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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 rozdělena 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:
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.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
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 - 14:00 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.
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01 TVÁŘEMI Z TITULNÍ STRANY
jsou koledníci z TOM 6110 - Hroši Chodov: Magdalena Hofmanová, Jiří Pomikálek a Tomáš Bauer.
Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazí do ulic ve středu
3. ledna. Výtěžek sbírky bude použit na vybudování
terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou
chorobou v Karlových Varech.
08 NÁŠ ROK 2017
Za sebou máme úspěšnou premiéru Světového poháru v triatlonu, stavíme Domov pro seniory, muzeum otevřelo po dvou letech vylepšenou expozici,
na chvilku jsme odsud mohli létat do Düsseldorfu
a karlovarskou premiéru má za sebou koneckonců
i Pivní oratorium. Rok 2017 byl pro Karlovy Vary
dalším rokem napěchovaným událostmi.
09 STRÁŽNÍCI MAJÍ DEFIBRILÁTORY
Dvě auta karlovarských strážníků jsou od 1.
prosince vybavena takzvaným automatizovaným
externím defibrilátorem (AED). Strážníky budou
v případě potřeby úkolovat přímo zdravotničtí
záchranáři. Městští policisté tak mohou pomoci v
boji o život už v první linii.

11 KARLOVARSKÁ VRBIČKA
obsadila v letošním ročníku celorepublikové ankety
Strom roku sedmé místo. O pořadí mezi dvaapadesáti nominovanými stromy z celé ČR rozhodly
dárcovské DMS a podpisy na hlasovacích listech.
Karlovarská Vrbička obdržela 1725 hlasů.
13 REFERENDUM
„Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády
architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení
oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády
z roku 1975?“ Na tuhle otázku můžete odpovědět
12. a 13. ledna 2018.
22 HUNDERTWASSER A VARY
Blízcí předkové i ve světě dosti proslaveného rakouského umělce, vlastním jménem Friedricha Stowassera, pocházeli z Karlovarska. Wenzel Stowasser
se skutečně narodil 18. ledna 1868 v Čechách, a to
v Sedlci, dnešní součásti Karlových Var.
28 VOLEJBALISTÉ S KNÍRY
Listopad se nesl ve znamení Movemberu a volejbalisté Karlovarska se do projektu na podporu boje
proti rakovině zapojili hned dvakrát.

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, Věra Bartůňková, Iva Lokvencová.
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.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 8. ledna 2018.
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• STALO SE / STANE SE
ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
u hlavní pošty byly v neděli 3. prosince zahájeny
adventní slavnosti v Karlových Varech. Na pódiu ve
Smetanových sadech se během tří týdnů vystřídaly
desítky dětí z mateřských a základních škol, umělci
regionální scény a hvězdy české hudební scény.
Vánoční trhy pokračují až do 7. ledna.

ŠEK PRO SLUNÍČKO
Město se opět vzdalo výnosu ze stanovišť pro
kontejnery na textil. Bezmála 50 tisíc korun, které
by společnost Koutecký zaplatila městu za zábor
prostranství pod více než padesátkou kontejnerů na
textil, získalo opět SOS Sluníčko v Doubí. Zástupkyně
projektu Koutex Nicole Křížová předala šek na 49 200
korun ředitelce dětské vesničky Dominice Lamperové.

ZVONY JOSEF A MARIA JSOU UŽ V RYBÁŘÍCH

MIKULÁŠ NADĚLOVAL V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Kostel Povýšení svatého Kříže v Rybářích bude své
farníky svolávat novými zvony. Na snímku před
vstupem jsou dva menší zvony Josef a Maria, největší
z trojice zvonů se jmenuje Kristus, ten na snímku
chybí.

Z tradiční mikulášské nadílky v podobě čokoládových
figurek a adventních kalendářů se v letošním roce
radovaly děti z mateřských škol v Olšových Vratech,
Tašovicích a Truhlářské ulici. Za sladké dárky se
návštěvě z magistrátu děti odvděčily koledami, básničkami a vlastnoručně vyrobenými dárky.

ČERVENÝ KŘÍŽ OCENIL ZASLOUŽILÉ DÁRCE
Na transfuzním oddělení karlovarské nemocnice byla
předána tradiční ocenění pro vytrvalé dárce krve.
Zlaté a stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského od Oblastního spolku Českého červeného kříže
převzalo mezi jinými i osm bezpříspěvkových dárců
krve z Karlových Varů. Vedle medailí si odnesli věcné
dárky jako poděkování města za jejich neocenitelný
přínos k záchraně lidských životů. Novými karlovarskými držiteli zlaté medaile jsou Michal Gruber, Petr
Pštross a Radek Riedl, medaili stříbrnou obdrželi Petra
Banzetová, Kateřina Háková, Pavel Bukovjan, Luboš
Harman a Karel Beníšek.

V PUPPU HOSTILI LÉKAŘSKOU KONFERENCI
Moderní trendy v urgentní neuroradiologii a 3. lékařská fakulta Karlovy univerzity se začátkem prosince
představily na konferenci EMIR 2017 v karlovarském
hotelu Pupp. Na snímku přítomné vítá profesor
Miloslav Roček.

MISTROVSTVÍ ČR V KARATE
Mistrovství České republiky a Finále České ligy
kumite týmů hostila o prvním prosincovém víkendu
Hala míčových sportů u KV Areny. Republikového
šampionátu se zúčastnilo 612 závodníků z celé země
a své zastoupení tady měl i spolupořádající oddíl KK
Tygr Karlovy Vary.

DEBATA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Na konci listopadu se na magistrátu sešly dvě desítky
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí
v Karlových Varech. Navzájem si vyměnili informace
o své činnosti i novinkách v poskytovaných službách,
společně diskutovali o zkušenostech s klientelou,
financováním programů, dotacích z rozpočtu města
atd. Předmětem diskuse byl také Den rodin 2017
na Rolavě a podněty k přípravě příštího ročníku této
akce, v jejímž rámci se poskytovatelé sociálních
služeb prezentují. S nabídkou programů jednotlivých
subjektů se setkáváte také na stránkách KRL.
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DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE ÚČASTNILI
I ZÁSTUPCI STUDENTŮ FYZIOTERAPIE
Druhý ze série dnů otevřených dveří veřejné vysoké
školy na nábřeží Jana Palacha proběhl 8. prosince.
Návštěvníci shlédli praktické ukázky, vyslechli si
odborné přednášky a připraveno pro ně bylo také vánoční překvapení. Dne otevřených dveří se v prosinci
zúčastnili také zástupci Asociace studentů fyzioterapie, více o činnosti ASF najdete na webu asfcr.cz.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Česko-bavorská výsadba zeleně
a Advent na sv. Linhartu
Správa lázeňských parků, p. o. je nositelem přeshraničního projektu „Česko-bavorská spolupráce
v péči o městskou zeleň 2“. Bavorským partnerem
je Der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof e.V. Ředitel Správy lázeňských parků,
p. o. Ing. Miroslav Kučera vyzdvihl, že právě díky
této spolupráci proběhla v sobotu dne 25. listopadu 2017 prezentace metod péče o zeleň, například
ukázky odborného provádění řezů v korunách
stromů, kácení či štěpkování, včetně společného
sázení nové zeleně v parku u horního nádraží.
Docházelo ke sdílení zkušeností mezi odborníky
i laickou veřejností. V odpoledních hodinách se
uskutečnila adventní akce v areálu sv. Linhart.
Přítomní si tak mohli v rámci projektu vyzkoušet
například tvorbu adventních věnců, které pak
posvětil P. Romuald Štěpán Rob z farnosti Rybáře.

Akce byla realizována za podpory z Dispozičního
fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Akci doprovázela
družebná a velice pozitivní atmosféra. Lázeňské
lesy Karlovy Vary, p. o. uspořádaly další ročník
soutěže o nejlepší svařené víno. Vítězem se stal
tým „Santice z majetku“, na druhém místě se
umístily „Čarodky“ a na třetím „Životňáci“. Ředitel
Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. Ing. Evžen
Krejčí a náměstek primátora pan Čestmír Bruštík
přítomným poděkovali za účast a popřáli hezké
prožití blížících se Vánoc. Přes nepříznivé deštivé
počasí se akce vydařila a všichni se již letos těší
na další ročník.
Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer

Zasedání zastupitelstva bude 23. ledna
První zasedání zastupitelstva města v roce 2018
se uskuteční v úterý 23. ledna. Místem konání
bude sál Lidového domu ve Staré Roli. Jednání
začne v 8.30 hodin a bude možné ho sledovat
přímo na místě nebo v živém on-line přenosu
na stránkách magistrátu www.mmkv.cz.

Město navštívil maďarský prezident
Karlovy Vary měly prezidentskou návštěvu. Ve
středu 6. prosince zavítal na několik hodin do
našeho města prezident Maďarska János Áder
s manželkou. Krátce se sešel s primátorem
města Petrem Kulhánkem, dalšími představiteli
města i kraje. Prezidentský pár také absolvoval prohlídku Karlových Varů a položil věnec
u pamětní desky významného maďarského
básníka Jánose Aranyho, který zde v 19. století
několikrát pobýval.

Změny na pěších zónách
Od ledna se zkracují časy pro zásobování na
pěších zónách a tedy i průjezd vozidel. V ulicích
Vřídelní, I. P. Pavlova, Stará louka, Mariánská,
Lázeňská, Tržiště, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera, Zeyerova a Jugoslávská bude
zásobování ukončeno již v 9 hodin, tedy v době,
kdy jsou již pěší zóny ve městě hojně využívány
chodci. Podvečerní čas určený pro zásobování mezi 18. a 19. hodinou se nemění. Na
pěší zónu v obchodně správním centru města
mohou nově cyklisté. Od 1. ledna 20108 bude
platné nové dopravní značení, které umožní
vjezd cyklistům na pěší zónu v ulicích TGM,
Dr. Davida Bechera a Zeyerova.

Registr řidičů je zpět
Pracoviště registru řidičů v budově magistrátu
U Spořitelny 2, které bylo v uplynulých týdnech
provizorně přemístěno do jiných prostor, je po
stavebních úpravách v objektu opět v původních
prostorách. Nyní již klienti své záležitosti vyřídí
zcela bez omezení, plně v provozu už je také
vyvolávací systém a opětovně je možné on-line
objednávání termínů prostřednictvím formuláře
na stránkách magistrátu www.mmkv.cz, v sekci
Magistrát – Úřad on-line.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Jelení pramen je dočasně
uzavřený, na jaře se dočká úprav
Jelení pramen v Karlových Varech byl dočasně
uzavřen. Důvodem je nevyhovující stav odtokové kanalizace a podmáčení nábřežní zdi
u řeky Teplá. Jelení pramen, který je zdrojem
čisté a kvalitní pitné vody (bez léčivých účinků),
vytéká na začátku Goethovy stezky na levém
břehu Teplé u Císařských lázní. Původně volně
odtékající voda byla před lety svedena do staré
kanalizace. Ta je ale v současné době v nevyhovujícím stavu, patrně zarostlá kořeny a zanesená

odpadem. Lázeňské lesy Karlovy Vary, jako
správce pramene, zajistí úpravu nejen samotné
kanalizace, ale také síta přímo pod pramenem
tak, aby již nedocházelo k prorůstání kořeny
okolní vegetace, zanášení listím i odpadem (např.
papírovými kapesníky). Náklady na opravné
práce jsou předběžně odhadovány na cca 40 tisíc korun a realizovány budou pravděpodobně
v jarních měsících roku 2018. Do té doby bude
Jelení pramen uzavřen.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
ZIMNÍ ÚDRŽBY V KARLOVÝCH VARECH
Zimní údržbu v Karlových Varech provádí společnost AVE sběrné suroviny a.s.
Ve vybraných lokalitách zimní údržbu zajišťuje Správa lázeňských parků.
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s., provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
tel.: 775 599 420 (nepřetržitě od 1.11.2017 - 30.3.2018), tel.: 353 176 261 (pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary:
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová tel.: 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby: Svatava Kopecká: tel.: 353 151 419, 725 533 207
Obyvatelé města mohou nahlásit nefunkční svítidla veřejného osvětlení, a to prostřednictvím webové
aplikace na stránce kv.verejneosvetleni.cz. Stačí zadat číslo nefunkční lampy nebo uvést ulici, ve které
se nachází, a informace se ihned přenese k pracovníkům správce veřejného osvětlení ve městě, kterým je
Dopravní podnik Karlovy Vary.

Svoz
vánočních
stromků
Ihned po vánočních svátcích začíná ve městě
svoz vánočních stromků. Službu zajistí
Správa lázeňských parků. Odstrojené stromky
zbavené všech ozdob a jiných předmětů je
nutné odkládat na stanovištích sběrných
nádob na běžný komunální nebo tříděný
odpad. Svoz potrvá až do 28. února 2018.
Stromky umístěné mimo určená stanoviště
budou odstraněny až v rámci běžného úklidu
města. Bližší informace získáte u pracovnice
technického odboru magistrátu města
Petry Soprové, tel. 353 151 165,
email: p.soprova@mmkv.cz.

Důležité termíny pro rok 2018
RADA
MĚSTA

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA

SVATBY

TERMÍNY
JEDNÁNÍ

TERMÍNY
JEDNÁNÍ

TERMÍNY
OBŘADŮ

TERMÍNY
OBŘADŮ

OBŘAD PRO
DĚTI NAROZENÉ
V OBDOBÍ

TERMÍN
PRO DORUČENÍ
PŘIHLÁŠKY

LEDEN

9., 30.

23.

20.

25.1.2018

1.10.2017 – 31.10.2017

4.1.2018

ÚNOR

6,. 20.

17.

22.2.2018

1.11.2017 – 30.11.2017

1.2.2018

BŘEZEN

6., 13.

17.

22.3.2018

1.12.2017 – 31.12.2017

1.3.2018

DUBEN

3., 10., 24.

14.

26.4.2018

1.1.2018 – 31.1.2018

5.4.2018

KVĚTEN

15., 29.

22.

12.

31.5.2018

1.2.2018 – 28.2.2018

10.5.2018

ČERVEN

5., 12.

26.

16.

28.6.2018

1.3.2018 – 31.3.2018

8.6.2018

ČERVENEC

10., 24.

14.

26.7.2018

1.4.2018 – 30.4.2018

4.7.2018

SRPEN

7., 21.

11.

30.8.2018

1.5.2018 – 31.5.2018

9.8.2018

ZÁŘÍ

11., 25.

4.

8.

27.9.2018

1.6.2018 – 30.6.2018

6.9.2018

ŘÍJEN

2., 16., 30.

9.

25.10.2018

1.7.2018 – 31.7.2018

4.10.2018

24.

29.11.2018

1.8.2018 – 31.8.2018

8.11.2018

15.

20.12.2018

1.9.2018 – 30.9.2018

29.11.2018

MĚSÍC

LISTOPAD

13., 27.

PROSINEC

4., 11.

27.

