympatický pán s mladou tlumoč-
nicí.

Jediné co mi prolétlo hlavou bylo, že v té době 
vedení Grandhotelu Pupp koketovalo s jakýmsi 
indickým hotelovým řetězcem a tehdejší ředitel 
W. Háma byl v ten čas v Indii na prezentaci…

Pan prezident si nechal otázku přeložit a samo-
zřejmě nevěděl, oč běží, ale diplomaticky z té-
matu vybruslil. Mluvil o krásném městě, o přírodě 
i o „sletu“ dortů.

Když jsem hrdě přišel do redakce s exkluzivním 
materiálem, který žádné noviny neměly, bylo mně 
lehce naznačeno, že jsem měl raději napsat repor-
táž o předání do užívání ubytovny v Ostrově.

 Luboš Zahradníček

J a k  m ě  p ř i j a l  i n d i c k ý  p r e z i d e n t

Indický prezident odpočíval v Karlových Varech 
v roce 1993. Jako jedinému mi poskytl krátký 
rozhovor.  Foto: Luboš Zahradníček

V kavárně Café Picollo obsluhuje majitelka Si-
deri Váňová.  
Foto: z knížky Zvu vás do karlovarských kaváren

Průvodcem po karlovarských kavárnách bude 
v novém seriálu Luboš Zahradníček, nestor kar-
lovarské novinařiny.  Foto: Luboš Zahradníček
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• KULTURA

Festival filmů o zachování planety 
bude poprvé v Karlových Varech
Ty nejlepší filmy o udržitelném rozvoji z celé-
ho světa přiváží festival Ekotopfilm ve dnech 
21. a 22. března do hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Na návštěvníky čeká i besedy s členy 
Vlčích hlídek o divokých šelmách v české přírodě. 
Veškerý program festivalu je zdarma.

Ekotopfilm je mezinárodní festival dokumentárních 
filmů, který si dává za cíl zábavným způsobem vzbudit 
zájem veřejnosti a mladé generace o otázky udržitel-
ného rozvoje. Prostřednictvím poutavého programu se 
snaží ukázat, jak se chovat zodpovědně vůči přírodě 
a společnosti v každodenním životě a zachovat plane-
tu pro příští generace. Festival přiváží vybrané světové 
filmy, které ukazují krásu a rozmanitost přírody, 
vypráví silné příběhy a nabízejí i řešení současných 
klimatických a společenských problémů. Na programu 
jsou ovšem i besedy, na kterých si návštěvníci můžou 
na aktuální témata osobně podebatovat s experty 
v oboru.

V české přírodě v posledních letech přibývá divo-
kých šelem a tímto atraktivním aktuálním tématem 
se první festivalový den zabývá beseda se členy 
Vlčích hlídek Hnutí DUHA, ve které se s návštěvníky 
podělí o své osobní zážitky se šelmami. Dobrodružné 
příběhy z přírody se ovšem odehrávají i ve městech, 
kde zvířata žijí společně s lidmi, a druhý den festivalu 

je představí beseda Fóra ochrany přírody Darwinova 
laboratoř kolem nás.

Na diváky čeká bohatá filmová nabídka. Jak ze 
zbytků v lednici vykouzlit hotové delikatesy poradí 
zábavný snímek Vaření z odpadu. Že se jde zasmát 
i u přírodopisného filmu dokáže Yellowstone, který 
nadchne špičkovou filmařskou technikou, díky níž di-
vák vnímá americký národní park všemi smysly a má 
pocit, jako by se vskutku ocitl uprostřed divoké přírody 
a nesměrnou krásu přírody představí i dokument Jak 

se zrodil prales z rakouských Alp. V pozoruhodném 
snímku Lidské tělo: mikroskopické safari se diváci 
vydají za exotickými tvory nikoli ovšem do divočiny, 
ale do lidského těla. Festival přináší i nejnovější 
vědecké poznatky a to ve snímku Mikroporod, který 
si získal naši porotu a speciální cenu festivalu Grand 
Prix a kratší slovenský snímek Klimatická chyba zase 
nabízí řešení současných klimatických problémů.

Kompletní program festivalu a informace o něm jsou 
k dispozici na webu: ekotopfilmfestival.cz.

MEGA
HERNA
6.–19. 3.
denně 10–18 hod.

vstup zdarma

zábava pro malé i větší

dárky a soutěže

www.oc-fontana.cz

Pantone 2935 Pantone 485 Pantone Yellow 012

C100 M50 Y00 K00 C00 M100 Y100 K00 C00 M10 Y100 K00

CMYK

PANTONE

18. 3. MEGA 
CREW SHOW

ZD
A
R
M
A

Podmínky a více informací na 
www.fokusoptik.cz

NA BRÝLOVÁ SKLA 
VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

V Karlovarském kraji nás najdete:
Chebská 370, OC Fontána - Karlovy Vary

T. G. Masaryka 5 - Karlovy Vary
Dragounská 2529/6, Dragoun - Cheb

KONTROLA ZRAKU A APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK

Fokus-2017-kampan-01-inzerce-Karlovarske-radnicni-listy-92x130mm-TISK.pdf   1   06.02.2017   9:13:05
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Jeden svět 2017 vyzývá: 
Nezapomínejme na sílu spolupráce
Oznámení Theresy May o „tvrdém Brexitu“, 
Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech 
a posilování radikální pravice, neochota evrop-
ských zemí k solidaritě při řešení migrace – 
zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik 
potřebnou schopnost spolupracovat. 

Právě proto chce 19. ročník Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět připomenout hodnotu společného úsilí 
a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních 
diskusí na sociálních sítích a záplavy „fake news“ 
je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na 
rozdělenou společnost v krizi hodnot.

„Spolupráce je především vzájemná komunikace 
a sdílení. Zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená 
rychle poslat dál příspěvek na FB, který jsme si 
ani pořádně nepřečetli. Vraťme se k původnímu 
smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se, být 

ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky 
své volby pro ostatní,“ uvádí Hana Kulhánková, 
ředitelka festivalu Jeden svět. Spolupráce podle 
ní není samozřejmost. „Je to schopnost, které se 
postupně učíme. V poslední době se ale spolupráce 
stala uměním a ovládá ji jen málokdo,“ říká. 

Slogan letošní kampaně festivalu zní Umění 
spolupráce. Je to pojem z oblasti současného 
umění, jímž se Jeden svět inspiroval a zasazuje ho 
do celospolečenského kontextu. „Zvolili jsme velmi 
pozitivně vyznívající téma, protože naše společnost 
již dlouhou dobu přijímá především negativně 
formulovaná sdělení,“ řekla Hana Kulhánková. 

