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

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

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
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.

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 7. února 2018.

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Božena Turoňová, koordinátorka farmářských trhů 
v Karlových Varech. Městské farmářské trhy si jako 
příjemná alternativa k nákupu v obchodních řetěz-
cích drží sympatie kupujících řadu let, a také v jejich 
osmém roce trvání je najdete na osvědčeném místě 
před budovou Tržnice. 

05 K REFERENDU PŘIŠLO MÁLO LIDÍ
Místní referendum konané na území statutárního 
města Karlovy Vary ve dnech 12. a 13. ledna 2018
o otázce: „Jste pro obnovu historické Vřídelní koloná-
dy architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení 
oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády 
z roku 1975?“ není platné. Důvodem neplatnosti je 
nesplnění účasti alespoň 35 procent oprávněných 
osob.

11 RODINKA – PRO DĚTI A MAMINKY
Centrum Rodinka nabízí velké množství služeb 
pro nastávající i čerstvé maminky a jejich ratolesti 
do dvou let věku. V těhotenství je možné centrum 
navštěvovat na pravidelných hodinách, které jsou 
vedeny porodními asistentkami, či vyškolenými 
instruktorkami.

18 NA SKOK DO LESA
Minule jsme s popisem trasy skončili na zastávce 
u Vítkovy hory. Odtud vedou turistické značky na 
Krach, což je starý název místní části zdejšího návrší. 
Od kruhové křižovatky mezi novými domy zamíříme 
k hvězdárně na Hůrkách.

20 BUNKROLOG JAROSLAV BROŽ
Jen dva lidé na Karlovarsku mají tenhle zvláštní 
koníček. Zajímají se o stávající pohraniční opevnění 
na území bývalého Československa a vlastně i v celé 
Evropě. Říkají si trochu nadneseně. Bunkrologové.

21 KSO A MARIAN LAPŠANSKÝ
V únoru pokračuje cyklus Klavírních recitálů koncer-
tem mezinárodně uznávaného slovenského klavíristy 
Mariana Lapšanského. 

28 ZBÝVÁ POLOVINA ČÍSEL
Za okny stále vládne zima, ale kapacita šestého roč-
níku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary už se rychle 
plní. Běžecký závod v lázeňském městě zaslíbenému 
filmu se uskuteční 19. května 2018 a letos přinese 
divácky atraktivnější trasu nebo festival Sporťáček 
v Dvořákových sadech.
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• STALO SE / STANE SE

DĚTI Z UBYTOVNY V CHARKOVSKÉ ULICI MAJÍ 
NOVÝ KLUB
Situaci v okolí ubytovny v Charkovské ulici pomůže 
zklidnit nový klub. Zhruba čtyři desítky dětí z této uby-
tovny získají možnost smysluplného trávení volného 
času v nízkoprahovém zařízení, které bude třikrát týd-
ně provozovat Armáda spásy. Dětem ve věku od 6 do 
15 let nabídne různé prvky preventivně vzdělávacích 
programů i volnočasové aktivity. Otevření klubu je 
jedním z opatření, které vzniklo z iniciativy primátora 
města a městské policie v reakci na časté stížnosti 
obyvatel lokality na dění v okolí ubytovny.

KARLOVY VARY VYHRÁLY ČECHOMOR
Koncert populární kapely Čechomorbyl v sázce v sou-
těži Rádia Blaník v rámci vánočních trhů. Vyhrát moh-
lo město s největším počtem vyfocených návštěvníků 
trhů ve fotokoutku. Karlovy Vary uspěly v konkurenci 
jedenácti měst a vyhrály koncert Čechomoru. Velký 
sál hotelu Thermal zaplnilo 1 200 návštěvníků. Vstu-
penky byly k dispozici zdarma.

POBEDA UŽ PRODÁVÁ LETENKY DO MOSKVY
Nízkonákladová letecká společnost Pobeda zahájila 
26. prosince prodej letenek na nové mezinárodní lince 
z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů. 
Létat se začne 17. února, a to dvakrát týdně, vždy 
v pondělí a v sobotu. Karlovy Vary se tak stanou první 
destinací této ruské letecké společnosti v ČR a zá-
roveň jejím šestnáctým městem v mezinárodní síti 
leteckých linek. Člen skupiny Aeroflot provozuje pouze 
nová moderní letadla typu Boeing 737-800, průměrná 
obsazenost letů cenového lídra na ruském trhu je 95 
procent, na většině letů svých letů však dosahuje plné 
obsazenosti.