18.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve výše uvedených termínech se konají svatební obřady pouze v obřadní síni města Karlovy Vary (manželství není možné uzavřít na jiném vhodném místě
mimo obřadní síň). Přihláška na vítání občánků je k dispozici na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor vnitřních věcí – matrika, 3. patro,
nebo na www.mmkv.cz v rubrice „Vyřiďte si na úřadu“ v oddíle „Matrika“.
6

krl° LEDEN

Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně

laha se zasloužil o rychlý růst sportovců.
pro své aktivity, museli stále převážet z místa
zůstává čestným př
•
Datum
16.
listopadu
1952
si
Miroslav
Hron
pamatuje,
jako
by
to
bylo
dnes.
Tehdy
hrstka
nadšenců letech
rští šermíři se stále častěji zúčastňovali
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let
Po čtyřiapadesáti
založila
v
Karlových
Varech
první
šermířský
oddíl.
„Pod
hlavičkou
Tělovýchovné
jednoty
Spořitelna
ních soutěží a také se sami začali podílet
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole ••ZPRÁVY
se Miroslav
Hron v roce
ZPRÁVY
MAGISTRÁTU
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan
KarlovyZ Vary,“
dodává
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové
loučil, je však stále čest
legenda karlovarského šermu.
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen
školní
šermířského svazu.
23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak
na organizování vlastních sportovních akcí. Stále
ajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském
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Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
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• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupince
KURZY
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
•SERIÁL
NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
Na skok doPOMOC
lesa VYSOKOŠKOLÁKŮM
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Iva Kulatá
ulatá
Ani
v
roce
2018
nekončíme,
pokračování
777
940
555,
www.softwarovaskola.cz
lektorka777
PC kurzů
940 555, www.softwarovaskola.cz
PC kurzů
najdete znovu v příštím vydání Karlovarských
radničních listů.

359 010 406

Přek
» Péče o vodovody
stěHování – rYdol
Překládáme
veškeré
evro
» aPéče
o vodovody
kanalizace
stěHování – rYdol
evropské jazyky
včetn
»
Péče
o
vodovody
a
kanalizace
kanalizace
soudního ověření
+ evropa » aInspekce
čr +čr
evropa
avčetně
rekonstrukce
» »Inspekce
rekonstrukce
Tel.:5,přípojek
776
722
611, Kr
Tel.: 776 a722
611,
Krymská
Karlovy
Vary
Inspekce
a rekonstrukce
přípojek
tel.:tel.:
602 444
353940,
220 554
602940,
444
353 220
554
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
» Laboratorní
rozbory
orbis@orbispreklady.c
přípojek
» Laboratorní rozbory
» »Projektování
a výstavba
15
Laboratorní
rozbory
»
Projektování
a
výstavba
Windows, Office, grafika, internet
» Projektování a výstavba
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
SC-331569/02

SC-322222/10

POČÍTAČOVÉ KURZY

SC-330142/09

SC-322222/10

inzerce
330142/09

Vodárny a kanalizace
Vodárny
a kanalizace
Karlovy Vary
, a. s.
Karlovy Vary, a. s.
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• KARLOVARSKÝ ROK 2017

Karlovarský rok 2017
Za sebou máme úspěšnou premiéru Světového
poháru v triatlonu, stavíme Domov pro seniory,
muzeum otevřelo po dvou letech vylepšenou
expozici, na chvilku jsme odsud mohli létat do
Düsseldorfu a karlovarskou premiéru má za
sebou koneckonců i Pivní oratorium s podtitulem
Příběh piva v českých zemích. Když už jsme
u kultury - na festival letos dorazila hollywoodská trojice Uma Thurmanová, Jeremy Renner,
Casey Affleck a zvlášť v jeho osobě se pořadatelům povedl znamenitý kousek. No řekněte, kdy
naposledy jsme tady měli aktuálního držitele
Oscara a Zlatého globu v jedné osobě. Rok 2017
byl pro Karlovy Vary dalším rokem napěchovaným událostmi. Ty další spolu budeme vyhlížet už
za pár dní – v roce 2018.

Jako první mezi dětmi s trvalou adresou v Karlových
Varech přišla na svět v roce 2017 holčička Rozálie
Nosková. Narodila se 4. ledna v 11.07 hodin mamince Adéle, měřila 49 centimetrů a vážila 3070 gramů.
Historicky první přímá letecká linka spojila alespoň
na pár měsíců Karlovy Vary s významným centrem
v západní Evropě. Lety do Düsseldorfu provozovala
společnost Germania Airlines dvakrát týdně, počínaje
26. březnem 2017 a jednosměrná letenka vyšla
na 1325 korun. Kvůli nízké obsazenosti letů linka
ukončila svůj provoz už po třech měsících.

S koncem března začala příprava ploch pro dostavbu
a rekonstrukci Domova pro seniory ve Staré Roli.
Největší letošní investiční projekt města se připravoval už několik let, kapacita domova byla nedostatečných 21 lůžek. Projekt dostavby jich přinese
dalších čtyřicet. Autorem projektu je architekt Václav
Zůna. Stavba probíhá za provozu současné budovy,
po dokončení nového křídla se stávající budova
bude rekonstruovat. Přístavba bude zprovozněna na
podzim roku 2018, rekonstrukce stávajícího objektu
skončí v roce 2019.
8
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Karlovarské muzeum po dvou letech rekonstrukce
znovu otevřelo. U příležitosti 150 let své existence
získaly nové muzejní expozice na Nové louce zcela
novu podobu, návštěvníky nyní provázejí dějinami
města zážitkovou formou za pomoci moderních
audiovizuálních prvků a za podpory unikátních
sbírkových předmětů. Vedle množství interaktivních
prvků doplňuje expozici i Haptická nebo-li dotyková
stezka s heslem „exponátů dotýkat se povoleno“
a Dětská stezka, kterou si musí malí návštěvníci
v každém sále najít.

Průvod družiny Karla IV., světelná show s akrobaty,
pískové sousoší, ocenění významných osobností,
řemeslný jarmark, hudební a divadelní projekce...
osvědčené stálice, inovované i zcela nové prvky
tvořily letošní program Zahájení lázeňské sezóny
v Karlových Varech ve dnech 5. až 7. května. Třídenní
slavnosti opět protly celé centrum města a zasáhly
i do lázeňských lesů, slavnostem předcházelo pálení
čarodějnic na dvou místech města – na Sokolském
vrchu a na Rolavě. Součástí programu Zahájení
lázeňské sezóny 2017 byl také slavnostní večer
města, během kterého byly v městském divadle
uděleny ceny města a čestná občanství. Cena města
Karlovy Vary byla udělena Vendule Duškové a Pavle
Andrejkivové, čestné občanství města Karlovy Vary
v roce 2017 bylo uděleno Otakaru Vaňkovi a Ing.
Msgre Josefu Mixovi.

Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Stejnou cenu
obdrželi letos v Karlových Varech také herečka a producentka Uma Thurmanová, držitelka Zlatého globu,
oscarové nominace a více než dvacítky prestižních
ocenění z filmových přehlídek a festivalů a herec
a hudebník Jeremy Renner, hlavní představitel šesti
Oscary oceněného filmu Smrt čeká všude a hvězda
akční série Avengers. Meditativní drama o otcovství Václava Kadrnky Křižáček letos nejvíc zaujalo
pětičlennou hlavní jury a získalo spolu s Křišťálovým
glóbem pro nejlepší film. Hlavní soutěž karlovarského festivalu domácí zástupce vyhrál po dlouhých
patnácti letech. Letošní čtyřiatřicátý ročník Jazzfestu
nabídl pět hlavních festivalových koncertů. Proměny
cestování v České republice za uplynulých pět dekád
a také české legendy cestování letos představil
výroční 50. ročník festivalu Tourfilm. Grand Prix festivalu letos obdržel rakouský spot režiséra Johannese
Greberta „An Alpine Sense of Life“, který nahlíží na
život v oblasti Alp očima jeho mladých obyvatel.

Australanka Backhousová a Nor Iden jsou historicky
prvními vítězi Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech a organizační výbor City Triathlonu pod
vedením Vladimíra Malého už uspěl s žádostí o ITU
Světový pohár v roce 2018.

V sobotu 20. května se popáté rozběhl Mattoni
1/2Maraton Karlovy Vary. Do Karlových Varů se sjeli
běžci ze všech koutů republiky i ze světa, aby si
užili běh lázeňským městem a jeho nenapodobitelnou atmosféru. Městem se prohnalo na čtyři tisíce
půlmaratonců a dva a půl tisíce běžců dm rodinného
běhu. Hlavní závod letos poprvé vysílala v přímém
přenosu Česká televize.

Karlovy Vary se o prvním zářijovém víkendu opětovně
zahalily do barevných světel. Letošní ročník festivalu
světla VARY°září byl specifický svým spojením se
světovým pohárem v triatlonu.

Pořadatelům MFF Karlovy Vary se letos podařil mistrovský kousek, hostem 52. ročníku byl letošní držitel
Oscara, Zlatého globu a bezpočtu dalších ocenění
za hlavní roli ve filmu Místo u moře (Manchester by
the Sea, 2016), Casey Affleck, který osobně převezal

Několikaleté přípravy rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do
Karlových Varů byly úspěšně završeny. Kvůli harmonogramu akademického roku ale může výuka začít
až v příštím akademickém roce. Přihlášky ke studiu
se podávají do konce února.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci pomohou se zástavou
srdce, defibrilátory mají dvě auta
Dvě auta karlovarských strážníků jsou od 1. prosince
vybavena takzvaným automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Strážníky budou v případě potřeby
úkolovat přímo zdravotničtí záchranáři. Městští policisté se tak mohou pomoci v boji o život už v první
linii. „Hlavním důvodem, proč jsme se do projektu
krajské záchranky zapojili, je pokrýt co nejvíce míst
kvůli rychlosti pomoci. Čas je totiž v podobných případech rozhodujícím faktorem,“ vysvětluje Marcel
Vlasák, velitel karlovarské městské policie.
Myšlenka na tuto netradiční výbavu služebních aut
přitom podle něj není nová, na městské policii vznikla už před několika lety.
Intenzivním kurzem na použití přístrojů i první pomoc
všeobecně už prošli všichni strážníci sloužící u pořádkové jednotky i pultu centralizované ochrany.
Strážníky budou v případě potřeby úkolovat přímo
zdravotničtí záchranáři. Podle Vlasáka se v minulosti
stalo několik případů, kdy by se jim defibrilátor hodil. „Vzpomínám si například na případ muže, kterého hlídka rozdýchávala u chrámu Maří Magdaleny.
Tehdy by byl podobný přístroj hodně užitečný,“ míní
Marcel Vlasák.

Taxi tým zasahuje
Trojice strážníků z taxi týmu provedla další dvě cílené
kontroly na taxislužbu. První proběhla koncem listopadu a odhalila pět porušení zákona. Dva případy byly postoupeny správnímu orgánu, kdy jeden řidič nepředložil
smlouvy o přepravě a druhý nedoložil knihu taxametru,
přepravoval osoby bez zapnutého taxametru a neměl
ani osvědčení o zkoušce z místopisu. Zbylé tři případy

Dva automatizované externí defibrilátory jsou zatím
dostačující. „Do budoucna se nebráníme rozšíření
této služby,“ dodává velitel městských strážníků.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
zakoupila v rámci projektu First Responder z dotačních peněz dvacet defibrilátorů AED. Vedle karlovarských strážníků je postupně předává i městské

policii v dalších městech kraje a profesionálním
i dobrovolným hasičům. V současnosti disponují
složky Integrovaného záchranného systému v kraji už 34 takovými přístroji. Záchranka chce zavést
systém stabilních AED v nejrůznějších institucích,
později pak i vytvořit síť profesionálně proškolených
záchranářů z řad obyvatelstva.

byly vyřešeny na místě v příkazním řízení. Nad rámec
této kontroly strážníci řešili dalších šest přestupků,
například vjezdy do pěší zóny mimo vyhrazenou dobu.
Druhá kontrola proběhla v úterý 12. prosince a tentokrát taxi tým Městské policie Karlovy Vary při průběžné
kontrole „klasické“ i „smluvní“ taxislužby zjistil u tří
vozidel pochybení, přičemž u dvou případů se jednalo
o porušení zákona, jak ze strany řidiče, tak ze strany
dopravce. Ve třetím případě porušil zákon pouze řidič.

Výsledkem kontroly jsou čtyři oznámení správnímu orgánu a jedna pokuta, uložená příkazem na místě. Čím
se řidiči provinili? Vozidlo nebylo například vybaveno
všemi zákonem předepsanými doklady. Dva řidiči nevyplňovali řádně záznamy o přepravě, ve dvou případech pak neměl řidič osvědčení o zkoušce z místopisu.
Během kontrol stačili strážníci z taxi týmu projednat
i další přestupky v dopravě, za něž uložili pokuty
v úhrnné výši 5300 korun.

Z VÝKONU SLUŽBY
Strážníci už odchytli
téměř dvě stovky psů
Strážníci v letošním roce odchytli již téměř
dvě stovky psů. Jak takový odchyt může
vypadat v praxi, to ukázal jeden z prvních
prosincových večerů. Krátce po 20.00 hodině
obdržel operační důstojník MP informaci
o pobíhajícím psovi na průtahu městem.
Na místo byly vyslány dvě hlídky k zajištění
odchytu. Hlídky na místě již zjistily, že pes byl
zraněn jedním z projíždějícíh vozidel a nehodu
na místě již vyšetřuje Police ČR. Zatímco
jedna hlídka asistovala policii při usměrňování
dopravy, druhá naložila psa do služebního
vozidla a převezla jej na ošetření k veterináři.
Následně byl pes umístěn do městského
útulku. Majitele německého ovčáka se zatím
nepodařilo zjistit, neboť tento nebyl ani čipován, ani neměl známku.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální bydlení bude ve městě nově nastavené
Systém sociálního bydlení bude ve městě nově
nastavený. Po roce spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování jsou kromě metodické pomoci
při přípravě a systémových opatření připraveny
i konkrétní projekty, které pomohou lidem získat
dostupné bydlení a také kompetence potřebné
k udržení bydlení, například finanční gramotnost.
S nastavením systému dostupného bydlení nabízí
Agentura pro sociální začleňování pomoc i dalším
obcím či městům, v Karlových Varech pomohla
také se zahájením komunitních prací. Cílem
snažení je stabilizovat sociální situaci ve městě
a okolí.
„Agentura pro sociální začleňování nám zajímavým postupem pomohla analyzovat a definovat
problémy v oblasti dostupného bydlení. Novou
optikou jsme se podívali i na příčiny těchto
problémů, což nám umožňuje nastavovat daleko
efektivnější řešení. V neposlední řadě nám kolegové z agentury zprostředkovali zajímavé příklady
řešení odjinud, kterými jsme se inspirovali,“ říká
primátor Petr Kulhánek.
Výsledkem roční spolupráce ASZ a Karlovar-

ských jsou kromě pracovního týmu, který bude
soustavně monitorovat a vyhodnocovat situaci
v oblasti sociálního bydlení, také dva projekty, jež
experti ASZ pomohli pro město získat. „S pomocí agentury se nám podařilo získat více než tři
miliony korun na podporu potřebné terénní práce,
vzdělávací aktivity a další systémová opatření,“
doplnil primátor Petr Kulhánek. Další finanční prostředky převyšující 4,5 milionů korun získala jedna
z místních organizací na podporu komunitní práce.
Agentura pro sociální začleňování poskytovala městu Karlovy Vary po dobu jednoho roku
tzv. vzdálenou podporu, která se, na rozdíl od
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám, zaměřuje jen na pomoc v dílčí oblasti
související se sociálním vyloučením.
„V rámci vzdálené podpory nabízíme obcím
a městům podrobné kvantitativní i kvalitativní
zmapování daného problému, abychom měli
skutečně dobré analytické podklady pro další
práci. Poté pomáháme ve městě propojit všechny
aktéry, kteří mají s danou oblastí co do činění, a to
včetně aktivních občanů. S nimi hledáme příčiny

S dětmi v boji proti kriminalitě
Náhradním rodinám znovu zapojila do projektu
Prevence kriminality. Akce „Prázdninový nápadník“
byla určena dětem ze Základní školy pro žáky se
specifickými poruchami učení Mozartova v Karlových Varech.
Pro děti ze čtvrtých a pátých tříd byly v průběhu
roku připraveny tři sportovně poznávací akce.
Během jarních prázdnin měly děti možnost zažít
jednodenní lyžování v Perninku. O velikonočních
prázdninách se žáci seznámili s chodem farmy
Kozodoj v Karlových Varech, a navštívili porcelánku
v Nové Roli. Podzimní prázdniny se nesly v histo-

rickém duchu - hrad Křivoklát, Koněpruské jeskyně,
prohlídka štoly číslo 1 v Jáchymově a sportovní
vyžití v aquaparku Agricola. Celkově se do projektu
zapojilo 72 dětí.
Cílem projektu prevence kriminality je seznamovat děti s různými možnostmi trávení volného
času prostřednictvím zábavy, výletů, vzdělávání,
ale tím hlavním je především udržování přímého
kontaktu s vrstevníky. Snahou je poukázat, že děti
jsou schopny trávit volný čas i bez mobilů, tabletů
a dlouhého vysedávání u počítačů.