Věříme, že právo na kulturu a kulturní život patří 
mezi základní lidská práva. Proto se festival Jeden 
svět od letošního roku zaměřuje na zpřístupnění 
vybrané části programu divákům a divačkám 
s různými druhy znevýhodnění. Chceme Jeden svět 
otevřít všem, bez ohledu na věk, pohlaví, mateřský 
jazyk nebo kvalitu zraku.“ V našem programu ne-
bude chybět film se speciálně upravenými titulky 
pro sluchově, zrakově a mentálně postižené. I my 

se budeme držet motta Jeden svět pro všechny,“ 
říká koordinátorka festivalu v Karlových Varech 
Nikola Florianová. 

JEDEN SVĚT 2017 Festival nalezne letos v Karlo-
vých Varech zázemí v kině Drahomíra, promítat se 
bude od 24. do 26. března.  Foto: Člověk v tísni

Jeden svět 2017 
Festival Jeden svět 2017 se koná od 24. do 26. 
března v Karlových Varech v karlovarském kině 
Drahomíra. Napříč celým programem festivalu 
procházejí příklady spolupráce, anebo naopak 
její absence. Festival letos ve své karlovarské 
části zahrnuje výběr třinácti filmů z původních 
110 z Prahy. Z třinácti dokumentárních filmů je 
pět z České republiky a šest zahraničních. Tyto 
filmy budou stručně představeny na vernisáži 
2. března od 17 hodin v karlovarském kině 
Drahomíra. Na vernisáž dvou unikátních výstav 
„Z místa, kde žijeme“ a „ Z vězeňských spisů“ 
vás tímto srdečně zveme. 
Další informace najdete na www.jedensvet.cz.
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KSO uvede Pivní oratorium 
svého šéfdirigenta Jana Kučery

Pivo jako hlavní téma symfonické skladby? 
Takový nápad se může zdát na první pohled ne-
obvyklý, ale že jej lze zpracovat nanejvýš zajíma-
vě a seriózně, se mohou přesvědčit návštěvníci 
koncertu Karlovarského symfonického orchestru 
23. března v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům. KSO zde uvede skladbu Pivní oratorium 
s podtitulem „Příběh piva v českých zemích“ 
šéfdirigenta KSO, skladatele a klavíristy Jana 
Kučery, který je jako skladatel známý svým od-
vážným experimentováním s klasickou hudbou. 
Podle něj může „i pivo být velmi poetické a může 
vybízet k dobrým debatám mezi lidmi” s připo-
menutím, že pivo mají ve svých dílech i Smetana, 
Dvořák i Janáček. Kučerovým záměrem bylo 
touto vokálně-instrumentální kompozicí poukázat 
na poetiku skrytou za pivem jakožto národním 
nápojem a svým způsobem též pivo rehabilitovat 
před vínem coby zdánlivě výhradním nápojem 
intelektuálů.

Několik let shromažďoval autor materiál o pivu 
z historických publikací a knih. Texty oratoria 
vycházejí z básní a z dobových svědectví, jak se 
pivo vařilo, jak Češi s pivem zacházeli, jak ho pili. 
Ve skladbě jsou zastoupené texty od 15. století až 
po současnost, a to texty dobové, lidové i umělé, 
vytvořené např. Mistrem Janem Husem, Václavem 
Thámem, Jaroslavem Vrchlickým či Bohumi-
lem Hrabalem. Součástí oratoria jsou například 
zhudebněný text z Římského rituálu o svěcení 
piva z roku 1614, kabaretní kuplet z roku 1906, 
dvě písně milostné či Litanie o zlých ženách, 
které „své muže za pití piva hubují, ba dokonce 
i tlukou“. Kučera též zhudebnil recept Magdaleny 
Dobromily Rettigové na pivní polévku.

V Pivním oratoriu se představí spolu s KSO 
sopranistka Marie Fajtová, barytonista Jaroslav 
Patočka, sbor Pražští pěvci, recitace se zhostí 

Ondřej Brousek a autor Jan Kučera stane za 
dirigentským pultem. Dirigovat bude celý koncert, 
na němž zazní rovněž suita Pod jezevčí skálou 
z hudby Luboše Sluky k filmové trilogii a slav-
ný Aranjuezský koncert pro kytaru a orchestr 

Joaquína Rodriga s kytarovou virtuozkou Miriam 
Rodriquez Brüllovou.

V programově nabitém březnu se KSO těší na 
setkání se svými posluchači ještě na dalších 
čtyřech koncertech.

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera 
patří mezi nejvšestrannější české umělce. Na 
Pražské konzervatoři absolvoval u Bohuslava 
Řehoře skladatelský obor a u Miriam Němcové 
a Miroslava Košlera obor dirigentský, v němž 
jej následně na HAMU vedl Vladimír Válek. 
V rámci svého absolventského dirigentského 
koncertu na Pražské konzervatoři debutoval se 
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 
a provedl v premiéře své tři symfonické 
básně na motivy českých spisovatelů 
(Kundera, Hrabal, Kolář). Jako skladatel 
zasahuje do mnoha oblastí, tvoří kompozice 
symfonické, komorní i písňové a zároveň 
má na svém kontě přes třicet scénických 
hudeb k inscenacím pražských i oblastních 
divadelních scén.

V letech 2002 - 2010 byl jeho hlavním 
působištěm Symfonický orchestr Českého 

rozhlasu (nejprve asistent tehdejšího 
šéfdirigenta Vladimíra Válka, v sezonách 
2008 - 2010 na pozici dirigenta). V říjnu 2007 
se SOČR úspěšně vystoupil mj. s Dvořákovou 
Novosvětskou symfonií v Musikverein ve 
Vídni a uvedl ji společně s Beethovenovými 
symfoniemi i během japonského turné. 
V tomtéž roce získal čestné uznání 
v Mezinárodní dirigentské soutěži Pražského 
jara. U příležitosti českého předsednictví EU 
2009 s tímto tělesem natočil pro Supraphon 
hymny 27 členských států Evropské unie. Jako 
dirigent pravidelně spolupracuje s předními 
českými orchestry, s nimiž kromě klasického 
repertoáru provedl nebo natočil více než sto 
symfonických skladeb soudobých autorů, 
často v premiéře. Se Symfonickým orchestrem 
hl. m. Prahy FOK provedl Smetanovu 
Mou vlast, Janáčkovu Glagolskou mši či 

Beethovenovu Symfonii č. 9 „S Ódou na 
radost“. Tento orchestr řídil i během turné po 
Velké Británii v roce 2015.

Působí i na operní scéně. V Národním 
divadle moravskoslezském v Ostravě dirigoval 
Mirandolinu Bohuslava Martinů a Prokofjevovu 
operu Ohnivý anděl. Na Nové scéně Národního 
divadla v Praze nastudoval dvě krátké opery 
Dmitrije Šostakoviče - Antiformalistický 
jarmark/Orango a ve světové premiéře svoji 
komickou operu Rudá Marie, komponovanou 
na námět kultovního rozhlasového seriálu 
Rodinka Tlučhořových autorů Oldřicha Kaisera 
a Jiřího Lábuse. V lednu 2016 nastudoval ve 
Stavovském divadle operu La Cenerentola 
(Popelka) Gioacchina Rossiniho.