ODCHYT HOLUBŮ
Na území města probíhá každoroční odchyt holubů. 
Instalací odchytových klecí a dalšího zařízení v loka-
litách s vysokým výskytem holubí populace město 
cíleně snižuje stav přenašečů nemocí a parazitů. 
Prosíme obyvatele města, aby holuby nekrmili. Maří 
tak zdárný průběh regulačního odchytu a zároveň se 
tak vystavují riziku postihu, protože krmení holubů je 
zakázáno městskou vyhláškou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOPLNILA VÝSTAVA
V pořadí už třetí den otevřených dveří 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech se konal 
12. ledna. Od ranních osmi hodin tady běžel program 
pro studenty středních škol, odpolední část plnou 
zajímavých přednášek pak doplnily ukázky rehabilita-
ce na dobrovolných figurantech z řad veřejnosti. Den 
otevřených dveří doplnila také výstava všech došlých 
dětských výtvarných děl soutěže "Univerzita Karlova 
v Karlových Varech". Veškeré přednášky i výstava byly 
znovu veřejnosti přístupné zdarma. Další den otevře-
ných dveří Univerzity Karlovy v Karlových Varech je 
9. února.

KAPLI ZNOVUPOŽEHNAL PLZEŇSKÝ BISKUP
Kaple ve Vojenské lázeňské léčebně v Karlových Va-
rech se dočkala nového požehnání. Zařízení poskytuje 
lázeňskou léčbu a rekreační péči nejen příslušníkům 
armády, ale i široké veřejnosti. Kaple je součástí 
tohoto lázeňského domu od července roku 1855. 
Ceremoniálu znovupožehnání se ujal plzeňský biskup 
Tomáš Holub.

U KŘÍŽKU
Nový rok uvítali členové Klubu přátel Karlových Varů 
a jejich hosté, přes nepřízeň počasí, na tradičním, již 
18. setkání "U křížku".

PRVNÍ SE V ROCE 2018 NARODIL FRANTIŠEK
První letos v Karlových Varech narozený Karlovarák je 
chlapeček s krásným jménem František Tulák. Narodil 
na Nový rok před půl šestou ráno, vážil 3 650 gramů 
a měřil 52 centimetrů. Má sedmiletou sestřičku. 
Primátor předal Františkovi a jeho mamince Lucii 
blahopřání a dar od města,  František dostal hračku, 
maminka šek v hodnotě pět tisíc korun. Oba jsou 
v pořádku a mají se dobře. Přejeme hodně štěstí.

POZOR NA ZMĚNY V DOPRAVĚ
V příštích dnech a týdnech dojde k místní úpravě 
provozu a osazení nových dopravních značek v ně-
kolika ulicích ve městě. Zjednosměrnění čeká část 
ulice Modenská v Doubí a část Javorové ve Staré Roli. 
Důvodem je zvýšení bezpečnosti provozu a zlep-
šení podmínek pro parkování. Zklidnění dopravy ve 
starorolské Žižkově ulici zajistí zřízení zóny s nejvyšší 
povolenou rychlostí 30 km/hod.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Referendum není platné, 
přišlo málo lidí

Místní referendum konané na území statutárního 
města Karlovy Vary ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
o otázce: „Jste pro obnovu historické Vřídelní koloná-
dy architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení 
oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády 
z roku 1975?“ není platné. Důvodem neplatnosti 
je nesplnění účasti alespoň 35 procent oprávně-
ných osob. Z celkového počtu oprávněných osob 
zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných 
osob (37 761 osob) se referenda zúčastnilo 12 922 
osob (34,22 %). Platných hlasů bylo 12 739, hlasů 
pro ANO bylo odevzdáno 9 564, hlasů pro NE bylo 3 
098, zdrželo se 77 osob, které neoznačily křížkem 
žádnou odpověď. Proti výsledku referenda byl soudu 
podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo 
neplatnosti rozhodnutí v místním referendu. 