Bc. Veronika Hrnková

problémů a navrhujeme jejich řešení,“ vysvětlil
Michal Kratochvíl, vedoucí regionálního centra ASZ
pro severozápadní Čechy. „Znáte-li rozsah problému a jeho příčiny a víte-li, že jinde se problém
daří úspěšně řešit, není pak pro aktéry složité
formulovat opatření i pro jejich město,“ dodal.
Agentura pro sociální začleňování, Regionální
centrum pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský
kraj v současné chvíli poskytuje podporu celkem
21 městům či obcím, o přístupu ke spolupráci
jedná s dalšími. „Ve většině případů se jedná
o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám, který je pro obce
výhodnější. Jeho součástí je totiž možnost podávat
žádosti o dotace do uzavřených výzev ESF, které
jsou vypisovány právě pro žadatele spolupracující
s ASZ v tomto režimu,“ uvedl na závěr vedoucí
regionálního centra Michal Kratochvíl.
Více informací o Agentuře a jejím působení v sociálně vyloučených lokalitách najdete na
www.socialni-zaclenovani.cz a www.facebook.
com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Bezpečnostní dveře, otevír

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

Rudolf
Čurda
Rudolf
Čurda
Tel.: 602 488 372
Tel.:353
602
566 488
016

372
E-mail:
curda.zamecnictvi@seznam.cz
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz
353 566 016

www.zamecnictvi-svopok.kvalitn

...již od roku 1992

 PRODEJ a OPRAVY ŠPERKŮ
 VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
za nejlepší možné ceny
 INTERNETOVÝ PRODEJ
Západní 1208/11, Karlovy Vary
tel.: 353 229 274
PO - PÁ: 9.00 - 17.30
info@klenotnictvi-jelinek.cz

www.klenotnictvi-jelinek.cz
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Strom roku 2017:
Karlovarská Vrbička je sedmá

Sedmé místo v celorepublikové anketě Strom roku
letos obsadila karlovarská Vrbička. O konečném
pořadí mezi dvaapadesáti nominovanými stromy
z celé ČR rozhodly dárcovské DMS a podpisy na
hlasovacích listech. Karlovarská Vrbička obdržela
1725 hlasů. „Děkujeme všem, kteří Vrbičku podpořili,“ vzkazují děti z Mateřské školy Studánka, které
Vrbičku se svojí paní učitelkou Věrou Bartošovou do
soutěže přihlásily.
Vítězem 16. ročníku soutěže vyhlašované Nadací
Partnerství je 230 let starý ořešák z Kvasic ze Zlínského kraje, který obdržel více než 10 tisíc hlasů.

Druhé místo obsadila lípa U Obrázku z Tvrdonic
s 8,5 tisíci hlasy, třetí v pořadí skončil strážný dub
na Kabátě z Ústí nad Labem s téměř 7,7 tisíci hlasy.
MŠ Studánka (je organizační součástí 1. Mateřské
školy Karlovy Vary) ve spolupráci se spolkem Žijeme
Tuhnice připravuje v těchto dnech projekt, díky
němuž bude výtěžek z charitativní akce ve výši
5.546 korun použit na výrobu a instalaci informační
cedule.
Všech dvanáct stromů - finalistů, které v prvním
kole vybrala odporná porota, jste mohli začátkem
září vidět také v Krajské knihovně Karlovy Vary Dvory, kde byla putovní výstava Strom roku 2017
instalována. Nyní je můžete vidět na stránkách
Nadace Partnerství (www.stromroku.cz), kde můžete též získat další informace o letošním i minulých
ročnících ankety Strom roku.
Pokud byste chtěli Vrbičku ještě dodatečně podpořit
a přispět na vybudování odpočinkového posezení,
obraťte se na spolek Žijeme TUhnice. „Osamocená
Vrbička u tuhnické lávky má svůj příběh, historii
a krásu. Važme si a chraňme naši přírodu. Až tu
ona nebude, nebude ani nás,“ říká Věra Bartošová,
učitelka dětí z MŠ Studánka.

Den otevřených
dveří VVŠKV
Třetí ze série dnů otevřených dveří na nábřeží
Jana Palacha proběhne 12. ledna. Opět budou
probíhat praktické ukázky i odborné přednášky
a tentokrát k účasti na lednový den otevřených
dveří VVŠKV návštěvníky zve Aleš Háma, herec,
zpěvák, kytarista, moderátor a především karlovarský rodák. První den otevřených dveří VVŠKV
proběhl 10. listopadu, druhý 8. prosince.

Lázeňský pohárek
Již 19. ročník stále populárnější gastronomické
soutěže žáků středních škol „Lázeňský pohárek“
proběhl letos v mikulášské atmosféře v prostorech slavnostního sálu Grandhotelu Pupp. Tato
náročná soutěž prověřující odbornou zdatnost
žáků je společným partnerským dílem Střední
školy stravování a služeb Karlovy Vary, Střediska
praktického vyučování Grandhotel PUPP a karlovarské pobočky Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Na letošní ročník dorazilo 17 soutěžících do
kategorie kuchař a 11 žáků do kategorie cukrář
reprezentujících gastronomické školy a hotelové
společnosti zvučného jména. Soutěžící prezentovali jak svoje hotové výrobky, tak i současně
vystupovali na pódiu před publikem, kde se
snažili prokázat své dovednosti. Hodnoceni byli
komisemi složenými z našich špičkových odbor-

níků v oblasti gastronomie v čele v prezidentem
Asociace kuchařů a cukrářů ČR panem Miroslavem Kubcem.
Absolutním vítězem kategorie kuchař se stal
žák karlovarské Střední školy stravování a služeb
Lukáš Roubínek, který byl na soutěž připraven
Střediskem praktického vyučování Grandhotel PUPP. Mezi cukráři dominovala Magdaléna
Murínová reprezentující Středisko praktického
vyučování hotelu InterContinental Praha. Uznání
však patří nejen vítězům, ale i všem soutěžícím za
náročnou přípravu a zájem o odborný růst.
Celodenní akce poskytla mladým gastronomům
i jejich pedagogům mimo krásných zážitků také
mnoho prostoru pro inspiraci a výměnu odborných zkušeností a byla též skvělou příležitostí
k popularizaci gastronomie a řemesla.

Mladí filmaři uspěli na přehlídce Jufinale
Již několik let spolupracuje Základní škola jazyků
Karlovy Vary s Realschule im Stifland z Waldsassenu.
Tradiční prosincovou akcí se stala návštěva školního
vánočního jarmarku v německé škole, na kterém
má každá třída svůj stánek a prodává návštěvníkům školy svoje výrobky. Karlovarská škola se této
akce účastnila po třetí a už po druhé tu měla svůj
vlastní stánek s výrobky. Utržené peníze z prodeje
byly opět předány partnerské škole, která je použije
na charitativní účely. Čerstvým dokladem úspěšné
spolupráce obou škol je úspěch jejich žáků na přehlídce mládežnických filmů Jufinale, která se konala

25.11.2017 v bavorském Marktredwitzu. Z více
než stovky filmů získal hlavní cenu česko-německý
krátký film „velikOstern“, který byl letos v dubnu
natočen žáky vyšších ročníků během jejich pobytu
v bavorském mediálním centru Tannenlohe. Smíšené
česko-německé skupiny napsaly scénář pro své
filmy, vyrobily kulisy a s odbornou asistencí filmy
samy natočily i sestříhaly. Toto filmové soustředění
bylo vyvrcholením půlročního projektu zaměřeného
na výměnné pobyty žáků mezi oběma partnerskými
školami.

Danuše Kubová, Jana Táborková
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Spokojená třída aneb jak spolu vycházet
V říjnu a listopadu bylo v Základní škole Karlovy Vary, Truhlářská 19, hravě a veselo. Třídní
učitelé využili projekt „Spokojená třída“ pro
práci s celým třídním kolektivem. Tento čas
a prostor byl věnován osobnostnímu rozvoji
žáků a posílení vzájemných vztahů mezi žáky
a pedagogy.

dovedností. S třídními učiteli se rozklíčovalo
zaměření her a aktivit, mluvilo se o projevech
třídy i jednotlivců. Pro žáky se zpětná vazba stala
nástrojem techniky, jak využít získané zkušenosti
v běžném životě či třídním kolektivu. Žáci sami
hledali nové způsoby řešení.
Spolupráce s KreBulem trvá již několik let
a přináší velmi dobré výsledky. Kohezní výjezdy

jednotlivých třídních kolektivů se staly součástí
preventivních programů na naší škole. Setkávají
se s kladným ohlasem rodičů i učitelů, děti se na
ně velmi těší. Také díky nim se nám daří vytvářet
příjemné klima školy a minimalizovat výskyt
nežádoucích jevů v chování žáků.
Mgr. Jiří Gabriel Kučera,
DiS., Mgr. Jana Fibrichová

Cílem projektu „Spokojená třída“ byla pozitivní
změna klimatu tříd realizací takových aktivit,
které jsou „návodem“ k budování správně
fungujícího třídního kolektivu. Předcházíme tak
vzniku špatných vztahů mezi žáky a jiným patologickým jevům. Dozvěděli jsme se, jak udržet
zdravé vztahy ve třídě i čelit sociálnímu tlaku, či
jak efektivně řešit konflikty a hlavně jak týmově
spolupracovat.
Prachatičtí lektoři z KreBulu, o. p. s. si nechali
poslat charakteristiku třídy od třídních učitelů,
aby mohli připravit program přesně „šitý na
míru“ samotnému třídnímu kolektivu. Projekt
tak byl zaměřen na budování a podporu třídního
kolektivu, prohlubování bezpečí žáků v třídním
kolektivu, důvěru v učitele, včasnou intervenci
v oblasti specifické primární prevence, aktivity
zaměřené na prevenci rizikového chování.
Přínos projektu vidíme v tom, že žáci byli motivováni k porozumění sobě samému i druhým,
zvládnutí projevů vlastního chování, možnosti
získání kompetencí v oblasti budování týmové
spolupráce. Nalezli či hledali způsoby úspěšného
rozvoje sociálního klimatu ve třídě, rozvoji sociálních dovedností jednotlivců a budování důvěry
mezi učitelem a žákem, rozvoji komunikačních

Spolupráce ZŠ jazyků K. Vary s Jenaplanschule z Markersbachu
V předvánočním období se někteří žáci a učitelé
karlovarské Základní školy jazyků opět setkali
s žáky a pedagogy z německé školy Jenaplans-
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chule v Markersbachu. V rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu vystoupila
v Markersbachu skupina karlovarských žáků

se svým příspěvkem na listopadové konferenci,
která se konala ku příležitosti 25. výročí založení
této partnerské školy. Protože se tento společný
projekt česko-německého partnerství ocitá právě
ve své polovině, připravily obě školy pro tuto
konferenci krátký program (karlovarská škola
v němčině, partnerská v češtině) a seznámily
účastníky konference s průběhem realizovaných
společných střetnutí a s natočenými česko-německými videi. Konference se za město Karlovy
Vary účastnil náměstek primátora Mgr. Jiří Klsák
a vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy
Ing. František Škaryd.
Na Kadaňsku se poté konalo střetnutí, které
zahájilo druhou polovinu projektu. Se životem
mnichů se žáci devátých tříd obou škol seznámili
ve františkánském klášteře v Kadani a v Tušimicích se dozvěděli mnoho zajímavostí o provozu
zdejší elektrárny. Zbyl čas i na seznamovací hry
a prohlídku centra Kadaně. Vánoční Drážďany
pak byly dalším cílem společného setkání - žáci
si společně prohlédli historické centrum města
a kromě tradičních trhů tu navštívili také Muzeum
hygieny, které je zaujalo svou interaktivní expozicí
o člověku. 	
Danuše Kubová

• REFERENDUM

MÍSTNÍ REFERENDUM O OBNOVĚ HISTORICKÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
OTÁZKA POLOŽENÁ K ROZHODNUTÍ
V MÍSTNÍM REFERENDU
„Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení
oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?“
DATUM A HODINY KONÁNÍ
• 12. ledna 2018 (pátek)
• 13. ledna 2018 (sobota)

od 14.00 do 22.00 h.
od 8.00 do 14.00 h.

PRÁVO HLASOVAT
Právo hlasovat v místním referendu má:
• státní občan České republiky, který alespoň druhý
den hlasování dosáhl věku 18 let a je v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu v Karlových Varech
• státní občan jiného členského státu Evropské unie,
který alespoň druhý hlasování dosáhl věku 18 let
a je v den hlasování přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu v Karlových Varech, a to za předpokladu, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů vedeného pro volby do Zastupitelstva
města Karlovy Vary.
Překážkami v právu volit jsou:
• omezení osobní svobody stanovené na základě
zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí
svobody,
• omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat
v referendu,
• omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace na infekčním oddělení nemocnice), nebo
• výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast
v místním referendu plnění povinností z této služby
vyplývajících.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek obdrží oprávněná osoba v souladu
se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v den hlasování od okrskové komise v hlasovací místnosti.
ROZDÍLY V BUDOVÁCH, KDE PROBÍHÁ VOLBA
PREZIDENTA A MÍSTNÍ REFERENDUM
Hlasovací místnosti pro referendum jsou ve většině
případů (46 volebních okrsků) umístěny ve stejné budově, kde bude probíhat volba prezidenta. Pouze ve 4
případech se nepodařilo zajistit v téže budově oba typy
hlasování. Rozdíly proto zdůrazňujeme níže.
Okrsek č. 10
Místní referendum: Lázně III, Mlýnské nábřeží 5 – 1.
patro, modrý salonek vedle koncertního sálu
Volba prezidenta: Vojenská lázeňská léčebna, Mlýnské nábřeží 7
Okrsek č. 16
Místní referendum: ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25
Volba prezidenta: Městská policie K. Vary, Moskevská 34
Okrsek č. 33, 35
Místní referendum: ZŠ a ZUŠ, Šmeralova 15
Volba prezidenta: Galerie Duhová paleta, Sokolovská 35