Jan Kučera je od sezóny 2015/2016 
angažován jako šéfdirigent Karlovarského 
symfonického orchestru.

Jan Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru

• KULTURA
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Mladí operní pěvci přijedou do Karlových Varů
Karlovy Vary jsou již přes padesát let místem 

setkání mladých operních a koncertních pěvců. 
Je to především díky Mezinárodní pěvecké sou-
těži Antonína Dvořáka, která v roce 2015 oslavila 
významné jubileum - 50 let své existence. 

Kromě této soutěže pořádá Mezinárodní pěvec-
ké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., interpretač-
ní semináře, kde si mladí adepti operních scén 
zdokonalují pěveckou techniku a interpretaci 
pěveckých stylů u významných pedagogických 
a uměleckých osobností, kterými v tomto roce 
budou Ital maestro Antonio Carangelo, profesor 
Jürgen Hartfiel z Drážďan a Doc. Magdaléna 
Blahušiaková ze Slovenska. Letošní již 22. ročník 
těchto mistrovských pěveckých kurzů se usku-
teční od soboty 11. března do pátku 17. března 
s učebnami v hotelu Kriváň a v koncertní síni 
v Lázních III. Pěveckého studia se zúčastní přes 
dvacet účastníků z České republiky, ale také 
z Maďarska, Francie, Švédska a Ruska. Ojedině-

lou možností oproti jiným podobným evropským 
seminářům je setkání a praxe s orchestrem a di-
rigentem. Minimálně na třech až pěti zkouškách 
si mohou pěvci vyzkoušet, mnozí poprvé v životě, 
zpěv operní árie s orchestrem, se kterým nako-
nec realizují veřejný operní koncert. Partnerem 

MPC AD při realizaci je Karlovarský symfonický 
orchestr. Zkoušky povede a závěrečný koncert 
s orchestrem diriguje zkušený operní dirigent 
František Drs. Zazní árie z oper W. A. Mozarta 
Cosi fan tutte, Figarova svatba a Don Giovanni, 
z Dvořákovy Rusalky, Donizettiho Dona Pasquala, 
Favoritky, z Pucciniho oper Bohéma a Tosca, 
Gounodových oper Romeo a Julie nebo Faust 
a Markétka, z Verdiho Rigoletta, Trubadúra 
a Maškarního plesu, Čajkovského Jolanty, Bizeto-
vy Carmen a dalších. 

Milí čtenáři, přijměte pozvání 
na  koncert „OPERA GALA“ 

v pátek 17. března 2017 v 19.30 hodin 
v Lázních III. Věřím, že večer bude pro 

mnohé posluchače nevšedním setkáním 
s pěveckým mládím a potěšením z krásné 

operní hudby.

Karlovarský skřivánek: 
zazpívá na 150 soutěžích z celé země

V termínu od 20. do 22. března se v aule ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary, Šmeralova 15, uskuteční celostátní 
kolo 22. ročníku soutěže dětí a mládeže ve zpěvu 
Karlovarský skřivánek. Očekává se, že přijede na 
150 soutěžích z celé České republiky. 

Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií. 
Kategorie A1 je určena pro děti ve věku 6-10 let, 
které rády zpívají, ale zpěv nestudují, v kategorii A2 
budou zpívat děti stejné věkové kategorie, které se 
věnují hlasové výchově. Kategorie B pro chlapce 
a děvčata ve věku 11-15 let je určena těm, pro 
které je zpěv spíše zábavou a zájmem. Závěr bude 
patřit kategoriím C1 a C2, v níž soutěží zpěváci ve 
věku  11-15 let, kteří se věnují sólovému zpěvu na 
základních uměleckých školách. V kategorii C1 se 
představí soutěžící se třemi písněmi nebo ve volné 
skladbě, například s operní árií. Vzhledem k tomu, 
že mnozí z těchto starších soutěžících mají velký 

vztah k taneční a populární písni, je v Karlovarském 
skřivánku připravena kategorie C2, kdy každý za-
zpívá národní píseň bez mikrofonu a později jednu 
populární píseň na mikrofon s doprovodem klavíru 
nebo na připravený zvukový základ písně. 

Soutěž se koná pod osobní záštitou hejtmanky 
Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, primátora 
města Karlovy Vary Petra Kulhánka a ředitele Čes-
kého rozhlasu Plzeň Zdeňka Levého. Výkony hodnotí 
odborná porota, ve které se setkáme s významnými 
osobnostmi, většinou pěvci nebo hlasovými peda-
gogy z českých konzervatoří. Budou jimi profesorky 
Brigita Šulcová, Daniela Štěpánová-Šimůnková, 
Blanka Morávková a Jarmila Chaloupková, muziká-
lový pěvec Josef Štágr a operetní pěvec Jan Ježek. 
Protože je soutěž veřejná, bez vstupného, dovolu-
jeme si pozvat milovníky hudby a dětského zpěvu 
k hojné návštěvě a povzbuzení soutěžících.

Antonio Carangelo při výuce
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Vzhůru k dokonalosti
Nedávno v tisku zveřejněný záměr zásadních no-
vátorských změn ve správě a údržbě veřejného 
osvětlení mě velice zaujal. Změny jistě nezištně 
prosazují dva oborníci na slovo vzatí,  a to náměstek 
primátora Bruštík, s hlasitou podporou kolegy Riš-
ka. Současné nedokonalé osvětlení v našem městě  
mají jistě dobře odpozorované přes svá deputátní 
autoskla. Návrat k jednomu správci, od toho sou-
časného k tomu, co před privatizací sídlil ve St. Roli, 
je nanejvýš žádoucí. Očíslování stožárů tak, jako za 
habsburské monarchie, je milou vzpomínkou na 
doby lesku našeho lázeňského města. Jednotný 
vzhled svítidel nám mnohým hřejivě připomene 
doby socialistického realismu. Jen zpátečnická ve-
dení obcí v republice jsou nešťastná z LED prvků, 
protože slepá místa v jejich seskupení a ostré pře-
chody ze světla do stínu  umožní mnoha obyvate-

lům získat ortézy v pastelových módních barvách.
Dovoluji si navrhnout radikální změnu v našem 
městském osvětlení.  Vycházím z „rozjeté“ snahy 
o zapsání města do seznamu UNESCO. Určitě by-
chom mohli toto úsilí výrazně podpořit nahraze-
ním současného elektrického osvětlení osvětlením 
plynovým. Výhodou tohoto řešení  by byla úspora 
(plyn stále zlevňuje), nové historizující stožáry a vý-
ložníky, pokládka přívodního plynového potrubí po 
celém městě. Hloubení rýh pro potrubí v komuni-
kacích by umožnilo odstranit to málo slušně pro-
vedených povrchů vozovek a chodníků tak, aby si 
obyvatelé jednotlivých ulic nezáviděli. Vznikly by 
tím povrchy takřka na úrovni středověkých kočičích 
hlav.  Umocnění dojmu z města by prospělo zřízení 
luceren ovládaných ne z dispečinku, ale poctivými 
krojovanými lampáři. Náborem lampářů by klesla 
nezaměstnanost ve městě. Další úsporu by přineslo 