Změny v MHD v roce 2018
Od začátku roku došlo ke změně jízdních řádů 
MHD, tarifu a způsobu nástupu do autobusů.

Změna jízdních řádů
Na lince číslo 1 bude zavedena zastávka "Jeni-
šov" na nově vybudované točně autobusů v obci 
Jenišov. Na lince číslo 7 je zrušena zastávka 
"Březová, Pirkenhammer". Na nočních linkách 
číslo 51 a 52 jsou opožděny rozjezdy od Tržnice 
ve 22:55 hodin o 5 minut a ve 23:30 hodin o 10 
minut. Důvodem je komfortní návaznost na 
poslední vlaky a autobus z Prahy. Nově je také 
jízdní řád nočních linek v době mezi půlnocí 
a třetí hodinou ranní celotýdenně sjednocen 
podle pracovního dne. Na základě připomínek 
a podnětů cestujících došlo také od ledna 
k několika drobným posunům v jízdních řádech 
linek MHD. 

Změna tarifu
V roce 2018 přichází Dopravní podnik Karlovy 
Vary s úpravami v cenách jízdného MHD. V rám-
ci jednorázového jízdného se ruší přestupní / 
nepřestupní jednorázové jízdenky a nahrazují 
se  jednorázovými přestupními jízdenkami 
s časovým omezením. Tzn. původní 18 Kč 
nepřestupní jízdenka je nahrazena jízdenkou 
přestupní, s dobou platností 20 minut v hodnotě 
20 Kč. Další přestupní jízdenka s dobou plat-
ností 60 minut zůstává za 25 Kč. Pokud však 
použijete k nákupu jednorázové 20 Kč jízdenky 
mobilní aplikaci, bude vás daná jízdenka stát 
o 5 Kč méně, tj.15 Kč.
Ceny na Karlovarské kartě se nemění a zůstá-
vají v platnosti stávající ceny. Pro ty z vás, kteří 
tedy využíváte časových kuponů, se úprava 
cen nedotkne. A pokud v ročním pojetí plného 
jízdného hovoříme o částce 3.200 Kč / rok, tak 
denní jízdné vás vyjde na 8,8 Kč bez omezení.
Od 1. 1. 2018 lze v rámci 24 hodinové a 7 denní 
jízdenky přepravovat zdarma 1 dítě do 15 let. 
A dále v rámci jakéhokoli časového jízdného na 
Karlovarské kartě je možné přepravovat zdarma 
jednoho psa.
Kompletní změny v rámci tarifů je možné najít 
na webových stránkách Dopravního podniku 
Karlovy Vary.

Změna způsobu nastupování 
do autobusů MHD
Cestující s časovým jízdným a cestující, kteří 
mají nárok na přepravu zdarma, mohou nově 
nastupovat do autobusů MHD všemi dveřmi 
od 4 do 19 hodin celotýdenně, tedy i v sobotu, 
neděli a státní svátky.

Buchenwaldská ulice - obnova pokračuje
Obnova Buchenwaldské ulice v Rybářích 

pokračuje. Frekventovaná spojnice ke krematoriu 
je pro dopravu uzavřená, průchod pro pěší je ale 
zachován a v rámci zimní údržby je zajišťována 
i jeho schůdnost. V současné době probíhají 
zejména bourací práce, a to v režimu, který 
umožňují aktuální klimatické podmínky. Pracovníci 
Správy lázeňských parků provedli také úpravu 
zeleně v místě, kde bude rozšířen profil komu-
nikace. Kompletní rekonstrukce Buchenwaldské 
ulice zahrnuje i opravu mostu, výměnu dlažebních 
kostek na vozovce za živičný povrch a vydláždění 
chodníků zámkovou dlažbou. Stavební práce 
potrvají do června letošního roku.

14, 7 milionu
korun přibližně stále zbývá k rozdělení v projektu kotlíkové dotace II, to v dotačním programu vystačí 
ještě pro dalších cca 150 žadatelů. Občané tedy mají stále šanci vyměnit neekologický kotel na pevná 
paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění. Současná výzva k předkládání žádostí 
o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti lze předkládat až do 29. března 2019. Doporučujeme však 
občanům s podáním žádosti neotálet, neboť v průběhu zimních měsíců lze žádost zpracovat a po ukončení 
topné sezony bude mít žadatel dostatečný časový prostor pro samotnou výměnu kotle. Veškeré informace 
o kotlíkových dotacích lze získat na internetových stránkách projektu http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ nebo 
přímo u pracovníků oddělení grantových schémat krajského úřadu.