Ve dvou případech budou u téže budovy dva samostatné vchody:
Okrsek č. 5
Místní referendum: Městská knihovna K. Vary, I. P.
Pavlova 7 – čítárna
Volba prezidenta: Městská knihovna K. Vary, I. P. Pavlova 7 – půjčovna knih
Okrsek č. 50
Místní referendum: Hasičská zbrojnice Tašovice
– přízemí (zadní vchod)
Volba prezidenta: Hasičská zbrojnice Tašovice
– 1. patro
Informace o tom, do jaké hlasovací místnosti mohou jít oprávněné osoby hlasovat, bude zveřejněna v oznámení na území každého okrsku a též na
www.mmkv.cz v oddíle „Místní referendum“.
SEZNAMY VOLIČŮ
Každý volič si může v úředních hodinách na evidenci
obyvatel Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská
2035/21 (přízemí) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či v dodatku stálého seznamu voličů
a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
HLASOVACÍ PRŮKAZY
Hlasovací průkaz umožňuje oprávněné osobě hlasovat
v jakémkoli hlasovacím okrsku na území města Karlovy Vary.
Oprávněné osoby, které nebudou moci hlasovat v hlasovacím okrsku, v jehož stálém seznamu nebo v dodatku stálého seznamu jsou zapsáni, mohou podat
žádost o vydání hlasovacího průkazu:
1) nejpozději do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, 361 01 Karlovy Vary, nebo
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče na ID datové schránky
Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost
nemusí být podepsána uznávaným elektronickým
podpisem voliče),
2) nebo nejpozději do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
• osobně na odbor vnitřních věcí Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 – 3. patro hlavní
budovy. Žadatel podepíše žádost před pověřeným
úředníkem po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.
Formulář žádosti o vydání hlasovacího průkazu je
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podobě
na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21.
Osobně podané žádosti přijímají:
- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289
- Lubomír Kousal, kancelář č. 314, tel. 353 151 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
(ve středu 10. ledna 2018 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin
pátek
8.00 – 12.00 a 13.00 – 13.30 hodin.
Hlasovací průkaz je možné:
1) předat osobně oprávněné osobě, nebo
2) předat osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vy-

dání hlasovacího průkazu, nebo
3) zaslat oprávněné osobě do vlastních rukou na jím
uvedenou adresu.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Hlasování je umožněno oprávněné osobě za předpokladu, že prokáže okrskové komisi svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství jiného členského státu Evropské unie.
Totožnost a státní občanství prokáže oprávněná osoba
platným občanským průkazem, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním,
diplo¬matickým nebo služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem.
Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.
Oprávněná osoba, která hlasuje na hlasovací průkaz,
je povinna po prokázání totožnosti a státního občanství odevzdat hlasovací průkaz okrskové komisi.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným
způsobem upraví:
na hlasovacím lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo „NE“, pro
kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední
obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Oprávněná osoba se zdrží hlasování o položené otázce
tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou
odpověď.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
hlasuje oprávněná osoba tak, že vloží úřední obálku
před okrskovou komisí do hlasovací schránky.
Hlasovací lístek je neplatný:
a) není-li vytištěn a dodán okrskovým komisím statutárním městem Karlovy Vary, nebo
b) není-li vložen do úřední obálky.
Hlas oprávněné osoby je neplatný:
a) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků
b) označí-li křížkem současně odpověď „ANO“ i „NE“
c) označí-li hlasovací lístek jiným způsobem, než způsobem uvedeným v poučení.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
oprávněná osoba požádat magistrát města (Bc. Košíková – tel. 353 151 223, p. Raková – tel. 353 151
220), a v den hlasování příslušnou okrskovou komisi
o to, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost,
a to pouze v územním obvodu svého hlasovacího
okrsku. V takovém případě okrsková komise vyšle
k oprávněné osobě své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
HLASOVACÍ MÍSTNOST U OBČANŮ ČR S ÚŘEDNÍ
ADRESOU NA OHLAŠOVNĚ
Oprávněné osoby, které mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. na adrese: Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, jsou zapsány ve stálém seznamu voličů v okrsku č. 1, v němž je hlasovací místnost
umístěna v základní škole Dukelských hrdinů, Moskevská 25.
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INICIATIVA ZA OBNOVU
LITINOVÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
Ing. Josef Plašil, Ing. Ota Řezanka, Ing. Václav Benedikt, Olga Bischofová, Alexandr Maier

Hlavní důvody naší snahy o obnovu historické litinové kolonády jsou - za prvé poznání
jejích kvalit a za druhé znalost tristního stavu
stávající budovy. Cenu rekonstrukce současné
budovy odhadujeme na 120 až 200 milionů
Kč. Nesouhlasíme s plánem města současnou kolonádu opravit a za 15 let zbourat, aby
mohla být realizována jiná kolonáda. Karlovy
Vary potřebují mít krásnou a funkční Vřídelní
kolonádu co nejdříve.
Začátkem roku 2016 jsme proto sepsali petici za
obnovení kolonády architektů F.Fellnera a H.Helmera, která vzbudila u mnoha lidí doslova nadšení.
K dnešnímu dni má tato petice již přes 3 tisíce
podpisů. S peticí jsme navštívili vedení města, ale
to na ní žádným způsobem nereagovalo. Rozhodli
jsme se tedy jít složitou cestou místního referenda, jehož výsledek by byl pro radnici závazný.
Nasbírali jsme více než 5 tisíc podpisů, z nichž
nám město uznalo potřebných 3800.
Navzdory tomu, že jsme splnili všechny
požadavky dané zákonem, zastupitelstvo konání
referenda neschválilo. Nezbývalo nám, než se
obrátit na soud, který spekulace města zamítl
a referendum vyhlásil.

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA Z ROKU 1975
PROJEKT
Počátkem 60. let byla vypsána architektonická
soutěž na novou Vřídelní kolonádu a okolí, kterou
vyhrála studie ing. arch. Dr. Jaroslava Otruby.
Zadání soutěže počítalo se zbořením většiny
historických budov a s výstavbou dalších objektů.
Realizována byla naštěstí jen vlastní Vřídelní
kolonáda.

„Kolonáda Jurije Gagarina (původní název) je
stavbou ve stylu architektonického brutalismu,
typického pro architekturu 60. a 70. Let. Objekt
vytváří záměrnou konkurenci okolní historické výstavbě. Umístěním nad řeku i výrazným průnikem
na druhý břeh směrem k Tržní kolonádě znamenal
zásadní urbanistickou i architektonickou proměnu
této partie nejstarší části města, která vyvolávala
od samého počátku kontroverze. Sám architekt nebyl s vývojem projektu a realizací zcela
ztotožněn a stavba pro něj znamenala jisté osobní
trauma.“ (zdroj Stavebně historický průzkum
Vřídelní kolonády, Ing. arch. Zdeněk Lukeš)
VÝSTAVBA
Stavba byla zahájena v roce 1969 a ukončena
1975. Rozsáhlá a velmi těžká stavba představovala vysoké riziko pro vřídlovcovou desku. Stavbu
prováděl Městský stavební podnik Karlovy Vary.
Kolonáda byla otevřena 11.května 1975 v rámci
oslav 30. výročí osvobození vlasti Sovětskou
armádou. Shodou nešťastných okolností byla
právě zima na přelomu let 1974 a 1975 jednou
z nejdelších a nejtužších. Od pamětníků víme, že
například asfaltová izolační lepenka na střeše se
pokládala za mrazu na 5cm tlustou vrstvu ledu.
Střecha byla přístupná pouze první rok, po té
musela být zavřena.
Od svého otevření byla budova již mnohokrát
opravována, přičemž náklady oprav byly běžně
v milionech Kč. Poslední významnou investicí byl
provizorní výtrysk Vřídla před budovou kolonády za
9,1 milionu Kč provedený v dubnu 2016.
HAVARIJNÍ STAV
Za poslední roky město úplně zanedbalo údržbu
budovy a tak musely být na počátku roku 2016

STUDIE Z 60.LET SE SOUČASNOU KOLONÁDOU (pohled přes Vřídlo k Puppu, vpravo
terasové domy)
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TRHLINY VE STROPNÍ DESCE SE PROPISUJÍ I DO DLAŽBY
stavebním úřadem nařízeny „nutné zabezpečovací práce“. Podlaha je podepřena desítkami
dřevěných sloupů. Do suterénu proniká trhlinami
v betonu kysličník uhličitý z podloží, a tak musela
být instalována čidla, aby mohli pracovníci Správy
kolonád včas utéct. Propadají se sloupy a praskají
skla ve Vřídelní hale. Havarijní stav byl konstatován u nosné železobetonové konstrukce, odhad
nákladů na opravu je dle autora statického posudku Ing. Hampla 120 milionů Kč. Oprava nosné
konstrukce fakticky znamená rozebrání Vřídelní
haly, vybourání základů, betonáž nových základů,
podlahy a stavbu repliky vřídelní haly.
A zbývající část kolonády má dle vyjádření města
životnost 15 let. Město samo proto navrhuje kolonádu do této doby zbourat a vyhlásit architektonickou soutěž.
Stavba reflektuje zcela jinou dobu a ideologickou
linii, než jaká by měla město reprezentovat. Varovné jsou i povodňové studie, které za nejnebezpečnější místo označují právě nízký profil koryta řeky
Teplé v místě zakrytí stávající kolonády. Součástí
stavby je totiž i 70 metrů dlouhé přemostění Teplé,
které je rovněž na hranici životnosti. Celá budova
je plošně i objemově téměř dvojnásobná, než byla
budova litinové kolonády.
Ani po dvou letech od částečného uzavření kolonády nemá magistrát zpracován stavebně technický průzkum, který by zmapoval skutečný rozsah
poškození. Není projekt a rozpočet rekonstrukce.
V médiích se přesto objevilo, že rekonstrukce
bude stát 40 milionů Kč. Reálný odhad je 120
milionů. A plánovaná výstavba nové kolonády za
15 let? To může být 200 ale také 500 milionů. Desítky milionů bude stát i navrhovaná mezinárodní
architektonická soutěž, jejíž výsledek je nejistý.
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Proč utrácet tyto peníze, když se můžeme vrátit
k základnímu kameni největšího rozmachu města?
Ke kolonádě, kterou procházel Tomáš Garrigue
Masaryk nebo Vlasta Burian, ke kolonádě která
byla nazývána „Evropským chrámem zdraví“.

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA ARCHITEKTŮ
F.F ELLNERA A H. HELMERA
O ATELIÉRU FELLNER A HELMER
Vídeňští architekti působili na přelomu 19.století.
Specializovali se na divadla, ale dělali i obchodní
domy, novodobé zámky, honosné vily. Jsou autory
Státní opery v Praze, divadla v Liberci, Mahenova
divadla v Brně nebo Slovenského národního divadla
v Bratislavě.
Byli proslulí rychlou dodávkou staveb, používáním moderních technologií (elektřina, odvětrávání,
výtahy). Z výtvarného hlediska jde o architekturu,
kterou označujeme jako historismus, s překypujícím
řemeslným dekorem. Častými spolupracovníky
ateliéru při výzdobě interiérů a exteriérů budov byli
i významní umělci své doby – např. světoznámý
malíř Gustav Klimt, který se podílel i na výzdobě
karlovarského divadla.
Smrtí Hermanna Helmera v roce 1919 ukončil ateliér svoji činnost. Za 43 let svojí existence realizovali
přes 200 staveb, řada z nich dodnes zdobí centra
evropských měst. Byli špičkami ve svém oboru,
mistrovství dokazovali zejména v interiérech staveb.

FELLNER A HELMER V KARLOVÝCH VARECH
Jejich první stavbou byla právě Vřídelní kolonáda. Byla realizována během půl roku v roce
1879. V roce 1939 byla rozebrána a odvezena do
Německa, uvádí se, že jako dar vůdci pro zbrojní
průmysl. (Adolf Hitler jí na podzim 1938 při své
návštěvě města osobně viděl. Plánem nacistů
bylo přebudovat celé město jako hlavní lázně pro
budoucí velkoněmeckou říši.)
Ateliér Fellner Helmer realizoval po Vřídelní
kolonádě v K.Varech dalších 10 staveb, například
Sadovou kolonádu, Tržní kolonádu, Městské divadlo, Goethovu rozhlednu, Císařské lázně, Národní
dům nebo Grandhotel Pupp.
Dalších přibližně 20 budov navrhl jejich žák –
Karlovarák Alfréd Bayer. Napodobovat je začali
i další architekti. Právě Vřídelní kolonáda byla
tedy základním kamenem celé architektonické
přeměny města. Vídenští architekti přinesli do

města nový zdobný styl a určili tím jeho obdivovanou podobu.
Světoznámý švýcarský architekt Le Corbussier
přirovnal Karlovy Vary ke sletu dortů, traduje se, že
prohlásil: „Procestoval jsem celé Československo
a největší architektonickou jednotu jsem nalezl
v Karlových Varech, je to slet dortů.“
Cílem referenda je vrátit zpět do srdce města
základní kámen této architektury, stavbu, od které
byla celým světem obdivovaná podoba Karlových
Varů odvozena.
VYSVĚTLENÍ K NĚKTERÝM NÁZORŮM UVÁDĚNÝM PROTI STAVBĚ LITINOVÉ KOLONÁDY
Jakákoli stavba musí projít řádným stavebním
řízením včetně přísného posuzování z hlediska
ochrany pramenů. Pokud město věří, že jimi
plánovaná novostavba kolonády za 15 let splní
požadavky na výstavbu, není nám jasné, proč by

POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STAVEB:
Zastavěná plocha

Objem stavby

Cena stavby (opravy)

GAGARINOVA KOLONÁDA

2 167 m2

26 tisíc m3

min.120 milionů Kč

KOLONÁDA FELLNER HELMER

1 428 m2

15 tisíc m3

cca 250 milionů Kč

KV ARÉNA (pro srovnání)

12 000 m2

220 tisíc m3

1,2 miliardy Kč
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stavba litinové kolonády prameny ohrozila, jak
tvrdí.
V karlovarském archivu jsou zachovány původní
plány litinové kolonády. Existuje obsáhlá fotodokumentace. Je tedy možné podle nich repliku
vystavět. Máme již i projekt ve 3D pro vizualizaci.
Zabezpečovací práce mohou na kolonádě
probíhat až do doby zahájení stavby jiné kolonády,
dodávky vřídelní vody nemohou být referendem
ohroženy. Referendum se k zabezpečovacím
pracím nevyjadřuje. Repliky významných budov již
dostatečně historicky obhájili svůj význam. Staví
se jen výjimečně a to pouze tam, kde novostavba
nedokáže nahradit historický originál. Mnohé
jsou i památky UNESCO (centrum Varšavy, mosty
v Mostaru a Luzernu, zvonice v Benátkách). Jejich
ekonomický i estetický přínos je jasný viz znovupostavené centrum Drážďan, nebo replika Tržní
kolonády v Karlových Varech z roku 1993.