zrušení oddělení stížností. Všichni by byli vlídně na 
recepci či ústředně odkázáni na „Lampárnu VO“. 
Zmiňované kroky by umožnily ušetřené peníze po-
užít na důkladnější a tím samozřejmě nákladnější 
Generel veřejného osvětlení. Doufám, že se obětuje 
některá projekční firma a pustí se do jeho zpra-
cování, protože je třeba započítat do doby tvoření 
i hodiny bezesných nocí autorů. Kdo by chtěl celou 
záležitost znevažovat, může se podívat na dokonalý 
výsledek přípravy na zastávce MHD „U Koníčka“. 
Zde po dvou letech od zpracování studie nemusíte 
při čekání na spoj čichat výfukové zplodiny, protože 
přístřešek je nejméně deset metrů od zastavujících 
autobusů. Přeji novátorům hodně podobných nápa-
dů vedoucích ke zkvalitnění života ve městě.
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
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PRODÁM BYT 2+1 
v Karlových Varech - Růžový Vrch

Stará cihlová zástavba, teplý, slunný, 
po rekonstrukci.

Volný ihned, cena dohodou.
telefon: 777 261 607

Vstupné: 130 / 100 Kč

KARLOVY 
VARY

8.3. 2017 v 19:00
Lidový dům Stará Role, Školní 358/7

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, Infocentrum, T. G. Masaryka 53, tel.: 355 321 171, 
Infocentrum Krajská knihovna, Závodní 378/84, tel.: 353 502 820, info: 721 434 524
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• KULTURNÍ SERVIS

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

1.3. 19.30 Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku, 
rodačka z Pohořelic u Brna Věra Špinarová vystoupí s novým 
exkluzivním koncertním programem pro rok 2017.

2.3. 9.00 a 11.00   Vita Caroli
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Představení pro školy. Sedm století dělí dvanáctiletého Karla 
IV. Lucemburského a Karolínu Varskou, a přesto se setkají 
v tanečně hudebním představení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 

5.3. 19.30 Jean - Claude Islert: 
  Jo, to není jednoduché
Divadlo Palace
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout 
doučování matematiky pod peřinou podle hesla „Zamilovat se 
je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“ 

8.3. 10.00 David Mamet: 
  Listopad - představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb
Jistě, pane premiére! na americký způsob čili nekorektní 
politická satira ze zákulisí prezidentských voleb.

10.3. 19.30 Viktoria Hradská: Commedia Finita
Divadlo Viola
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě 
Destinové. 

12.3. 15.00 Martina Drijverová: Čert a Káča
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Čertovská pohádka s loutkami v podání známých herců 
a s písničkami populárního hitmakera Zdeňka Bartáka. 

13.3. 19.30 Michele Riml: Sex pro pokročilé
Studio Dva
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řeše-
ním vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? 

14.3. 19.30 Jiří Seydler: 
  Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší 
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy 
z Čech – a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno 
– tedy z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho 
matku Elišku Přemyslovnu. 

18.3. 19.30 Franz Lehár: Země úsměvů
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Tato klasická opereta se kdysi jmenovalo Žlutá kazajka. Když 
ji skladatel přepracoval a přejmenoval na Zemi úsměvů, 
slavila u diváků velké úspěchy, přestože nemá obvyklý šťastný 
konec. 

19.3. 15.00 Jana Galinová: Popelka
Docela velké divadlo
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která najde svého prince 
díky svým zvířátkům, dobé Víle a třem kouzelným ořechům.

21.3. 19.30 Johnnie Mortimer, Brian Cooke: 
  Když kočky nejsou doma
Divadlo U Hasičů
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, 
když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou 
a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. 

22.3. 19.30 Pavel Šporcl: Gipsy Fire
Šporcl Arts Agency
Program navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 
2014 vydalo hudební vydavatelství Supraphon.

24.3. 19.30 Christopher Durang: Terapie
Divadlo Palace
Komedie o tom, že každý je tak trochu blázen. 

27.3. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Představení pro školy a seniory. Koprodukce ZD v Chebu, 
KMD a KSO.

27.3. 19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie. 

28.3. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jazzová nahrávka 
vydaná na gramofonové desce a okamžitě se stala hitem. 

31.3. 19.30 William Shakespeare: 
  Mnoho povyku pro nic
Divadlo Bez zábradlí
Originální nastudování Shakespearovy komedie o lásce 
a milostných útrapách, situovaná do Anglie během druhé 
světové války. 

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

2.3. 19.30 Koncert
Grandhotel Ambassador Národní dům
Bedřich Smetana: Pražský karneval
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 
104 (1. část)
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 
35 (1. část)
Zoltán Kodály: Tance z Galanty
Béla Bartók: Koncert pro violu a orchestr Sz. 120 BB 128
sólisté – laureáti mistrovských kurzů v Bad Elsteru
Florian Merz – dirigent

10.3. 19.30 
Grandhotel Ambassador Národní dům, 
Koncert absolventů ve spolupráci s Vysokou školou umění 
v Curychu
Franz Anton Hoffmeister: Koncert pro violu a orchestr D dur
Carl Nielsen: Koncert pro flétnu a orchestr CNW 42
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Op. 
104, B. 191
Natalia Golubi - viola
Marion Saumon - flétna
Markus Hallikainen – violoncello
Marc Kissoczy - dirigent

17.3. 19.30 Opera Gala
Lázně III
Koncert ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem 
Antonína Dvořáka
Slavnostní koncert k zakončení Mezinárodního pěveckého 
semináře
Slavné operní árie v podání účastníků Mistrovských pěvec-
kých kurzů
František Drs – dirigent

23.3. 19.30 Koncert
Grandhotel Ambassador Národní dům
Luboš Sluka: Pod jezevčí skalou (suita z filmové trilogie)
Joaquin Rodrigo: „Concierto de Aranjuez“ pro kytaru 
a orchestr 
Jan Kučera: Pivní oratorium (Příběh piva v českých zemích)
Miriam Rodriquez Brüllová - kytara
Marie Fajtová - soprán
Jaroslav Patočka - baryton
Ondřej Brousek - recitace
sbor Pražští pěvci
Jan Kučera – dirigent

31.3. 19.30 Koncert
Grandhotel Ambassador Národní dům
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro housle a orchestr a moll
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda op. 35
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle
Jiří Rožeň – 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.

3.3. 19.30 Aktual
Zřejmě definitivně poslední návrat undergroundové legen-
dy. Kapela pod vedením Milana Knížáka, která se zrodila 

právě před 50 lety, šokovala coby mariánskolázeňský band 
tehdy principálovými texty a extravagantní „nehudebnic-
kou“ hudbou diváky a posluchače až v Praze.