Město v dubnu přistaví 
velkoobjemové kontejnery

V průběhu tří sobot v dubnu letošního roku budou 
mít obyvatelé města možnost odložit nepotřebný 
objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů. 
Přesný harmonogram a seznam stanovišť bude 
zveřejněn v dubnovém vydání Karlovarských 
radničních listů a na webu magistrátu www.mmkv.

cz. Do kontejnerů bude možné odložit komunální 
odpad, který se kvůli rozměrům nebo hmotnosti 
nevejde do běžných sběrných nádob, např. starý 
nábytek, koberce, lino atd. Nesmí se jednat o pne-
umatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, 
autobaterie a další nebezpečný odpad.
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• ROZPOČET MĚSTA

ROZPOČET 
MĚSTA NA ROK 
2018

údaje v tisících Kč

1 PŘÍJMY 1 101 512

2 FINANCOVÁNÍ 313 404

z toho: vlastní finanční zdroje 193 404

 úvěr 120 000

celkové zdroje rozpočtu 1 414 916

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 971 999

4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 442 917

celkové výdaje rozpočtu 1 414 916

Rozpočet 2018

údaje v tisících Kč

Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem 188 412

Daně z příjmů právnických osob - celkem 170 244

Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty 321 428

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20

Místní poplatky - celkem 50 700

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem 1 200

Správní poplatky                                         20 000

Daň z hazardních her 40 000

Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města 78 000

DAŇOVÉ PŘÍJMY 870 004

Příjmy z vlastní činnosti - celkem 96 849

Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem 7 500

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem 4 203

Přijaté splátky půjčených prostředků - celkem 1 592

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 110 144

Příjmy z prodeje pozemků 5 000

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 24 500

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 29 500

Příspěvek na výkon státní správy 50 139

Ostatní neinvestiční transfery a převody celkem 41 725

PŘIJATÉ TRANSFERY 91 864

PŘÍJMY CELKEM 1 101 512

FINANCOVÁNÍ 313 404

Změna stavu na bankovních účtech města 233 404

Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 120 000

Uhrazené splátky půjčených prostředků -40 001

PŘÍJMY + VÝDAJE = ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 1 414 916

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

Rozpočet 2018
1 PŘÍJMY 1 101 512
2 FINANCOVÁNÍ 313 404

z toho:  vlastní finanční zdroje 193 404
              úvěr 120 000
celkové zdroje 1 414 916

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 971 999
4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 442 917

celkové výdaje rozpočtu 1 414 916

39% 

11% 

34% 

16% 

Název grafu 

PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
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•ROZPOČET MĚSTA

Příjmy města

Zastupitelstvo města na svém jednání 19. prosince 
2017 v Lidovém domě schválilo rozpočet města 
pro rok 2018. Objem rozpočtu je 1,415 miliardy 
korun, 31% výdajů jsou výdaje kapitálové.
Mezi největší položky běžných výdajů patří napří-
klad dopravní obslužnost MHD (87 milionů korun), 
bezpečnost a veřejný pořádek (54 milionů), naklá-
dání s odpadem (45 milionů), letní a zimní údržba 
městských komunikací (35 milionů), dále se ve 
výdajích objevují provozní příspěvky městským 
příspěvkovým organizacím (školy, zeleň, sociální 
služby, kulturní instituce atd.) nebo například 
granty a dotace.
Mezi největší plánované investice, které by měly 

být v letošním roce zahájeny, se řadí rekon-
strukce objektu ubytovny Drahomíra pro sociální 
bydlení (65 milionů), kybernetická bezpečnost 
základních škol (35 milionů), zateplení základní 
školy Krušnohorská (35 milionů), rekonstrukce 
ulic Moravská a Hynaisova a náměstí Svobody 
(33 milionů), rekonstrukce atletického stadionu 
v Tuhnicích za 30 milionů či úprava prostoru pod 
Horním nádražím za 25 milionů korun – naváže 
na dokončení momentálně rozestavěné nové 
lávky z Růžového vrchu na Horní nádraží. Většina 
lidí si určitě všimne rekonstrukce Varšavské ulice 
a nástupiště Tržnice za 13 milionů nebo zajištění 
zbývající části skalního masivu naproti Čertovu 