Karlovy Vary čeká historicky první referendum
Ve dnech 12. a 13. ledna proběhne v Karlových
Varech referendum, které může rozhodnout
o osudu Vřídelní kolonády. Podle navržené otázky
se bude rozhodovat nejen o vzhledu kolonády
nové, ale i o tom, zda se mají ukončit opravy
havarijního stavu kolonády současné. Po vyjádření
souhlasu s touto otázkou tak hrozí několikaleté
uzavření kolonády pro veřejnost, což bude mít
dopad do oblasti cestovního ruchu a lázeňství
a na to navázaných služeb.
Kromě tohoto nebezpečí je nutné se zamyslet
i nad otázkou, kde vzít na tak nákladný projekt
finance.
Iniciátoři referenda odhadují náklady na repliku
250 milionů korun. To není reálné. Podle podrobné
kalkulace bude na výstavbu kolonády a stavbou způsobené úpravy okolí potřeba více než
čtyřnásobek – 1.171.000.000 korun. To je více,
než rozpočet města unese. Pro podobnou stavbu
16

krl° LEDEN

navíc neexistují dotační tituly. Pro město to proto
znamená nutnost na mnoho let omezit jiné výdaje,
například na úklid, údržbu a obnovu města.
Nástupce původního výrobce litinových prvků
kolonády – salmovských strojíren a sléváren
v Blansku – firma Ernst Leopold s.r.o. z Blanska dle sdělení z 22. listopadu 2017 žádnou
dokumentaci k objektu Vřídelní kolonády nemá
a o výrobu z kapacitních a technických důvodů
nemá zájem. Tato skutečnost je pro realizaci projektu zásadní, neboť údajně nízká cena litinových
prvků vycházela z předpokladu, že dokumentace
k nim i originální formy jsou k dispozici. Navíc
průzkum ukázal, že u nás momentálně není ani
jiný výrobce, který by byl schopen či ochoten
celkovou repliku kolonády zvládnout.
Náš postoj je v této věci jednoznačný. Nechceme
se nejen jako představitelé města, ale ani jako
jeho občané zavázat k jedinému možnému řešení

– tedy replice historické litinové kolonády. Upřednostňujeme otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž, v níž se na rozhodování o vítězi budou
moci podílet i karlovarští občané a odborníci.
Vítězný návrh by měl svou kvalitou a nápadem
zvýšit věhlas Karlových Varů v mezinárodním měřítku. Tuto myšlenku zastávají i zástupci odborné
veřejnosti, kteří ji vyslovili v otevřeném dopise
Spolku inženýrů a architektů, kde připomínají, že
otevřené soutěže se zcela jistě může zúčastnit
i návrh požadované repliky litinové kolonády.
Stejné doporučení vzešlo i od autorů stavebně-historického průzkumu kolonády, mezi něž patří
i historik architektury Zdeněk Lukeš.
Jsme toho názoru, že výše uvedené informace by
měl mít a vzít v potaz každý občan, který zvažuje
účast v referendu.
 Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

• LIDÉ

Knihy jsou celoživotní láskou
Úctyhodných devadesát pět let života oslavila na
konci listopadu paní Kateřina Škodáčková, čtyřnásobná maminka, šesti násobná babička a devíti
násobná prababička původem ze Slovenska. Pochází
ze Žitného ostrova u Dunajské Stredy. Západ Čech se
pro paní Kateřinu a její rodinu stal místem k životu
na začátku 70. let. Manžel tehdy dostal pracovní
umístěnku do dolů v Jáchymově. Po čase pak oba
našli uplatnění v místním lázeňství, nejprve v Jáchymově, později v Karlových Varech. Celoživotní láskou
oslavenkyně byly knihy. „Nemusela jsem zábavy,
nechodila do hospody, mně stačily knížky. Četla jsem
pořád a všechno,“ vypráví. Ráda sleduje i televizi,
zajímá ji politika i seriály, nejraději má ale staré filmy
nebo snímky ze starých časů. Když se paní Kateřiny
zeptáte na nejoblíbenější jídlo, bez rozmyšlení ihned
odpoví – maso a špek. Velkou radost paní Škodáčkové vždy dělala a dodnes dělá rodina. „Manžel
i děti se mi opravdu povedly, muž nikdy nechodil
do hospody, jsem pyšná na to, že jsem děti dobře

vychovala. Ráda vzpomínám na staré časy, jak jsme
si celá rodina sedli a klábosili, třeba i o hloupostech.
Ale hlavní bylo, že jsme byli spolu,“ vyznává se
oslavenkyně. K jejímu významnému životnímu jubileu
ještě jednou přejeme zdraví, štěstí, pohodu a hlavně
nespočet rodinných setkání.

Nejraději se toulá po městě

Významné životní jubileum, neuvěřitelných 90 let,
oslavila paní Růžena Trávníčková. Karlovaračkou
je od roku 1961.„Bylo mi 35 let a přijela jsem do
Karlových Varů na svatbu své mladší sestry Anny.
Tady jsem poznala Jirku, svého budoucího manžela,
a už jsem tady zůstala,“ prozrazuje paní Růžena, jak

Jiří Kovařík stál
v čele města

se z rodiště u Týna nad Vltavou a po několika letech
života v Praze ocitla na západě Čech. Karlovy Vary si
ihned získaly její srdce. „Zamilovala jsem si to tady,
nejvíc v Drahovicích. Měla jsem hodného muže, mám
hodného syna a líbilo se mi s nimi tady žít,“ vyznává
se oslavenkyně. Kdysi se vyučila švadlenou a tomuto
oboru byla na nejrůznějších postech věrná celý život,
a to nejen ten profesní. Šití bylo její největší zálibou
i ve volném čase. Dnes si ráda zajde na koncert
Karlovarského symfonického orchestru a ze všeho
nejraději se toulá po městě. „Odmítám jezdit autobusem, všude chodím, ráda se jen tak courám, hlavně
po stezkách a pěšinách kolem řeky.“ Její vitalitu
dokládá oblíbená trasa z Tuhnic až do Otovic a zpět.
Paní Růžena si dokáže užít každý den a žije spokojeně. „Jsem šťastná za to, jaký život jsem žila a že
mám teď na blízku, až na manžela, své nejmilejší,
tedy syna a sestru.“ Paní Trávníčkové proto přejeme,
ať si rodinnou pohodu, pozitivní náladu a neskutečnou vitalitu užívá ještě dlouhá léta.

ZLATÁ SVATBA ADAMA A EVY
Na světě není známější a ikoničtější dvojice
než Adam a Eva. I my máme to veliké štěstí
na jednu takovou. Stejně jako spojením lomu
světla a kapky vody vzniká duha, stejně spojením Adama a Evy Šimoníčkových vznikla naše
barvitá rodina. Již 50 krásných let jdou spolu
životem a vychovali tři krásné dcery a můžou
se těšit z (prozatím) šesti vnoučat. Za to vše jim
moc děkujeme a ze srdce gratulujeme. Milující
rodina

Foto: NikStar

V sále Národního domu se dne 10. ledna 1990
sešlo mimořádné plenární zasedání Městského národního výboru. Na tomto jednání byl do
fukce předsedy zvolen Ing. Jiří Kovařík. Narodil se
28.11.1942 v jihočeském Veselí nad Lužnicí. Po
maturitě pracoval rok ve stavebním podniku a pak
studoval na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.
Nastoupil jako projektant ve Státním ústavu dopravního inženýrství Praha. Brzy ho čekala roční základní
vojenská služba a to v Karlových Varech. Zde poznal
svoji budoucí ženu. Až do léta 1972 stále dojížděl za
prací do Prahy. Pak následoval Pragoprojekt Praha,
středisko Karlovy Vary, kde působil až do svého
zvolení předsedou MěstNV.
Přes určité zkušenosti-byl od roku 1986 zastupitel
a také předseda komise výstavby- nebyla jeho práce
snadná. Chyběl dostatek vhodných komunálních politiků, chybělo kvalitní zázemí, nové politické strany
teprve vznikaly, bylo třeba řešit obměnu pracovníků
úřadu i mnoha městských organizací, zajistit první
svobodné volby, navázat spolupráci se zahraničními
partnery a mnoho dalších úkolů. Ing. Kovařík se
všeho zhostil velmi dobře. Vybojoval pro město pozici
statutárního města, pro své následovníky post primátora, podílel se na uspořádání 27. Mezinárodního
filmového festivalu, zajišťoval přestěhování úřadu do
nových objektů v Moskevské ulici. Současně pracoval jako konzultant vlády, podílel se na tvorbě zákona
o obcích, spolupracoval na tvorbě statutu města.
Ve funkci „starosty“ skončil 11.12.1990 a vrátil se
na své původní pracoviště. Zůstal ale členem zastupitelstva, členem rady města a předsedou komise
výstavby. V roce 1994 zanechal politické činnosti,
později založil soukromou projekční firmu. Znal jsem
ho velmi dobře a jsem stále přesvědčen, že jeho
práce pro město nebyla nikdy doceněna a zaslouží
si, i s odstupem, nemalé uznání. Ing. Jiří Kovařík 9.
listopadu 2017 zemřel. Jeho jméno bude provždy
uváděno jako jméno muže, který stál po určitou dobu
v čele města. Čest jeho památce !

PhDr. Zdeněk Musil
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2018
DATUM A HODINY KONÁNÍ
• 12. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00 h.
• 13. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00 h.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo
volby, a to ve dnech:
• 26. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00 h.
• 27. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00 h.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu trvalého pobytu nejdéle do 9. ledna 2018, včetně
celostátně vydané písemné informace k volbě prezidenta. V případě, že hlasovací lístky v daném termínu neobdrží, budou na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, připraveny
k vyzvednutí kompletní náhradní sady hlasovacích
lístků.
Hlasovací lístky budou též k dispozici ve dnech voleb ve volebních místnostech.
V případě konání druhého kola volby prezidenta obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti
(nebudou doručovány na adresu trvalého pobytu
voliče).
INFORMACE O VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou
jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, ve které
voliči obdrží hlasovací lístky.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby
prezidenta republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů:
• v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo
• v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který
vede zastupitelský úřad v zahraničí.
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří
nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu:
1) nejpozději do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, 361 01 Karlovy Vary (podle § 8 odst. 2 písm. f/ zákona č. 364/2004 Sb.,
o správních poplatcích, je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku), nebo
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče na ID datové schránky
Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče),
2) nebo nejpozději do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
• osobně na odbor vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 – 3. patro
hlavní budovy. Žadatel podepíše žádost před
pověřeným úředníkem po prokázání totožnosti
platným občanským průkazem.
18

krl° LEDEN

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podobě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 2035/21.
Osobně podané žádosti přijímají:
- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289
- Lubomír Kousal, kan. č. 314, tel. 353 151 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h.
(ve středu 10. ledna 2018 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 h.
pátek
8.00 – 12.00 a 13.00 – 13.30 h.
V případě, že volič nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, magistrát města mu vydá
voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první
a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby
lze za stejných podmínek požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem volby v těchto termínech:
• do 19. ledna 2018 do 16.00 hodin doručením žádosti v listinné nebo elektronické podobě
• do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin osobním podáním žádosti.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že
prokáže volební komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství ČR prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo¬matickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem.
Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství ČR
odevzdat voličský průkaz pro příslušné kolo volby
okrskové volební komisi.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Pokud by
se do tohoto prostoru neodebral, okrsková volební
komise mu hlasování neumožní.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky hlasuje volič tak, že vloží úřední
obálku před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
volič požádat magistrát města (Bc. Košíková – tel.
353 151 223, p. Raková – tel. 353 151 220), a v den
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu svého volebního okrsku. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA OBČANŮ S ÚŘEDNÍ ADRESOU NA OHLAŠOVNĚ (tj. na adrese Karlovy Vary, Moskevská 2035/21)
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. na adrese: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, se hlasovací lístky nezasílají poštou,
ale jsou připraveny voličům k vyzvednutí na informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21.
Tito voliči jsou zapsáni v seznamu voličů v okrsku
č. 1. Volební místností je základní škola Dukelských
hrdinů, Moskevská 25.
REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH VE DNECH VOLEB V KARLOVARSKÉ NEMOCNICI
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá,
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde
volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště
vystavit voličský průkaz, nebo
2) bez voličského průkazu, které však do 8. ledna
2018 do 16.00 hodin, v případě druhého kola
volby do 22. ledna 2018 do 16.00 hodin, nahlásila správa nemocnice k zapsání do zvláštního
seznamu voličů vedeného magistrátem města.
Nemohou zde volit občané hospitalizovaní na infekčním oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou
překážku v právu volit.
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VE DNECH
VOLEB
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 12. ledna 2018 (resp. 26. ledna 2018) od 8.00 do 22.00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 (resp. 27. ledna
2018) od 8.00 do 14.00 hodin vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních pasů.
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti
o vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s platností pouze na 1 měsíc od data
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez
občanského průkazu například z důvodu ztráty či
odcizení, nebo mu před konáním voleb skončí platnost občanského průkazu a nemá platný cestovní
pas. Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan dvě fotografie
a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný osobní
doklad (např. řidičský průkaz, rodný nebo oddací list
apod.).

Další informace k volbám
jsou k dispozici na stránkách
Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz
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Firmy v Karlovarském kraji dosahují výrazných
výsledků v aplikovaném výzkumu díky kvalitní
spolupráci s univerzitami či výzkumnými institucemi. Tyto výsledky přispívají ke zvýšení kvality
výrobků, jejich inovacím či úsporám na nákladech.
Nejen o tomto tématu se hovořilo dne 24. 11. 2017
na společném setkání zástupců výzkumných
organizací, inovativních ﬁrem, veřejné správy a
dalších institucí.
V rámci dopolední části, která byla zaměřena na
inovace ve ﬁrmách a transfer technologií, byly
představeny možnosti podpory výzkumu, vývoje a
inovací v rámci aktivit agentury CzechIvest a
Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
který
představila
zástupkyně Agentury pro podnikání a inovace. Ve
vztahu k aktuálně diskutovaným tématům byl
představen program RE:START, jehož cílem je
pomoci
strukturálně
postiženým
regionům
(Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)
nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových
ekonomických a sociálních oblastech. Ředitel
Technologické agentury ČR Luděk Knorr představil
aktuální dotační možnosti TA ČR, zejména speciálně
připravované výzvy na podporu spolupráce
výzkumného a ﬁremního sektoru, které budou

vyhlášené pouze pro Karlovarský, Moravskoslezský
a Ústecký kraj.
Oživením dopoledního bloku přednášek byla
panelová diskuse složená ze zástupců ﬁrem
(BONNEL TECHNOLOGIE, s.r.o. a Ept connector, s.r.o.)
a výzkumných organizací (RTI – Regionální
technologický institut, RICE – Regionální inovační
centrum elektrotechniky, COMTES FHT – soukromé
výzkumné centrum). Hovořilo se převážně o
konkrétních výsledcích společné práce podpořené
v rámci dotačního titulu – Inovační vouchery
Karlovarského kraje.
Představené projekty byly velmi pozitivně vnímány,
a to především z důvodu ukázky praktického
přikladu a dobře nastavené spolupráce ﬁrmy a
výzkumných řešitelských týmů.
Odpolední část se nesla v duchu tradičních
průmyslových oborů. Z úst kreativců, designových i
marketingových specialistů zaznívaly příklady
dobré praxe propojení designu a samotné
průmyslové výroby. Diskuse byla natolik
inspirativní, že při ní docházelo k informovanosti o
vzájemných potřebách a navázání nových kontaktů
k rozvoji spolupráce.