4.3. 19.30 Divadlo Ad Hoc Praha: 
  Il Congelatore (Zmrazovač)
Hostem Divadelního studia D3 je kočovné divadlo Ad Hoc 
Praha, které přiváží operní parodii, přetextované operní 
party, profesionální výkony. Hra vtáhne publikum do USA 
za podivných časů prohibice. Komediální operní drama 
plné napětí a morálních dilemat je prošpikováno hudebním 
géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších 
mistrů. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. 
Představení je součástí přehlídky výjimečných amatér-
ských souborů Karlovarský Harlekýn. 

9.3. 19.30 Hana Frejková: Jidiš ve třech
V tomto večeru ožívá kouzlo jazyka jidiš v tradičních 
písních, které vznikaly většinou na přelomu 19. a 20. 
století a při jejichž poslechu si často vybavíme momenty, 
pocity i situace, které se dotýkají každého z nás. Vyprávějí 
o lidských radostech a strastech s ironií, vtipem, ale i nos-
talgií. Herečka a zpěvačka Hana Frejková provází koncert 
židovskými rčeními, vtipy a také pomocí knihy Jidiš pro 
radost, jejíž slovník umožňuje vysvětlit některé výrazy 
tohoto ojedinělého jazyka.   

11.3. 19.30 Top Dream Company
Kapela funguje od roku 2004 pod taktovkou Petra "Harmy-
ho" Harmáčka, který dal dohromady desetičlennou partu 
složenou z hudebních profesionálů. Vystřídala se zde jména 
jako Vojta Dyk, Ondra Ruml, Marta Balážová, Martin Růža 
a mnozí další. Kapela Top Dream Company spolupracuje 
s řadou umělců české a i mezinárodní hudební scény. 
Hraje ve stylu funk, soul, disco & groove.

15.3. 19.30 Ruchadze Band
Ojedinělý kosmopolitní projekt na české hudební scéně 
pod vedením světoběžníka Konstantina Ruchadze, který je 
inspirovaný hudbou jako celkem, stylově a dimenzionálně 
nezávislou na prostoru a čase. Hudba, kde je místo pro 
hloubku, kreativitu, improvizaci, dravost a spontaneitu. 
Kde muzikanti mají možnost vyvíjet a předvádět svůj talent 
a publikum – odnášet s sebou nezapomenutelný zážitek.

19.3. 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 ztracený 
chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli 
Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. Indi-
ánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4 do 
104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, hu-
mor, podmanivé písně a divoké tance. Režie: Petr Richter.

22.3. 19.30 Burma Jones
Kapela Burma Jones, která se proslavila hitem Samba 
v kapkách deště, se poprvé objeví v Husovce. Nabízí 
melodicky silnou a stylově pestrou muziku se zajímavými 
latino prvky. Profilují se chytlavými kytarovkami s lehkým 
soulovým feelingem. V lednu 2016 došlo k výměně na po-
stu zpěváka. Novým členem Burmy Jones je Jaro Smejkal.

24.3. 19.30 Jana Uriel & Illuminati
Zpěvačka s opravdu unikátním hlasem a světově naprosto 
originálním projevem, textařka a skladatelka, v minulosti 
známá jako Jana Kratochvílová, o které se píše a vysílá 
v českých médiích hlavně v souvislosti ¬ co kde a jak 
odpoví nebo v jakém kostýmu vystoupí a čím zase šokuje! 
To podstatné však je, že koncertuje a že má stále nové 
a nové skladby.

29.3. 19.30 Bran – hudba z Bretaně
Kapela Bran přichází s novým albem Beaj vat! (čti beaž 
vát, bretonsky Štastnou cestu!). Pestrá deska nabízí jak 
osobitě zpracovaný bretaňský folklor, kterému se na naší 
scéně skupina jako jedna z mála systematicky věnuje, 
tak i vlastní materiál včetně původních instrumentálek 
a poprvé i písniček v češtině.

KINO DRAHOMÍRA

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

1.3. 17.00 La La Land
1.3. 19.30 T2 Trainspotting
2.3. 17.00 Jackie
2.3. 17.00 Galerie Drahomíra: Jeden svět -  Pří-

KMD karlovarské městské divadlo
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• KULTURNÍ SERVIS

běhy bezpráví
2.3. 19.30 Filmový klub: Po přečtení spalte
3.3. 17.00 Všechno nebo nic
3.3. 19.30 Lion
4.3. 13.00 Balerína
4.3. 15.00 Anděl Páně 2
4.3. 17.00 Bába z ledu
4.3. 19.30 T2 Trainspotting
5.3. 13.00 Balerína
5.3. 15.00 Anděl Páně 2
5.3. 17.00 Moonlight
5.3. 19.30 Rozpolcený
6.3. 17.00 Rozpolcený
6.3. 19.30 Padesát odstínů temnoty
7.3. 14.30 a 17.00   Projekce pro seniory: 
  Všechno nebo nic
7.3. 19.30 Místo u moře
8.3. 17.00 Padesát odstínů temnoty
8.3. 19.30 Nechte zpívat Mišíka
9.3. 17.00 Masaryk
9.3. 19.30 Filmový klub: Perfektní den
10.3. 17.00, 19.30  Masaryk
11.3. 14.30 Balerína
11.3. 17.00, 19.30    Masaryk
12.3. 14.30 Balerína
12.3. 17.00, 19.30    Masaryk
13.3. 17.00, 19.30    Masaryk
14.3. 17.00 T2 Trainspotting
14.3. 19.30 Padesát odstínů temnoty
15.3. 17.00 Masaryk
15.3. 19.30 Muzzikanti
16.3. 18.00 Poezie and Jazz: Milan Kundera - 
Život je jinde aneb všechno je jednou poprvé
16.3. 19.30 Filmový klub: Assasin
17.3. 17.00 Kráska a zvíře
17.3. 19.30 The Rolling Stones - Olé Olé Olé!
18.3. 14.30, 17.00   Kráska a zvíře
18.3. 19.30 Vítání jara - Crossroad Bros
19.3. 14.30, 19.30   Kráska a zvíře
19.3. 17.00 Masaryk
20.3. 17.00 Kráska a zvíře
20.3. 19.30 Masaryk
21.3. 17.00 Projekce pro seniory: La La Land
21.3. 19.30 Lion
22.3. 17.00 Muzzikanti
22.3. 19.30 Masaryk
23.3. 19.30 Filmový klub: Most špionů
24.-26.3. Po celý den Festival Jeden svět
27.3. 19.30 Paterson
28.3. 17.00 Projekce pro seniory: 
  Padesát odstínů temnoty
28.3. 19.30 Masaryk
29.3. 19.30 Život
30.3. 19.30 Filmový klub: Realita
31.3. 17.00 Šmoulové. Zapomenutá vesnice
31.3. 19.30 Ghost in the Shell

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:
do 2.4. Václav Šerák a žáci - Oheň / Hlína / Led
Výstavní projekt připravený ve spolupráci s Uměleckoprůmy-
slovým museem v Praze představuje významnou osobnost 
české a evropské keramické tvorby prof. Václava Šeráka 
(1931), jehož 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. 