ostrovu nad průtahem za 13 milionů. Za 13 milio-
nů bude také rekonstruován objekt bývalých jeslí 
v Komenského ulici v Doubí na bydlení pro mladé. 
Z menších investic budou zajímavé například 
výstavba nové budovy za 4,5 miliónu korun v let-
ním dětském táboře Vladař, který město převzalo 
spolu s Domem dětí a mládeže od Karlovarského 
kraje, vybudování chybějícího chodníku podél 
ulice Nákladní za 4 miliony, chodníky v Čankově 
za 4 miliony nebo rozšíření parkoviště ve Východní 
ulici za 3 miliony korun.
Kompletní rozpočet je k dispozici na webových 
stránkách magistrátu https://mmkv.cz/cs/roz-
pocty-zaverecne-ucty-statuty-fondu-mesta.

Příjmy - druh příjmu rozpočet 2018 Podíl

v %
Daně z příjmů fyzických osob 188 412 17%
Daně z příjmů právnických osob 170 244 15%
Podíl daně z přidané hodnoty 321 428 29%
Daň z nemovistostí na území města 78 000 7%
Daň z hazardních her 40 000 4%
Poplatky z vybraných činností a služeb 71 920 7%
Nedaňové příjmy 110 144 10%
Kapitálové příjmy 29 500 3%
Přijaté transfery 91 864 8%

Příjmy celkem 1 101 512 100%
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Farmářské trhy obohacují jídelníček
Městské farmářské trhy jsou v Karlových 
Varech mezi lidmi oblíbené už řadu let. Také 
poslední rok 2017 ukázal, že si příjemná alter-
nativa k nákupu v obchodních řetězcích stále 
drží sympatie kupujících.

Karlovarský region rozhodně není symbolem 
úrodné české krajiny, většina kraje je hornatá a na 
dalším rozsáhlém území probíhá těžba nerostného 
bohatství, proto hlavním motivem pro návštěvu 
farmářských trhů je sezónní ovoce a zelenina.

Organizátorům se podařilo navázat dlouhodobou 
spolupráci s pěstiteli přímo ze sousedního kraje ze 
zahrady Čech - Litoměřic. Ti vozí na trh kořenovou 
zeleninu a ovoce od dubna až do konce listopadu. 
V letošním roce zaznamenali velkou poptávku na 
objednávky brambor, česneku a jablek, ale i na 
uskladnění a kvitovali navýšení počtu trhů jak 
nakupující, tak i prodávající. Čerstvá sezónní zele-
nina tak mohla obohatit jídelníček karlovarských 
občanů častěji. Návštěvníci farmářských trhů se učí 
pěstovat si bylinky i na svých oknech, balkonech 
a zahrádkách. Nejčastěji se prodávala  bazalka, 
majoránka, libeček, sazenice okurek a rajčat.

Trhovci i návštěvníci od pěstitelů dostávají i rady 
kam co správně vsadit. Trh je tak příjemně oživen 
příjemnou komunikací a vůní. Nejoblíbenější prodá-
vanou bylinou byla levandule a rakytník.  

Cesta ke zdravému životnímu stylu je opravdu 
dlouhá a tak stále přetrvávající velkou oblibu na 
farmářském trhu mají řezníci. Tenhle trend ovšem 
neplatí jen pro nás v Karlových Varech, ale pasuje 
na celou republiku.

Chov dobytka byl vždycky našemu regionu bližší 
než pěstování zeleniny. Časem ověřené  masové 
receptury, například uzené maso  přímo z ko-
mína, jitrnice, klobásky, tlačenka nebo sádlo se 
škvarkama chutnají pořád stejně dobře. Návštěvníci 
pak prochází okolo stánků s uzeninami a chuťové 

pohárky jim rázem zavelí, pevná vůle o zdravém 
stravování je ta tam.