Mezi nejčastěji zmiňovaná témata lze zařadit
především nedostatek kvaliﬁkované pracovní síly,
administrativní náročnost podnikání a ﬁnanční
podpory dotačních titulů, nízké povědomí o
úspěšných ﬁrmách a nutnost větší spolupráce v
aplikační sféře.
Ačkoliv Karlovarský kraj disponuje zdaleka
nejmenší výzkumnou základnou na úrovni České
republiky, nárůst výzkumných a vývojových
aktivit je značný, což dokazuje i velký zájem o akci
„REGIONEM ZA VÝZKUMEM“, kterou uspořádala
Karlovarská agentura rozvoje podnikání a
regionální kancelář pro Karlovarský kraj
CzechInvest. Jedná se o aktuální téma, které je pro
místní podnikatele velmi významné a implikuje
potřebnost organizovat podobná setkání i v
budoucnu.
Poděkování patří nejen zajímavým hostům, ale
také vedení Podnikatelského inkubátoru Kanov za
kvalitní přípravu první takto velké akce v jejich
prostorách.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „Smart
Akcelerátor (1. kolo)“, registrační číslo projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689,
který
je
spoluﬁnancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hledáme uklízeče
(brigáda)
Nabízíme
∧ krátkodobou brigádu 3-5 h denně ∧ možnost prodloužení spolupráce ∧
∧ práci v odpoledních hodinách ∧ pracovní dobu dle vašich možností ∧
∧ vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené a důchodce ∧
∧ jednosměnný provoz ∧ nástup možný ihned ∧
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hyde park
Senior taxi
Co já jen vyslechla oslovení a chvály na jednoho,
dovolím si říci mladého muže. Vím, že o jeho existenci ví velmi široký okruh lidí. Lidí, kteří využívali
jeho velmi kvalitních služeb. Lidí, kteří jsou těžce
pohybliví, většinou daleko od někoho blízkého,
soběstační s nějakým hendikepem. Tím mám na
mysli například seniory, lidi po různých operacích,
nemocných,…
Už víte o kom a o čem bude tato má „úvaha“?
Drahoušek, sluníčko, Reníček. Ano, jde o pana
René Hajského, který provozoval řadu let v Karlových Varech tzv. Novodobou sanitu. Dnes se
pokouší krajský úřad alespoň částečně pomoci
městům, aby zřídili tzv. Senior taxi. V několika
městech kraje již ke spokojenosti zákazníků funguje. V Karlových Varech tuto službu poskytoval
právě výše zmíněný René. Takto ho znají ti, kdož
službu využívali a zároveň většina zdravotnického
personálu ze všech zařízení, kam převážené doprovázel a předával. Před napsáním tohoto povídání jsem mluvila se seniory, nejrůznějšími kluby
hendikepovaných, i dalšími a všichni se shodují,
že hlavně v zimě, kdy to všude klouže, je vyzvednutí doma u vchodu a převoz k lékaři k nezaplacení. Děti nemusí vlastnit auto, nebo jsou v práci
a tak věřím, že není třeba tuto službu poskytovat
za 15 či 20 korun. Netvrdím zároveň, že je třeba
za ni platit kdoví co, ale služba byla využívaná i při
ceně, kterou si René účtoval. Věřím, že pokud se
povede magistrátu nákup potřebného vozu a osloví pana Hajského, kterého zařadí mezi kmenové
zaměstnance – on si náklady na sebe vydělá!
A proč skončil – protože po něm noví majitelé
licence Novodobé sanitky chtějí cca 11 300 korun
měsíčně za to, že tuto službu poskytuje s jejich
licencí, byť používá vlastní auto, musí ho udržovat, opravovat, „krmit“, jako OSVČ si platí veškeré
daně, zdravotní a sociální pojištění.
Vyzývám tímto všechny, kteří jste byli spokojeni
s poskytovanými službami, pomozte mi přesvědčit vedení města o správně investovaných prostředcích. Když nebudeme vyhazovat prostředky
za pomíjivou atrakci v podobě pískových soch,
bude jistě možné provozovat něco velmi užitečného pro naše spoluobyvatele. Navíc, přemýšlím
i dopředu, využívala jsem Reného osobně pro
převozy nemocného otce, byl empatický, vstřícný,
vždy ochotný, pomáhal s nemocným... a nemusí
20
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necenzurované názory politiků a občanů města

to dlouho trvat a budu tuto službu potřebovat pro
další příbuzné, známé či pro sebe.

Věra Bartůňková

Proč je ten český národ
tak nepořádný
Dobrý den milá redakce,
musím se také jednou připojit k návrhům a připomínkám týkajících se našeho města.
Jak jistě každý ví, byla nedávno v Zayerově ulici
položena nová dlažba. Když jdu po několika týdnech k tržnici na autobus, tak si myslím, to snad
není možné, co se na té nové dlažbě odehrává:
flusance, žvýkačky, potřeby od psů... katastrofa!
Může mi někdo zdůvodnit, jestli to musí být? Proč
je ten český národ tak nepořádný, bezohledný,
připadá mi to tady jako v divočině. Je to přeci
„mezinárodní“ lázeňské město, co si asi lázeňští hosté (hlavně ze západu) musí myslet, když
to vidí? Češi přeci hodně jezdí do Německa a při
zpáteční cestě žasnou, jak je tam čisto. Ale proč
se nepoučí - je to tak těžké? Český národ prostě ještě nepochopil, že je jiná doba a měli by si
konečně uvědomit, že je jim dobře a vážit si toho
a udržovat pořádek, ale to oni neznají. Zde prostě
vládne stále komunistický duch a je nejvyšší čas
aby odvál. Vždyť jste slavili „Boj za svobodu a demokracii“. Ale demokracie není bordel a dělat si
co chci! Už je na čase, aby se lidé vzpamatovali
a začali žít životem pořádného, slušného člověka.

L. Hofmann, Karlovy Vary

Vše, co je v člověku krásné,
je očima neviditelné.


Antoine de Saint-Exupery

…a pouze takto začíná vnímat svět kolem sebe
13-ti letá Michalka, která trpí závažnou a nevyléčitelnou Stargardtovou chorobou – ztrátou zraku. Během posledního roku se její nemoc natolik
zhoršila, že na jedno očičko vůbec nevidí a na
druhé pouze částečně. Ale chce žít jako ostatní

děti – chodit do školy a hrát si. Chce vidět ozdobený vánoční stromeček a u něho usmívající se
celou svou rodinu. Chce vidět jaro plné barevných
květů, slunce a třeba si přečíst knížku i s obrázky.
Aby toto mohla se zbytkem svého zraku vnímat,
potřebovala k životu různé pomůcky, které by rodina sama nedokázala pro Michalku zajistit. Díky
dobrým lidem se ale toto vše stalo skutečností.
Za Michalku a celou rodinu děkuji za poskytnutou pomoc p. Michaele Valentové – Spolek Pomáhej Srdcem,z.s., p. Bc. Miluši Merklové – Nadační
fond Ještěřice, p. Lence Klasnové – Nadační fond
Šance onkoláčkům, p. Jiřímu Teplému – zajištění
nákupu a zhotovení speciálních brýlí. Zároveň chci
poděkovat všem lidičkám s dobrým srdcem, kteří
finančně přispěli na účet Míša C. a tím napomohli
zakoupit pro Michalku další potřebné pomůcky.
Bez POMOCI vás všech by svět Michalky již moc
barevný nebyl. Je skvělé vědět, že je mezi námi
veliká spousta úžasných lidí.
Děkuji všem.
M. Cigániková, maminka Michalky
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150 let od narození
Hundertwasserova
dědečka v Sedlci
Blízcí předkové i ve světě dosti proslaveného rakouského umělce Friedensreicha Hundertwassera,
vlastním jménem Friedricha Stowassera (15. 12.
1928 – 19. 2. 2000), pocházeli z Karlovarska. Donedávna bylo o jeho původu z otcovy strany známo
jen to, že jeho otec Ernst (1894–1929) byl rodilý
Vídeňan a děd Wenzel pocházel odněkud z Čech.
Wenzel Stowasser se skutečně narodil 18. 1.
1868 v Čechách, a to v Sedlci, dnešní součásti
Karlových Var, v domě číslo 11. Z matričního zápisu
se dozvídáme další podrobnosti: otec Anton Stowasser pocházel z blízkého Jenišova a byl synem
hostinského Andrease Stowassera, zatímco matka
Anna Josefa byla dcerou Johanna Schwengsbiera
ze Sedlce č. 12. Anna se za Antona provdala 26.
1. 1861 už jako vdova po Antonu Schmidtovi, po
kterém na čas zdědila právě dům č. 11.
Totožnost domu s dnešním domem v Merklínské ulici č. 11 potvrdil Jakub Mírka, pracovník
nepomucké pobočky Státního oblastního archivu
v Plzni. Tehdejší podoba stavení není známa, ale
poloha je tatáž.
Wenzel Stowasser odešel do Vídně, kde se 16. 8.
1893 poněkud ve spěchu oženil s Marií Kuczirkovou, dcerou Františka Aloise Kučírka, rodáka z čistě
české Bobrové u Nového Města na Moravě – byl
tudíž Hundertwasser z jedné osminy i národnostním Čechem.
Wenzel si otevřel ve vídeňské Spengergasse
č. 35 uměleckořemeslnou dílnu, kde zdobil sklo
leptáním a porcelán malbou. Zahynul tragicky 7.
3. 1948 po srážce s francouzským vojenským automobilem na Mariahilferstrasse, manželka Marie

zemřela jakožto 97 letá taktéž 7. 3., ale roku 1965.
Wenzelův vnuk Friedrich si už v začátcích své
umělecké dráhy zvolil pseudonym Hundertwasser
jakožto překlad domněle českého „sto“, proto
někteří v kombinaci se známým českým původem
dědečka předpokládali, že někdejší rodové jméno
znělo Stovoda, které se ve Vídni proměnilo na
Stowasser. Toto příjmení ale nemá s číslem sto ani
s vodou cokoli společného. Kolébkou Stowasserů
je zaniklá samota Stobitzhof u Milhostova, ve středověku Stabossen a nářečně Ståuwassn. Člověk
odsud pocházející se pak jmenoval Stowasser.
Předek nesporně význačného umělce, jehož dílu
se budeme ještě nejméně desítky let podivovat/obdivovat (nehodící se škrtněte), přišel tedy do Vídně
ze Sedlce. A je velmi pravděpodobné, že to byl
právě malíř porcelánu Wenzel Stowasser, po němž
jeho vnuk Friedrich zdědil a rozvinul svůj světově
proslulý talent.

Štěpán Kohout

Létofest 2018
nabídne na
Rolavě dva dny
skvělé muziky

Po úspěšném tažení v Letním kině se hudební
festival Létofest 2018 přesune na Rolavu.
Poslední víkend v srpnu Karlovy Vary ožijí
multižánrovým hudebním festivalem. Nabídne dvě pódia, přičemž druhé pódium bude
patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří
na Rolavu zavítají, se mohou těšit na Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka,
Pavlíček), UDG, Sebastiána, Marka Ztraceného.
Hlavní hvězdou pátečního programu bude skupina CHINASKI, která přiveze halový mejdan,
se kterým aktuálně objíždí vyprodané hokejové
arény. Umožní jí to v rámci festivalů neviděné
pětatřicet metrů široké pódium, které dovolí
přenést nejvýpravnější show skupiny i pod širé
nebe. Svým jediným vystoupením v ČR v roce
2018 obohatí sobotní program kapela KABÁT.
Na své si přijdou také rodiny s dětmi s bohatým
programem a soutěžemi. A na závěr pro Vás
máme jeden tip. Jako skvělý vánoční dárek
využijte možnost koupě vstupenek za zvýhodněnou cenu 590 korun, nabídka ovšem platí
pouze do 31.12.2017. Vstupenky lze zakoupit
on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz nebo
vybraných Infocentrech. Více informací najdete
na facebooku nebo webu letofest.cz.
www.letofest.cz

24—25/8
Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/Mandrage

BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

Předprodej
Ceny 2denních vstupenek (Kč)
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590,–
1/10—31/12
2017

720,–
1/1—31/3
2018

850,–
1/4—31/5
2018

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě
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Nový obor na spš ostrov!

veřejnosprávní činnost
od 1. 9. 2018 (Přihlášky do 1. 3. 2018)

NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji otevírá pro rok 2018—2019
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Veřejnosprávní činnost
/ Mechanik opravář motorových vozidel / Nástrojař / školu doporučují a práci absolveNtům
Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČEZ / EPT
CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol.s r.o. / LASSELBERGER,
s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O.
/ SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. /
WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY > více na: www.spsostrov.cz
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KSO po čtyřech loňských vystoupeních
v televizi začíná hned od 1. ledna naplno
Do roku 2018 vkročí Karlovarský symfonický
orchestr hned v první den odpoledním Novoročním koncertem KSO a Grandhotelu Pupp. V sále
GH Pupp zazní slavné ukázky z tvorby hudebních
velikánů 19. století s jedinou výjimkou století
20., proslulou Alžbětinskou serenádou. Klasický
Novoroční koncert pak KSO připravilo na 4.
ledna do Grandhotelu Ambassador Národní dům.
Představí se na něm neobyčejně talentovaný
klavírista Marek Kozák a vynikající dirigent Petr
Altrichter. Po dvou koncertech, které jsou pokračující spoluprací KSO s evropskými prestižnímu
hudebními školami uzavře první měsíc roku
čestný šéfdirigent Martin Lebel, kdy 24. ledna
v Grandhotelu Ambassador Národní dům s KSO
vystoupí výborná klavíristka Arta Arnicane, jíž
zdejší posluchači dobře znají.
Do nového roku KSO vstupuje také s vizitkou
orchestru, který se v roce 2017 objevil čtyřikrát
ve vysílání České televize. Z toho třikrát v přímém přenosu, což svědčí o vynikající umělecké
úrovni orchestru. Kvality orchestru pod taktovkou

šéfdirigenta Jana Kučery mohli televizní diváci
obdivovat při vystoupeních na slavnostním
zahajovacím večeru Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary, koncertu s Michalem

Prokopem u příležitosti jeho sedmdesátin v Lokti,
koncertu ve svatovítské katedrále a vystoupení
s houslistou Pavlem Šporclem v rámci vánočního
turné.

Vernisáž obrazů s názvem DOKOŘÁN proběhla
10.12.2017 v prostorách Krajské nemocnice v
Karlových Varech. Zbyněk Drda - zpěvák a výherce
soutěze Česko hledá Superstar a malíř Lukáš Lerch
na ní odprezentovali své obrazy. Samotnou výstavu
mohou návštěvníci shlédnout do 30. ledna 2018.
Zbyněk Drda na ní představuje své obrazy, v nichž
zachycuje jeho zážitky a pocity v průběhu zhruba pěti
let. Rozhodl se spojit příjemné s užitečným a zakoupením jakékoliv jeho obrazu věnujete 15 procent z
tržby na Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov.

HLEDÁME OBSLUHU / PROVOZNÍHO
LÁZEŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ
– možnost HPP, ½ úvazku, DPČ, nebo brigády
Náplň práce:
• obsluha klientů v sekci lázní
• příprava místnosti před proceduru • úklid místnosti po proceduře
Požadavky:
• proaktivní zákaznický přístup, vstřícnost, příjemné vystupování
• ruský a anglický jazyk na komunikativní úrovni
• časová flexibilita, komunikativnost, ochota
• znalost práce na PC
• předchozí zkušenost v lázeňském nebo hotelovém provozu výhodou
Nabízíme:
• možnost práce na HPP / ½ úvazek / DPČ / DPP
• placené taxi • stravenky • nástup možný ihned
Zájemci volejte (pouze po 18 hod.) na tel.: 725 828 323
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 1.
19.30 Světem operety: Johann Strauss orchestr
(Vídeň-Coburg)
Slavnostní novoroční koncert.
Pojďme společně oslavit Nový rok 2018 s Johann Strauss orchestrem a jeho sólisty: sopranistkou Danou Koklesovou a tenorem
Jaroslavem Kovacsem z Prahy, vedoucím orchestru a houslistou
Jiřím Preisingerem z německého Coburgu a dirigentem Klausem
Straube z německého Augsburgu. Nechme se unášet nejkrásnějšími melodiemi a áriemi z n+ejslavnějších operet, jako jsou Netopýr,
Cikánský baron, Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Země
úsměvů, Veselá vdova a dalšími skladbami krále valčíků Johanna
Strausse, Franze Lehára, Emmericha Kalmána, karlovarského rodáka Josefa Labitzkého, Karla Komzáka, Josefa Lannera a dalších.
V druhé polovině koncertu se přesuneme na americký kontinent
a uslyšíme slavné muzikálové evergreeny. Na slavnostním večeru
nebude chybět ani Radeckého pochod od Johanna Strausse otce,
který celý Novoroční koncert slavnostně ukončí.
6. 1.
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. Pořad
je věnován jazzovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali a svým
dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet i dnes.
Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna
Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho
aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, a David Kleňha
7. 1.
19.30 Francis Veber: Blbec k večeři
Divadlo Bez zábradlí
Každý týden pořádá nakladatel Brochand takzvanou večeři blbců,
na kterou každý účastník přivede co nejvýstřednějšího hosta a
baví se jeho hloupostí. Tentokrát by to mělo být něco extra –
ministerský úředník Francois Pignon je snad opravdu "král blbců".
Jenomže se všechno zamotá – a najednou platí, že „kdo jinému
jámu kopá…“ a „kdo se směje naposledy…“.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/
Petr Pospíchal, Veronika Freimanová/ Jana Boušková, Jana
Švandová/ Vlasta Žehrová
Režie: Jiří Menzel
12. 1.
19.30 Rob Becker: Caveman
POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale
hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Hraje: Jakub Slach
Režie: Patrik Hartl
14. 1.
15.00 Eva Papoušková: Klosprd a telecí
Divadlo Alfa Plzeň
Děti Kosprd a Telecí trpí v mateřské školce: Telecí kvůli sardinkové
pomazánce a Kosprd proto, že nemůže s tátou v dílně pracovat
na výrobě báječné červené vzducholodi. Svět začne být o dost
hezčí, když spolu začnou Kosprd a Telecí kamarádit. Jenže udělají
opravdu velký průšvih, právě kvůli červené vzducholodi, a rodiče
zasáhnou: mají na sebe špatný vliv, pryč od sebe! Ale opravdové
přátelství má velkou sílu už v mateřské školce…
Hrají: Andrea Ballayová, Marie Mrázková, Lenka Válková Lupínková,
Petr Borovský, Martin Bartůšek, Josef Jelínek
Režie: Tomáš Dvořák
15. 1.
8.30 a 10.00 Libor Balák: O Balynce, dobrém
štěněti a třídě nízkých kamarádů
Karlovarské hudební divadlo a Divadlo Dětí. Představení pro školy.
Zatoulané štěně Balynka potká Roberta, kocouřího čaroděje, který
ale nemůže čarovat v zaneřáděném prostředí. Podaří se dát je do
pořádku? A najít toho, kdo stále škodí? Balynka ho v roli psího
detektiva vypátrá a zařídí s dětmi nápravu. V pohádce plné písniček
se objeví i látkové loutky a příběh bude bavit především menší děti.
Účinkuje: Karlovarské hudební divadlo a Divadlo Dětí
16. 1.
19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára,
Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou,
uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.

Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – soprán,
Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek/
Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas
18. 1.
19.30 Michael Parker: Zamilovaný sukničkář
Divadelní společnost Háta
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii,
oznámí své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf.
Lois naopak Harrymu tvrdí, že bude na víkend v lázních a že jejich
dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně
vrací do prázdného domu na milostné dostaveníčko s přitažlivou
sousedkou Marianne… Fraška zkušeného Michaela Parkera
slibuje množství zapeklitých situací a neočekávaný konec.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek
Pantůček/ Martin Zounar, Kristýna Kociánová/ Hana Kusnjerová/
Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková/ Betka
Stanková, Veronika Jeníková/ Olga Želenská, Ivana Andrlová/ Pavla
Vojáčková
Režie: Roman Štolpa
21. 1.
15.00 Dana Bartůňková: Čertův švagr
Divadelní společnost Julie Jurištové
Dětský muzikál na motivy Boženy Němcové. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna Petra z domu – a ten ji i všechny,
kdo ho posílají k čertu, vezme za slovo. Po sedmi letech se vrací z
pekla na zem, kde poznává dobré i zlé.
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková, Libor
Jeník, Radovan Snítil, Daniel Koťan, Michal Dadura
Režie: Dana Pražáková
22. 1.
9.00 a 10.30 Dana Bartůňková: Čertův švagr
Představení pro školy
23. úterý, 19.30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů
Činohra KMD
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou
souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné
a bolestné. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů
Becherovky, to nebylo jiné. Hořkosladké vyprávění o „třináctém
karlovarském prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale
také do časů nedávno minulých. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti
pravdy a básnické licence. Nová komedie ČKMD je plná tajemných
bylin, lásky a lidskosti. A to vše s příchutí Becherovky!
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková,
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová, Bára Štěpánová, Jiří
Švec, František Špaček, Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler
24. 1.
10.00 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů
Představení pro školy
25. 1.
19.30 Marc Camoletti: Tři letušky v Paříži
Divadlo Radka Brzobohatého. Představení pro uzavřenou
společnost.
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají. Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému ovšem monogamie nic
neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem, který se
zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze školy
– i perfektní navigační systém začne mít trhliny. Kolotoč bláznivých
situací se právě roztáčí.
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/ Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Charlotte Doubravová, Vladimíra Benoni/
Irena Máchová
Režie: Roman Štolpa
28. 1.
15.00 Jana Galinová: Když je v pekle neděle
Docela velké divadlo
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc rádi
koukají na televizi, ale klidně jí vymění za pěknou pohádku.
Hrají: Jana Galinová, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Kristýna Lišková,
Kamila Raková, Robert Stodůlka, Petr Kozák a Michal Žižka
Režie: Jana Galinová a Lenka Lavičková

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, K. Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
1 .1.
15:00 Grandhotel Pupp
Novoroční koncert KSO A Grandhotelu PUPP
Slavné hudební maličkosti
Z. Fibich, J. Offenbach, J. Brahms, Ch. Gounod, G. Rossini, R.
Binge, A. Dvořák, J. Massenet, G. Bizet, G. Verdi, J. Strauss, E.
Grieg, G. Puccini, J. Labitzký, P. I. Čajkovskij, B. Smetana.
Tereza Mátlová – soprán, Jan Kučera – dirigent
4. 1.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Novoroční koncert
Petr Iljič Čajkovskij: Klavirni koncert č. 1 b moll
Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 1, 2, 7, 8
Johannes Brahms: Uherské tance č. 1, 3, 5, 6

Alexander Borodin: Polovecké tance
Marek Kozák – klavír, Petr Altrichter – dirigent
12. 1.
19:30 Lázně III
Dirigentský masterclass
Ve spolupráci s Vysokou hudební školou Hannse Eislera v Berlíně
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur „Italská“
Johannes Brahms: Symfonie č. 2
Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent prof. Christian Ehwald
19. 1.
19:30 Lázně III
Dirigentský masterclass
Ve spolupráci s Vysokou hudební školou Franze Liszta ve Výmaru
Ludwig van Beethoven: Coriolan, předehra
Béla Bartók: Koncert pro violu a orchestr
Robert Schumann: Symfonie č. 1 B dur „Jarní“
Umělečtí garanti a vedoucí projektu Nicolás Pasquet, Eckhart
Wyczik
24. 1.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Ravel / Franck
Maurice Ravel: Dafnis a Chloe, suita z baletu
Maurice Ravel: Koncert pro klavir a orchestr G dur
César Franck: Symfonie d moll
Arta Arnicane – klavír, Martin Lebel – dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
5. 1.
19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté
války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí
být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací,
zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by
nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i
otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš,
Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo
touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš
Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana
Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský,
Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, Andrea Kiralyi a
Jana Trsová.
16. 1.
18.00 Zdeněk Slába & Karel Polomis – Dva v
jednom
Vernisáž
Zdeněk Slába se ve své tvorbě se věnoval zpočátku malbě a od
poloviny osmdesátých let pak keramické, převážně figurální tvorbě.
V současnosti se vrací zpět k malbě a kresbě. Silný vliv na autora
mělo tvůrčí prostředí tehdejší keramické školy. Zapojuje se do
výtvarných aktivit v Lokti. Karel Polomis se orientuje na výrobu
porcelánových figur. Spolupracuje s porcelánkami v regionu se
zaměřením na ruční malbu na porcelán. Má za sebou řadu společných výstav např. v Lokti, Karlových Varech, Mariánských Lázních.
V Galerii Caffé vede výtvarné kurzy pro dospělé. Zde také poprvé
samostatně vystavoval.
16. 1.
19.30 Jan Burian – Antidepresivní povolební
večírek
Jan Burian je známým písničkářem, spisovatelem, feministou,
televizním publicistou, cestovatelem a popularizátorem dalekých
krajů. Tentokrát přijede vysvobodit z depresí všechny diváky
zkroušené volebními výsledky. A pokud k takovým nepatříte, i tak si
poslechnete hodně pěkných písniček a vtipného povídání.
18. 1.
19.30 Hellbogen – v rámci Karlovarského
Harlekýna
Čtyři účinkující vám představí čtyři autory toho nejčernějšího
humoru, s jakým se kdy setkali. Zazní Chuck Palahniuk, DBC
PIerre, Powell Goon a dekadentní poeSie prokládaná perlami z
pohřebních proslovů v podání Áji Šneberkové, Teodora Kravála,
Víti Adamce a „zbožňovaného knihovníka loketského“ Vladimíra
Kalného. Regurgitační pytlíky budou nachystány, židli ke čtečům
zády si lze též otočit. Těšíme se na vás! – Představení je součástí
přehlídky vynikajících amatérských inscenací Karlovarský Harlekýn,
jehož pořadatelem je Divadelní studio D3.
19. 1.
19.30 Vladimír Mišík & Etc... & Jamie Marshall
(GB)
Po třech letech se na scénu Klubu Paderewski vrací legenda
českého bigbítu a folkrocku, zpěvák Vladimír Mišík, tentokrát opět
se svými rockovými spoluhráči z Etc... Tentokrát si Vladimír Mišík
přiveze jako hosta britskou bluesovou hvězdu Jamie Marshalla.
26. 1.
19.30 Bluesberry
Petar Introvič vás přesvědčí, že stačí znát ty správné akordy a
Hanspaulka může být rázem i v samém srdci Karlových Varů.
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30. 1.
19.30 Yvonne Sánchez Trio
Tato polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem
okouzlila obecenstvo po celém světě. Krátce hrála na bicí nástroje
s Josefem Skrzekem, aby se později stala jedním z nejkrásnějších
hlasů jazzu a bossa.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
2. 1.
14:30 Přání k mání
2. 1.
17:00 Star Wars: Poslední z Jediů
2. 1.
19:45 Špindl
3. 1.
17:00 Špindl
3. 1.
19:30 Cukrář
4. 1.
17:00 Čertoviny
4. 1.
19:30 Filmový klub
5. 1.
17:00 Čertoviny
5. 1.
19:30 Insidious: Poslední klíč
6. 1.
14:30 a 17:00 Čertoviny
6. 1.
19:30 Špindl
7. 1.
14:30 a 17:00 Čertoviny
7. 1.
19:30 Špindl
8. 1.
17:00 Čertoviny
8. 1.
19:30 Insidious: Poslední klíč
9. 1.
17:00 Zahradnictví: Nápadník
		
Projekce pro seniory
9. 1.
19:30 Odnikud
10. 1.
17:00 Špindl
10. 1.
19:30 Kolo zázraků
11. 1.
17:00 Čertoviny
11. 1.
19:30 Motorhead: Clean Your Clock
12. 1.
17:00 Cukrář
12. 1.
19:30 Nejtemnější hodina
13. 1.
14:30 Čertoviny
13. 1.
17:00 Zmenšování
13. 1.
19:30 Dokud nás svatba nerozdělí
14. 1.
14:30 Čertoviny
14. 1.
17:00 Nejtemnější hodina
14. 1.
19:30 Odnikud
15. 1.
17:00 Vražda v Orient expresu
15. 1.
19:30 Nejtemnější hodina
16. 1.
17:00 Nádech pro lásku /Projekce pro seniory
16. 1.
19:30 Změnšování
17. 1.
17:00 Nejtemnější hodina
17. 1.
19:30 Kolo zázraků
18. 1.
17:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
18. 1.
19:30 Filmový klub
19. 1.
17:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
19. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20. 1.
14:30 Coco
20. 1.
17:00 Čertoviny
20. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
21. 1.
14:30 Čertoviny
21. 1.
17:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem
21. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
22. 1.
17:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
22. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
23. 1.
17:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
23. 1.
19:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem
24. 1.
17:00 a 19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
25. 1.
18:00 Josef Topol: Básně /Jazz and Poezie
25. 1.
19:30 Filmový klub
26. 1.
17:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
26. 1.
19:30 Labyrint: Vražedná léčba
27. 1.
14:30 Čertoviny
27. 1.
17:00 Labyrint: Vražedná léčba
27. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
28. 1.
14:30 Coco
28. 1.
17:00 Na konci světa
28. 1.
19:30 Všechny prachy světa
29. 1.
17:00 Kolo zázraků
29. 1.
19:30 Na konci světa
30. 1.
17:00 Špindl /Projekce pro seniory
30. 1.
19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
31. 1.
19:30 S láskou Vincent

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
Sváteční otevírací doba:
1. 1. 2018		
12-17 hodin, vstupné 1 koruna
do 1. 1. Alois Wachsman - Malířská vášeň pro hazardní hru
Výstava Aloise Wachsmana (1898-1942), zakládajícího člena skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avantgardy,
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představuje výběr z jeho osobité malířské tvorby. Reprezentativní
soubor děl přiblížuje autorův magický realismu a primitivismus,
imaginativní kubismus i vrcholné období svébytného pojetí surrealismu naplněné bezprostředním výrazem, dadaistickým vtipem, hrou
se vzpomínkami či pojmy.
26. 1. - 4. 3.
Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi
25. 1.
17:00 vernisáž
Souborná výstava Antonína Kuchaře (1919–1997) a Gizely Erny
Kuchařové-Zuberové (1920–1980) představí jedny z nejvýraznějších uměleckých osobností poválečného Karlovarska. Oba sochaři
tvořili osobitá komorní díla i realizace pro veřejný prostor, v nichž
se projevovala ojedinělá tvůrčí symbióza naplňovaná humanistickými náměty.
26. 1. - 4. 3.
Malířské dílo Karla Rettera
25. 1.
17:00 vernisáž
Výstava připravená k devadesátiletému výročí narození karlovarského malíře a pedagoga Karla Rettera (1928–2017) připomene
autorovo krajinářské zaměření, v němž uplatňoval také výdobytky
francouzské moderní malby. Inspirací pro převážně městskou krajinu se mu staly Karlovy Vary a okolí, stejně jako cesty do zahraničí.
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J.
Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M.
Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F.
Skála, J. Róna aj.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
Sváteční otevírací doba:
1. 1. 2018		
12-17 hodin, vstupné 1,- Kč
VÝSTAVY:
do 28. 1. 2018
Čapek & Čapek / Hravě světem velkých
umělců Josefa a Karla
Výstava s interaktivními prvky a edukativním programem připomíná
především dětský svět zobrazený v prvorepublikové literární tvorbě
bratří Čapků. Olejomalby Josefa Čapka s dětskou tematikou
doplňují kresby, grafické listy i zajímavá vydání dětských knih.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
leden
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.

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. 1. - 31. 1.
Robert Vician / Káry a abstrakce
Výstava olejomaleb větších formátů karlovarského autora. Témata
obrazů lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to automobily,
kdy autor maluje obrazy i na zakázku pro sběratele tuzemské i
zahraniční. Do druhé skupiny spadá autorova volná tvorba, kdy
čerpá ze surrealismu, pop artu a abstrakce.

VÝSTAVY:
do 7. 1. 2018 výstava: Betlémy a obyčeje od adventu do
Tří králů
Výstava přiblížuje krajové zvyky, pranostiky a pověry na Karlovarsku v době od počátku adventu, během svátků vánočních, na
Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Představuje historii betlémů
a typických hraček z Krušnohoří, k vidění jsou historické
betlémy ze sbírek Muzea Karlovy Vary a Muzea Cheb- skříňkové
z oblasti Krušných hor i stavěné, například karlovarský betlém
řezbáře Jiřího Laina.
18. 1. - 4. 3. 2018 výstava: Svět kostiček®
vernisáž: 17. 1., 17:00
Výstava exponátů ze světově proslulé stavebnice Lego, která
si získala srdce dětí i dospělých, představí část rozsáhlé sbírky
továrních setů ze sortimentu společnosti LEGO a část vlastní
„MOC“ (My Own Creation – má vlastní tvorba) tvorby Ing.
Arch. Petra Šimra ("Peesko"). Výstava nabídne filmovou tvorbu
stavebnice, Lego město, MOC vlaky Peesko, ale také Duplo
vláčkodráhu a dětský koutek s Duplo stolky a kostkami nebo
Lego classic stolem.
DALŠÍ AKCE:
25. 1.
17:00 přednáška: Tajemství a kouzlo lega
Ing. Arch. Petr Šimr, autor výstavy Svět kostiček, představí
svou vlastní tvorbu, osvětlí slovníček pojmů kostkařů “AFOLů“
– dospělých fanoušků Lego kostek (The Adult Fan of Lego) a
představí světové legaře – sběratele Lega.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje
přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám
architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou
tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je
věnován dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny
mnohými multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující
projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách
či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma
rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin
na obrázcích Dalibora Nesnídala.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii,
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou
veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00,
ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod
Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ
9.00 - 17.00
ST		
9.00 - 14.00
SO		
9.00 - 12.00, pouze čítárna,
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT		
13.00 – 17.00
ST		
12.00 – 15.00
PÁ		
12.00 – 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

25. 1.
18:00 POEZIE & JAZZ: Josef Topol - Básně
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básnickou tvorbu významného českého
dramatika Josefa Topola. Vedle dramat je též autorem rozsáhlého
básnického díla, které však bylo čtenářům po desítky let z velké
většiny neznámé, přestože se svou hodnotou řadí k tomu nejlepšímu, co v české poezii 20. století vzniklo.