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.

DALŠÍ AKCE:
7.3. 19.30 Václav Koubek - recitál
Svérázný harmonikář, zpěvák, režisér a příležitostný herec, 
potěší své publikum nejen autorskými písničkami, ale i čtením 
vlastních humoristických povídek.

28.3. 19.30 Malý hudební kabaret & Inspektor Kluzó
Program tria herce a baviče Tomáše Matonohy (kytara), 

Venduly Příhodové (zpěv) a skladatele Zdeňka Krále (klavír) 
přinese autorské písničky inspirované šansonem, blues, 
jazzem i folkem provázané kabaretními čísly, stand-upy, 
scénkami a skeči z břitce humorného Matonohova šuplíku.

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

2.3. 17.00 Vernisáž výstavy: Člověk v tísni
Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme / Příběhy bezpráví 
– z vězeňských spisů. Dvě výstavy spojuje společné téma 
– příběhy lidí, které poznamenalo komunistické bezpráví 
a zvůle. Obě výstavy se tak vzájemně prolínají.
Organizace Člověk v tísni vyzývá každoročně studenty, aby 
ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo 
komunistické bezpráví, a aby zdokumentovali jejich příběhy. 
Mladí lidé, kteří se už narodili do svobody, se setkávali s těmi, 
jež většinu života prožili v komunistické diktatuře. Vznikl dialog 
dvou životních zkušeností. Ze shromážděných materiálů vznik-
la řada prací, tato výstava přibližuje prostřednictvím fotografií 
a textů „příběhy z míst, kde žijeme“.
Druhá část výstavy představuje prostřednictvím postav s por-
tréty některých z obětí komunistického bezpráví. Jedná se 
o portréty z vězeňských spisů pořízené policejními fotografy 
– fotografie žen i mužů, lidí ve studentském věku i těch, kteří 
mohli být jejich prarodiči, lidí prostých i vzdělaných, z velkých 
měst i malých vesnic. Všichni se stali oběťmi totalitní justiční 
zvůle. A ještě něco pro ně bylo společné – odvaha, nezlom-
nost, mravní síla.
Výstava potrvá do konce března.

16.3. 18.00 Poezie & Jazz: 
  Milan Kundera - Život je jinde
V pokračování cyklu a u příležitosti března jakožto Měsíce 
knihy uvede Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina 
Jazz Apetit čtení z románu spisovatele Milana Kundery, žijícího 
od roku 1975 v Paříži, který patří mezi nejznámější a nejpře-
kládanější české spisovatele. Román pojednává o mladém 
básníkovi Jaromilovi, senzitivním chlapci s uměleckými sklony, 
jenž od obdivu k surrealismu přejde v době nastupujícího 
stalinismu k propagování komunistických ideálů. Z básníka se 
stal arogantní veršotepec a nakonec i udavač.
Kundera napsal román česky v roce 1969, vyjít však už 
nesměl. V říjnu 1973 román prvně vyšel francouzsky a autor 
za něj obdržel cenu Prix Médicis. Také díky ní univerzita 
v Rennes nabídla Kunderovi pozici hostujícího profesora. 
Spisovatel roku 1975 odjel do Francie a už se nevrátil. 
V roce 1979 vydalo román česky exilové nakladatelství 
Sixty-Eight Publishers, vedené v kanadském Torontu manželi 
Škvoreckými. Definitivní autorizovaná verze vyšla francouzsky 
roku 1987 a v češtině vyšel román znovu až loňského roku 
v nakladatelství Atlantis.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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

VÝSTAVY:
do 2.4. Jindřich Štreit – Domov (bez) domova
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
Varchitektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
15.3. 16.00 až 18.00   Kyanotypie
Výtvarná dílna pro děti od 6 let a dospělé se soustředí na 
experimentování s kyanotypií (modrotiskem). Jednoduchou 
technikou vzniknou fotogramy různých předmětů, materiálů 
nebo originálních kreseb.

22.3. 16.30 až 18.00   Keramická mýdlenka
V této keramické dílně pro děti i dospělé si účastníci vyrobí 
originální mýdlenku, kterou bude možné v následující samo-
statné dílně dozdobit engobami.

březen: 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.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

10.3. 19.00 Václav Umlauf: Jezuitský styl a poli-
tika papeže Františka
Přednáška filosofa, publicisty, teologa, katolického kněze 
a člena jezuitského řádu se koná na faře v Rybářích.

11.3. 9.00 Václav Umlauf: Evangelijní poselství 
papeže Františka
Duchovní obnova v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré 
Roli.

24.3. 18.00 Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali
kolonií
Přednáška známé ekonomky a publicistky se koná na na 
faře v Rybářích.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.
com

26.3. 17.00 Koncert: Vítání jara aneb Koncert 
lidových písní
České a moravské lidové písně přednesou Pěvecký sbor 
Chorea Nova, Komorní sbor Cichorium a Dětský pěvecký sbor 
Mišpule. Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertů bude použit 
na opravu kostela.

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

Březen - měsíc čtenářů

1.3. až 11.3. Čtenářská amnestie
V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit všechny knihovní 
jednotky, které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní 
vrácení. V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v tomto 
týdnu vrátí půjčené knihy, časopisy atd., budou prominuty 
poplatky za upomínky a zpozdné.
1.3. až 11.3. Roční registrace zdarma
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v Týdnu knihoven poprvé 
zaregistrují.

VÝSTAVY
Kavárna Dvory
6.3. až 26.4. Grafiky a malby
Výstava grafik a maleb Jordana Tenčeva.
Karlovarský malíř, grafik a keramik, absolvent Střední 
průmyslové školy keramické v KV. Ve své počáteční tvorbě se 
věnoval kresbě a grafice. Ve svých dílech zachycujících život 
v socialismu z let 1985 až 1989 velice křehkým posunem 
formy vytvořil burlesku, která má tragický děj a tak završil dílo 
několika generací: dovedl socialistický realismus k jeho hoř-
kému konci. Později se věnuje malbě a v současné době také 
výtvarnému zpracování keramiky, jako součásti kompozice ob-
razu. Experimentuje s technikou provedení a tím svoji tvorbu 
posouvá stále dál. Není cílem, aby jeho obrazy byly pouze 
dekorativní součástí bytu, ale aby zachycovaly pomíjivé lyrické 
okamžiky kolem nás, často i tajemnou a skrytou romantiku 
na první pohled všedního okolí. Svými obrazy chce odvést 
člověka od událostí každodenního života k jiným pohledům, 
které by ho obohatily a naplnily nevšedními pocity.

A-klub
1.3. až 30.4. Jak přírodu vidím já
Výstava fotografií Lubomíra Štiky.