Totéž platí i pro jedinečné karlovarské knedlíky. 
Kořeny jsou kořeny. Inspirovat se odjinud lehkou, 
vyváženou a zdravou gastronomií můžeme ve 
Středozemí. Organizátoři se zaměřili na tu italskou, 
která je nám blízká. „Italská kuchyně není jen pizza 
a špagety. Ochutnej,“ opakoval  lámanou čestinou 
Ital, který  pětkrát přijal pozvání na Městské 
farmářské trhy.  Zde nabízel lahodné sýry, olivy, 
rajčata, fantastickou šunku, olivový olej a další 
speciality italské kuchyně. Organizátoři postřehli, že 
ve frontách byli většinou  mladí lidé, kteří toho už ví 
o zdravé stravě podstatně více.

Dalším  zahraničním hostem farmářských trhů byl 
prodejce z Bulharska. Bulharská gastronomie nás 
tolik neoslovuje a tak chvíli trvalo než si našel svou 

klientelu, ale během tří trhů měl u svého stánku 
fronty jako všichni ostatní.

Trendem bulharských specialit byly živé jogurty 
a pak produkty z aronie.  Aronie,  neboli černý 
jeřáb, totiž obsahuje řadu vitamínů, E prospívá 
pokožce,  C, B1, B2 zas podporují trávení. Důležitý 
je v aronii také jód, draslík, železo či hořčík, který 
chrání cévy a zlepšuje krevní oběh. Aronie je 
vhodná pro lidi, kteří pracují intenzivně na počítači, 
regeneruje totiž oči. Zkrátka je to takový poklad 
z naší přírody. Bobule aronie obsahují několikaná-
sobně vyšší množství aktivních přírodních látek než 
třeba borůvky, však se prý také říká „před borůvkou 
smekni, před aronií klekni“".

Na autenticitě farmářských  trhů se samozřejmě 
podíleli medaři, pekaři, cukráři, kořenáři, bylinkáři,  
zahradníci s květinami, chovatelé drůbeže nebo 
prodejci ryb a další.  Je dobře, že tato pravidelně 
se konající oblíbená akce dostává nadále velkou 
podporu od magistrátu města i na rok 2018.  

Organizátoři z městské organizace KV CITY CEN-
TRUM se těší na Vaši návštěvu a slibují, že udělají 
maximum pro spokojenost prodejců i návštěvníků.

Farmářské trhy najdete vždy na již tradičním 
a osvědčeném místě před budovou Tržnice. 

Podporu od státu dostali farmáři jen na rok 2017. 
Do jaké míry se připravovaná EET dotkne farmářů 
v roce 2018 se teprve uvidí. Zvyšuje se byrokratic-
ká zátěž pro naše prvovýrobce. Problémy jsou ov-
šem od toho, aby se řešily a proto naše farmářské 
trhy vstoupí s optimismem do své již 8. sezony.

 Božena Turoňová, koordinátorka FT

Městské farmářské trhy se budou 
v roce 2018 konat v těchto termínech: 
23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.,  
20.7., 17.8., 7.9.,  21.9., 5.10., 19.10., 2.11. 
16.11., 7.12. a 21.12.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Znečišťování veřejného prostranství? 
Každý musí začít u sebe
Znečišťování veřejného prostranství psími exkre-
menty a nedopalky od cigaret, to je časté téma stíž-
ností obyvatel města a jejich podnětů k úklidu a také 
postihům neodpovědných majitelů psů a kuřáků.
Strážníci městské policie se na tuto problematiku 
zaměřují. Jak ale upozorňuje velitel městské policie 
Marcel Vlasák, řeší tak pouze následek tohoto pro-
blému. Příčinou je přístup každého jednotlivce a čím 
dál častější bezohlednost. „Veřejný pořádek řešíme 
průběžně, přistupujeme i k sankcím za kouření na 
zastávkách, odhazování nedopalků, volné pobíhání 
psů, se kterým souvisí i problém psích exkrementů. 
Faktem ale je, že přistihnout někoho při těchto pře-
stupcích je málo pravděpodobné. Ale občas se nám 
to podaří, například díky plánovaným cíleným opat-
řením, při kterých využíváme kamerového systému. 
Pak neváháme udělit i sankci,“ upozorňuje velitel 
Vlasák.
V loňském roce strážníci řešili více jak pět stovek 
přestupků v oblasti veřejného pořádku, kam spadá 
i problematika exkrementů a odhazování nedopalků, 
téměř tři stovky provinilců dostalo pokutu. „Sankce 
za tyto přestupky byly v blokovém řízení na místě 
ukládány s tím, že maximální pokuta činila tisíc ko-
run. Od července loňského roku platí nový přestup-
kový zákon, který umožňuje uložit na místě pokutu 
až do výše 10 tisíc korun. To se ale pochopitelně 
v praxi neděje, protože za tyto přestupky by taková 
pokuta byla nepřiměřená. A dlužno dodat, že velký 
podíl na znečištění veřejného prostranství mají také 
občané takzvaně z okraje společnosti, kteří ignorují 
platná pravidla, odmítají pomoc zpětného začlenění 
do společnosti a veškeré sankce vůči nim jsou ne-
efektivní, protože v České republice je bohužel nízká 