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

MUZEUM KARLOVY VARY

Každou první středu v měsíci od 17 do 18 hodin:
Společné zpívání v knihovně s lídou

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
3. - 7. 1.		
10 - 17 hodin
10. - 16. 1.
zavřeno
od 17. 1.		
otevřeno

Každý čtvrtek od 16 hodin:
Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. ž 5. tříd. Informace na tel. č. 353 221 365/21,
Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý od 14 hodin:

• KULTURNÍ SERVIS
Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý od 15:15 do 16:00 hodin:
Hrajeme si pohybem – pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí
domluva na tel. 353 221 365/27,
e-mail: a.jandova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNY KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 353 224 034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
Kavárna / hala Dvory
4. 1. – 23. 2.
Krajinné špachtlování
Výstava obrazů akademického malíře Františka Tumpacha.
A-klub
5. 1. – 28. 2.
Obrazy a grafiky
Výstava Jordana Tenčeva.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
A-klub
29. 1.
18:00 Miloš Urban: Závěrka
Listování v knize Miloše Urbana za účasti autora.
Představení / scénické čtení / diskuze / prodej knih / autogramiáda Miloše Urbana
PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
18. 1.
17:00 První dáma zločinu Agatha Christie
Pojďme a nahlédněme do soukromí i práce nejslavnější spisovatelky detektivek. Průvodkyní nám bude PhDr. Věra Kubová.
30. 1.
17:00 Protektorát Čechy a Morava
Nový 5-ti dílný cyklus přednášek oblíbeného historika PhDr.
Jakuba Formánka.
A-klub
25. 1.
17:00 Duchovní probuzení
Duchovní probuzení prostřednictvím všeobjímající lásky a s
pomocí květin a minerálů. Přednáška Světlany Hrušovské.
KLUB RODIČŮ
Oddělení pro handicapované /Odd. pro děti
16. 1.
16:00 Klub rodičů / čas jen pro vás
volný cyklus přednášek pro rodiče, tentokrát na téma: dentální
hygiena. lektorka: Lucie Nushi
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
Každé úterý
16:00 – 18:00
Relaxujeme při pletení
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového, pleteme
a háčkujeme čepičky a chobotničky pro děti na nedonošenecká
oddělení v nemocnicích, startujeme od 9. 1. 2018 v Oddělení
pro handicapované v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou email: vodickova@
knihovnakv.cz, telefon: 733 595 872
PRO DĚTI
Oddělení pro děti:
5., 20. 1. 15:00 – 16:30 Pátek – bláznivých her svátek
soutěžní odpoledne pro všechny hravé čtenáře, určeno pro děti
od 7 let
13. 1.
10:00 – 12:00 Čteme o přírodě: Pohádky Paní Zimy
zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi - plné čtení, soutěží, her
a výtvarných dílniček, program pro děti od 5 let

Zimní kurz
Lednový kurz začíná 10. 1. 2018. Plaveme rodiče s dětmi,
společně se saunujeme a masírujeme se. Užíváme si to. Každou
ST 14.00-15.30 v Krytém bazénu Sokolov.
Prožitková voda s Blankou Kolářovou Sudíkovou
Již po čtvrté se koná večerní vodní seminář v báječném
prostředí Hotelu Prezident. Chceš zažít vodu jinak? Pojď do toho
s námi. Koná se 24.1.2018 od 20.00.
Bližší info a přihlášky: Dagmar Štrosová, tel. 7772011774 nebo
www.plavacek-deti.cz

STUDIO ŽIVA
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary,
mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
Jógové studio nejen pro ženy.
6. – 7. 1.		
		
9. 1.
19.30
16. 1.
17.00
		
		
22. 1.
18.45
		
27. 1.		
		
31. 1.
16.30
		

Hormonální jógová terapie pro ženy
dle Dinah Rodrigues
JIN JÓGA – začátek nových lekcí
Hormonální jógová terapie pro ženy
dle Dinah Rodrigues
– začátek docházkového kurzu
Relaxační a meditační večery
– začátek kurzu
Tajemství ženského pánevního dna
– celodenní seminář
Gynejóga – jóga pro ženy s propojením
s pánevním dnem

Jóga pro ženy
Každé pondělí od 17.00, ve středu od 8.00 a ve čtvrtek od
18.30 hodin.
Hormonální jóga
Opakovací lekce pro absolventky. Každé úterý od 8.00 a čtvrtek
od 17.00 hodin.
Jin jóga
Každé úterý od 19.30 hodin.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
01. 01.

Klášterec nad Ohří:
Novoroční výstup na hrad Šumburk
06. 01. Jirkov: Krušhorské poselství – pochod v okolí města
13. 01. Krupka: Štola sv. Martina a bazilika v Bohosudově
20. 01. Z Doubí do Lokte do Muzea tajných spolků
27. 01. Ostrov – Výškovka: Beseda o cestě západem USA
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
27. 1.
11:00 Malovaná knížka s Markétou Kotkovou
Ateliér Archa
suchý pastel, cena 700 Kč /dospělý, 950 Kč /dospělý a dítě, přihlášky do 19. 1. na tolarova@wlastovka.cz nebo tel. 777 724 869

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
dětská skupina a mateřské centrum v Drahovicích
Lidická 398, Karlovy Vary, tel: 737 857 249
e-mail: pohadka@wlastovka.cz

24. 1.
16:00 – 18:00 Výroba mimoňů
Kurz pod vedením Pavla Šejvla a Romany Vlčkové
Mimoň pro radost, Šikovný Mimoň, Užitečný Mimoň, Veselý
Mimoň, Praktický Mimoň

LEDNOVÉ DÍLNIČKYkaždou středu
9:00 až 12:00
10. 1.
Jak maluje mráz
17. 1.
Vločkový skřítek
24. 1.
Ozdobné oblázky
31. 1.
Pletení dutinek na cívce

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek
15:00Herní klub
pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena

Provázet Vás budou lektorku MC Pohádka pro Wlaštovku Radka
Jiroušková, Martina Petrová a Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je
70 Kč/rodinu, nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba
objednat nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo tel:
737 857 249.

PLAVÁČEK KARLOVY VARY
Kontakt: Dáša Štrosová tel: 777 201 774
email: karlovyvary@plavacek-deti.cz

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz
19. 1.
19.00 Zdeněk Mandrholec: Jáchymovské peklo
fara v Rybářích

Přednáška člena karlovarské pobočky Konfederace politických
vězňů, politického vězňe a pamětníka.

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
Západní 63 , Karlovy Vary, mobil 777 801 350,
e-mail info@cirkevvary.cz
Bohoslužba každou sudou neděli od 10 hodin .
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: martinlindtnear@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 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 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 - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
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: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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• SPORT

Volejbalisté s kníry dražili
své dresy pro dobrou věc
Boj o špičku extraligy, úspěšné týmy mládeže, podpora sportování dětí
a charitativní akce, to všechno jsou aktivity Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko. Elitní mužstvo hraje čtvrtým rokem nejvyšší soutěž a znovu se zařadilo do
takzvané „silné čtyřky“, která bude na jaře bojovat o extraligové medaile. Tým
se opírá i o úžasné fanoušky, kteří při každém domácím utkání zaplní Halu
míčových sportů.
Na sklonku roku vstoupilo „áčko“ také do evropského Challenge Cupu,
domácí odvetu proti silnému týmu Mladosť Záhřeb. V nejvyšší republikové
soutěži působí i kadeti Karlovarska, junioři hrají v první lize. Karlovarský region
uspořádal i početně obsazený turnaj Barevného minivolejbalu čili akci určenou
volejbalovým přípravkám.
Listopad se nesl ve znamení projektu na podporu boje proti rakovině
Movember, do kterého se volejbalisté Karlovarska zapojili hned dvakrát.
V rámci dvou domácích zápasů se uskutečnila dražba dresů extraligových
hráčů a výtěžek byl věnován právě na dobrou věc. Největší zájem byl o trikot
univerzála Michala Kriška, který se vydražil za 7 tisíc korun. Volejbalisté VK
ČEZ Karlovarsko vybrali na podporu projektu Movember celkem 25 tisíc korun.
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MČR v twirlingu
se vrací do Varů
Mistrovství České republiky v twirlingu se vrací do Karlových Varů
a koncem ledna v Hale míčových sportů v Tuhnicích půjde znovu o hodně.
Na výsledcích nejlepších twirlerů ČR totiž bude tentokrát záviset jejich
nominace na Mistrovství Evropy, které se koná v roce 2018 o Velikonocích
v Norsku –Lilienhamru. Soutěž bude probíhat v hale Míčových sportů
v Tuhnicích ve dnech 26. až 28. ledna 2018. Akci odstartuje v pátek
v 17.30 hodin historicky první samostatné slavnostní zahájení s bohatým
programem. Na akci zve Karlovarský kraj a Svaz mažoretek a twirlingu ČR
– NBTA, s organizací pomáhá MDDM Ostrov, protože právě jeho twirlerky
Oskarky patří v zemi mezi ty velmi úspěšné. Přijďte závodnice podpořit,
odměnou Vám budou výkony od malých osmiletých děvčat až po ty od
dvacetiletých slečen, všechny svým pohybem a prací s hůlkou za zvuků
hudebního doprovodu dokáží vykouzlit radost ve tvářích.

Navrhněte
sportovce města
Statutární město Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska pořádají
vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce Statutárního města Karlovy Vary
a Karlovarska roku 2017. Své návrhy mohou sportovní organizace a kluby
zasílat do 15. 1. 2018 na e-mailové adresy: g.hazuchova@mmkv.cz nebo
bauerova@cuskv.cz. Formulář návrhů naleznete na www.mmkv.cz a na
www.sukkv.cz .

www.letofest.cz

24—25/8
Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/Mandrage

BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

Předprodej
Ceny 2denních vstupenek (Kč)

590,–
1/10—31/12
2017

720,–
1/1—31/3
2018

850,–
1/4—31/5
2018

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ILLER
OM
ZERMATT

JEMNÝ
LIKÉR

PRVNÍ
MUŽ

CHEM.ZN.
NITONU

PRÁCE

NÁDOBA
U STUDNY

HUDEBNÍ
NÁSTROJ

ODPAD
UMYVADLA

CHYBY

PŘITAKÁNÍ

ANGLICKY
ÉRA

RÁNO

POZORNOST

ZÁLUSK

FLÁKAČ

OCHMELKA

JMÉNO
HERCE
LABUDY

DOPROVODIT

TUZEXOVÉ
POUKÁZKY

NEZBYTNÁ
VLASTNOST

ODVĚTVÍ

TELEVIZNÍ
NOVINY

JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

KRÁTKÁ
TEXTOVÁ
ZPRÁVA

NÁDHERA

ŘÍMSKY
4

POTOMEK

ČESTNÝ
(ZAST.)

OČNÍ
LÉKAŘI
(HOVOR.)

SOUČÁST
VAJÍČKA

VESNY

VESNICE

SIBIŘSKÝ
VELETOK

NÁZEV
ZNAČKY
POLOMĚRU

LAKOMEC
NÁZEV
PÍSMENE
T
ŽENSKÉ
JMÉNO

JMÉNO
KOMENSKÉHO

RUSKÝ
REVOLUCIONÁŘ

ČIPERNÝ

OSYCHAT
NA
POVRCHU

STARÁ
SOLMIZAČ.
SLABIKA

PYSK

CESTOVAT
VZDUCHEM

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ZNAČKA
NÁTĚROVÉ
HMOTY

ANGLICKÝ
ZÁPOR
NÁZEV
NEZNÁMÉ
FRANCOUZSKÉ
MĚSTO

ZNOJ

LIKÉRNÍK

PODPĚRNÉ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

OTEKLÁ

MEZINÁR.
DEN DĚTÍ

VLASTNÍ
SAMCŮM

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

BOŽSKÝ
POKRM

DRUH
KVĚTENSTVÍ

FILM NA
POKRAČOVÁNÍ

STRANA
ÚČETNÍ
KNIHY
ANGLICKY
JEDNA

AZUROVĚ
STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO
ČESKÝ
DIRIGENT

SPZ
LOUN

ZPČ.
MĚSTO

ANGLICKY
AKR
AKVARIJNÍ
RYBA

STARŠÍ ZN.
ŽILETEK
STROJ NA
ÚPRAVU
LEDU

JEDOVATÝ
MPZ
NIZOZEMSKA
HAD
KANADSKÝ
ZPĚVÁK
ROSTLINA S
DUŽNATÝMI
LISTY

JISTĚŽE
(ZASTAR.)

AVŠAK

CHEM.ZN.
RUBIDIA

KANCELÁŘ.
ZKRATKA

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
ZICHA

NEBO

NĚMECKY
OREL

Z POLOVINY

OTROK

NA ONOM
MÍSTĚ
SPZ
RYCHNOVA
NAD KN.

ZASÍVAT
ZN.VIDEOKAZET
POSVÁTNÁ
SLABIKA
BUDHISTŮ

1. DÍL
TAJENKY

LEHKÉ
LOUBÍ
INICIÁLY
FYZIOLOŽKY
ILLNEROVÉ

2. DÍL
TAJENKY

PRAVÝ
PŘÍTOK
DUNAJE
V NĚMECKU

LÁZEŇSKÁ
OBEC VE
ŠVÝCARSKU

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁŘEČNĚ
CHLAPEC

INDIÁN

KÓD SAN
MARINA
SMOLJAKOVY
INICIÁLY

INICIÁLY
FOTBALISTY
PANENKY

POCTIVÁ
DÍVKA
POVRCH.
DŮL

ASIJSKÝ
STÁT

BÝT
ZARAŽENÝ
(CITOSL.)

NÁPADNÍK

INICIÁLY
SPISOVAT.
KLÍMY
MORAVSKÉ
MĚSTO

POPULÁRNÍ
MIMOZEMŠŤAN

CHEM.ZN.
RADIA

Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji poprvé navštívil v roce 1806, pak se k ní vrátil ještě třikrát.
V letech 1811, 1820 a 1822. Naposled už ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J.
Berzeliem a chebským radou Šebastiánem Grünerem. Ona však inspirovala i další muže, například básníka Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu ze
svých sbírek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30

krl° LEDEN

• INZERCE

Dny otevřených dveří:

www.logistickaskola.cz

18.1. a 1.2.2018

Nabídka oborů pro 2018/2019
denní čtyřleté - maturita
▪ Logistika ve službách a finančnictví
▪ Provoz a ekonomika dopravy - logistika
denní tříleté - výuční list
▪ Operátor skladování a přepravy
dálkové tříleté - maturita
▪ Podnikání

Zaměření logistiky:
podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch
- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing
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