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

PŘEDNÁŠKY
Odd. pro handicapované
7.3. 17.00 S vozíkem do Ria
Další pokračování z volného cyklu pestrobarevných talkshow 
Živá kniha, v březnu na téma Vendula Dušková "S vozíkem 
do Ria". Přijďte si poslechnout vyprávění, jaké to bylo na 
Paralympiádě v Riu 2016. Vyprávět bude Vendula Dušková 
- tělesně postižená plavkyně z Karlových Varů, finalistka 
Paralympijských her v Riu 2016 a studentka Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech.

Sál Dvory
14.3. 17.00 Mýty a fakta První republiky II. 
– Puče, vraždy, atentáty
Přednáška Jakuba Formánka pořádaná v rámci Univerzity 
volného času – volnočasového mimoškolního vzdělávání pro 
dospělé. Druhá část pětidílného cyklu.

23.3. 17.00 Continental Divide Trail / 4500 km 
pěšky napříč USA
Motto: Brutalita má mnoho podob. Tady jsou všechny jen a jen 
vaše! Povídání manželů Olgy a Petra Koskových. V USA je více 
než desítka dlouhých, několikaměsíčních trailů, Continental 
Divide Trail je bez debaty nejdelší a nejnáročnější - vede po 
nejvyšších hřebenech skalistých hor napříč kontinentem od 
Mexika po Kanadu. Pouště, sníh, nadmořská výška, požáry, 
sucho, medvědi... čekali jsme to náročné, ale skutečnost 
během pěti měsíců na trailu se ukázala brutálnější.

28.3. 17.00 Mýty a fakta První republiky II. – 
Druhá republika
Přednáška Jakuba Formánka pořádaná v rámci Univerzity 
volného času – volnočasového mimoškolního vzdělávání pro 
dospělé. Druhá část pětidílného cyklu.

MEZINÁRODNÍ DEN POEZIE
Pobočka Lidická
25.3. 17.00 Petr Borkovec
Autorské čtení básníka, prozaika a překladatele. Petr Bor-
kovec bude číst především ze své nové knihy Lido di Dante 
(12 italských povídek) a také z básnické sbírky Wernisch. 
Petr Borkovec (1970) se narodil v Louňovicích pod Blaníkem. 
Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové 
noviny, Lidových novin, Literárních novin. Od roku 2005 
pracuje jako dramaturg café Fra a redaktor nakladatelství Fra. 
Publikoval patnáct knih básní, próz a textů pro děti. Zatím 
posledními knihami jsou básnická sbírka Wernisch (2015), 
básně pro děti O čem sní (2016), krátké texty o básnících 
Rozvláčná vyjádření radosti (2016) a sbírka povídek Lido di 
Dante (2017). Jeho sbírky a knižní výbory vyšly v Německu 
(Thelem; Friedenauer Presse), Rakousku (Edition Thanhäuser, 
Edition Korrespondenzen), Anglii (Seren) a Itálii (Doubs). 
Překládal poezii V. Chodaseviče, V. Nabokova, J. Rejna, J. 
Brodského, J. Odarčenka aj. S Matyášem Havrdou přeložil 
Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu.

HLASITÉ ČTENÍ
Pobočka Lidická
8.3. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
Cormac McCarthy: Cesta. Čteme na doporučení nejen pro 
studenty středních škol. Připravila Táňa Pačísková.

8.3. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. Naoki 
Higašida „A proto skáču“, čte Marek Diviš.

22.3. 16.30 ČTEníčko mučeNÍČKO
A. S. Puškin: Evžen Oněgin. Čteme na doporučení nejen pro 
studenty středních škol. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

22.3. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Sam Lundwall: Nic pro hrdiny. Hlasité čtení z knih domácích 
i světových autorů, čte Vladimír Kalný.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
1.3. 15.30 – 16.30   Mami, tati, pujč mi knížku
Seznamujeme děti od 6 let a jejich rodiče s novinkami ve 
fondu oddělení pro děti.

11.3. 10.00 – 11.30   Čím budu až vyrostu?
Tentokrát na téma Strojvedoucí. Seznamujeme děti od 7 let 
prostřednictvím pohádek a soutěží s jednotlivými povoláními.

3., 10., 17., 24.3. 15.00   Odpoledne deskových her
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami 
a vyhrát si tak odměnu. Pro děti od 7 let.

31.3. 18.00 Noc s Andersenem
Účastníky vybírá ze zájemců na základě jejich celoroční 

čtenářské aktivity oddělení pro děti.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická:
2.3. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

16.3. 10.00 Literární klub seniorů
Téma: Návrat do školních lavic. J. D. Salinger: Kdo chytá 
v žitě.

30.3. 10.00 Literární klub seniorů
Téma: Povídání o knize, společná četba: Škola Malého stromu.

HERNÍ KLUB
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

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO 9.00 - 17.00
ÚT 9.00 - 17.00
ST 9.00 - 14.00
ČT 9.00 - 17.00
PÁ 9.00 - 17.00
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

Plán revizí knihovního fondu – uzavření poboček 
MěK KV
do 3.3. Stará Role
do 10.3. Čankovská
do 6.3. Tuhnice
8.3. až 29.3. Drahovice
17.3. až 23.3. Růžový Vrch

2.3. 17.00 Vernisáž výstavy: Radomír Kletečka
Autorská výstava obrazů v půjčovně (1. patro) potrvá až do 
31.3.

7.3. 17.00 Karlovarská terma
Přednáška lékaře Františka Webera.

16.3. 17.00 Šamanismus, cesta k osobnímu štěstí
Povídání o šamanismu jako o životní cestě v současném světě 
s Mírou Mikešem.

21.3. 17.00 Antarktida II.
Cestovatelský podvečer s promítáním Jaromíra Nováka.

23.3. 17.00 Sestry B.
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Milenou Štráfel-
dovou.

Dopis pro Ježíška
Všechny výtvarné práce ze soutěže budou umístěny po celý 
březen ve vstupních prostorách knihovny (I. P. P.).

Každé úterý od 13.30   Senior klub
Posezení nad knihou pro seniory. I. P. Pavlova 7, informace na 
tel. č. 353 221 365/21.

Každé úterý 14.00 až 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.30 až 16.10   Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3 až 7 let. Kapa-
cita je omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, 
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

Každý čtvrtek 16.00   Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd, informace na tel. 
353 221 365/21.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

25.3. 10.00 - 17.00   Workshop: Výroba osobního 
parfému
DDM Čankovská
Vyrobte si svůj osobní a jedinečný parfém z přírodních olejů. 
Unikátní Vonná typologie Rafaella Vás provede šestnácti linie-
mi vonného spektra. Prostřednictvím barev, vůní a archetypů 
Vám pomůže otevřít náš nejvíce zanedbaný smysl - čich, 
a nalézt svůj vlastní vonný typ. Poznáte různé podoby vonných 
látek a jejich příběhy, a nakonec složíte příběh svůj. Dozvíte 
se, jak léčivý potenciál vůní použít ve svém životě tak, aby byl 
krásný a kvalitní.

25.3. 14.00 - 15. 00   Vernisáž: Příroda
Krajská knihovna
Vernisáž fotografií ze soutěže s vyhlášením vítězů se uskuteč-
ní v knihovně, v dětském oddělení.

1.3. 10.00 Šachy: Krajský přebor
Alžbětiny lázně
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary pořádá krajské kolo přeboru 
školních týmů v šachu. Hrát se bude v Alžbětiných lázních 
1. března od 10 hodin. Soutěžit se bude ve všech věkových 
kategoriích.

14.3. 16.00 Pískování obrázků: Karlovy Vary
DDM Čankovská
Pro děti všech věkových kategorií, děti do pěti let mohou 
přijít v doprovodu s rodiči, kteří jim s obrázky pomohou. Tato 
technika je velmi jednoduchá a zvládnou ji i malé děti. Princip: 
postupné odstranění vrchní fólie z předlohy a vysypání těchto 
ploch barevným pískem.

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

1.3. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Historie 
města Karlovy Vary
8.3. 14.00 až 17.00   Senior akademie - Integro-
vaný záchranný systém
15.3. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Doprav-
ní výchova
22.3. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Struktu-
ra, úkoly a projekty MP Karlovy Vary
29.3. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Preven-
ce kriminality informačních technologií

Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků mateřských, 
základních a středních škol a to vždy od 8 do 12 hodin.
Probíhají zde zdarma tyto programy:
Svět zdraví, Svět bezpečí, Svět ohně, Svět rizik, Mimořádné 
události, Dopravní výchova
Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední den 
a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin.
V rámci této provozní doby můžete využít moderní dopravní 
hřiště se semafory, nebo se jen tak projít po areálu a 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.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOŠKY

areál Svatošky Dětský Ráj - Karlovy Vary – Doubí
tel.: 773 581 684, www.svatosky-skolka.cz, martina@
svatosky-skolka.cz, 

16.3. 8.30 až 11.30    Den otevřených dveří
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Zveme děti a rodiče na prohlídku školky a okolí. Děti se 
mohou těšit na dílničky i volnou hru. Rodičům poskytneme in-
formace o lesní pedagogice i legislativní problematice lesních 
školek v ČR. Pro účast na DOD se prosím hlašte na martina@
svatosky-skolka.cz. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

4.3. Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše
11.3. Procházka do Vojkovic nad Ohří
18.3. Tři Sekery – Jarní setkání turistů 
 v Karlovarské oblasti
25.3. Okolím Konstantinových Lázní 
 na Ovčí vrch a Krasíkov
1.4. Jarní setkání na Dianě v K. Varech 
 -  Memoriál Venduly Surové

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Městskou tržnicí v Karlových Varech. Kontaktní osoba:
Božena Turoňová, 775678928, bludistekv@seznam.cz,
www.bludistekv.cz, www.facebook.com/bludistekv

17.3   10.00   Městské farmářské trhy

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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ZAVOLAT

AŽ DO DOMU 
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
HOTOVOST

•  MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177 
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000  KÈ

•  
•  

STAÈÍ



29

• INZERCE



30   krl° BŘEZEN

• 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

Nachází se v nadmořské výšce 777 metrů nad mořem, jen pár kilometrů od Horního Slavkova, a patří mezi nejpodivuhodnější stavby svého druhu v České republice. Může za to její neob-
vyklý tvar, přesněji vnější schodiště, které se jako spirála vine po obvodu této stavby. Její tvar navrhl akademický sochař, zdejší rodák Willy Russ, který se prý nechal inspirovat orientálními 
stavbami, zejména pak Babylónskou věží. Architekt Fritz Hoffmann potom ke stavbě připravil projekt.
Tato nevšední stavba se začala stavět v roce 1933. Poté, co zdejší lidé a místní spolky shromáždili potřebné množství peněz. Protože peněz bylo málo, veškerý materiál na stavbu se sháněl 
v těsném okolí stavby, aby odpadly náklady na dopravu. Kameny, kterých bylo použito velké množství, se tahaly z okolí kopce. Přesto peníze vystačily jen do října roku 1933, pak byla 
stavba pro nedostatek peněz přerušena. Nastalo období dalších sbírek, stavba byla dokončena v roce 1935. 
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• INZERCE

Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

NoviNky ve stomatologické péči a omlazení

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.

Náš tip

FoNtáNA MLádí 2017
Vyhlazení vrásek, hydratace, sjednocení 
tónu pleti, omlazení a formování postavy 
kombinací 4 nejúčinnějších ošetření, 
které se vzájemně skvěle doplňují. 

Co použijeme?
•  Radiofrekvenční ošetření eMatrix pro 
   vyhlazení pleti a remodelaci kolagenu
•  Ošetření intenzivním pulzním světlem 
   IPL pro sjednocení tónu pleti a odstranění 
   pigmentací
•  Kyselinu hyaluronovou pro hloubkovou 
   hydrataci a vyhlazení vrásek
•  Tělový program Exilis pro neinvazivní 
   lipolýzu

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.



V centru Karlových Varů, na třídě 
T. G. Masaryka, najdete od září 
2016 studijní středisko význam-
né soukromé univerzity – Vysoké 
školy finanční a správní. Jejím 
příchodem do kraje se naplnila 
palčivá potřeba nejenom baka-
lářských, ale zejména navazují-
cích magisterských programů, 
jejichž nabídka zde dlouhodobě 
chyběla. Univerzita má navíc 
význam a potřebu regionální-

ho vzdělávání hluboce zažitou, 
vždyť pouhý rok po svém vzniku 
(existuje od roku 1999) otevřela 
první středisko mimo Prahu. V 
Karlových Varech by ovšem její 
existence nebyla možná bez pod-
pory magistrátu města, naváza-
ná spolupráce navíc umožňuje 
VŠFS podílet se na rozvoji celého 
regionu. 
 Od září 2017 si budete moci vy-
brat ze šesti atraktivních oborů 

od marketingu po kriminalistiku. 
Podrobnosti najdete na  
www.vsfs.cz/karlovyvary. 

V Karlových Varech 
působí prestižní univerzita

Naskoč do mý 
káry, kotě...

Díky, 
já už jedu 
jinam!

Středisko 
Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3,
360 01  Karlovy Vary

• Bezpečnostně právní
 studia (Bc., NMgr.)

• Kriminalisticko právní 
 specializace (Bc., NMgr.)

• Marketingová 
 komunikace (Bc.)

• Právo v podnikání 
 (Bc., NMgr. pod názvem 
 Právní aspekty 
 podnikání)

• Řízení podniku 
 a podnikové finance 
 (Bc., NMgr.)

• Veřejná správa 
 (Bc., NMgr.).

www.vsfs.cz
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Ing./Mgr.
MBA

BSBA

Ph.D.
Bc.
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