vymahatelnost práva. To konec konců platí i v jiných 
oblastech, například v dopravě,“ doplňuje Marcel 
Vlasák, podle kterého je vedle sankcí účinná i běžná 
kontrola strážníků.
Přítomnost uniformovaných strážníků v ulicích půso-
bí preventivně. „Ovšem s ohledem na výrazný pod-
stav, se kterým se v řadách městské policie dlou-
hodobě potýkáme, nemůžeme být všude a u všeho, 
zejména v exponovaných časech, například ráno, 
kdy je prvotním úkolem zajištění bezpečnosti dětí 
u škol. A dlužno dodat, že podstata problému není 
v tom, jak často město uklízí chodníky a ulice a jak 
často strážníci někoho přistihnou při odhazování ne-
dopalku. Problém začíná u každého z nás, u našeho 
přístupu a respektu k okolí,“ dodává Marcel Vlasák.

Z VÝKONU SLUŽBY

Němec uvízl při procházce v lese
Začátkem prosince obdrželo operační středisko 
MP oznámení o nálezu staršího může v lese 
u střelnice Magnum. Bylo pondělí krátce po 16 
hodině, když žena nahlásila, že si při venčení 
psa všimla zraněného muže, který ležel ve svahu 
nad střelnicí. Devětašedesátiletý německý občan 
si při procházce v lázeňských lesích nejspíše 
zkracoval cestu a na kluzkém povrchu upadl tak 
nešťastně, že se poranil. Strážníci mu na místě 
ošetřili poraněnou ruku a s pomocí druhé hlídky 
muže snesli ze svahu na přístupovou cestu, kde 
jej zabalili do termofolie, aby snížili jeho podchla-
zení. Zde si muže převzala záchranná zdravotní 
služba.

Jaltskou ulicí brázdili v popelnici
Jednu prosincovou noc z pátku ze soboty si tři 
mladíci krátce před čtvrtou hodinou krátili tím, 
že organizovali závody. V Jaltské ulici posadili 
kamaráda do popelnice a brázdili s ním Jaltskou 
ulici. Strážníci vysláni na místo operátorem, který 
si všiml počínání na MKDS , ohodnotili počínání 
mladíků blokovou pokutou. Ti nepoškozenou 
popelnici vrátili zpět a odešli se domů vyspat.

Jediný týden a pirát se vrátil na silnici
Jediný týden dělil od sebe dva stejné přestupky 
čtyřiačtyřicetiletého řidiče z Velichova, který 
v lednu v Rybářích řídil vozidlo bez řidičského 
oprávnění a odmítl orientační kontrolu na 
přítomnost alkoholu a návykových látek. Strážníci 
předali piráta v obou případech policistům a sami 
věří, že přes opakované problémy s tímto jedná-
ním velichovského piráta, snad naposledy.

Okopával auta, pak zaútočil na strážníka
V loňském roce došlo k jedinému útoku na 

strážníka až v září, letos hned v lednu. S blížícím 
se koncem služby vyrážela hlídka na prověření 
oznámení do Staré Role na ulici Závodu Míru. 
Dle oznamovatelky se na místě měl nacházet 
muž pravděpodobně pod vlivem nějaké návykové 
látky, který okopával auta a choval se podivně. 
Hlídka dorazila na místo a než stačila zastavit 
auto, muž otevřel zprudka dveře tak, že promáčkl 
blatník u služebného vozidla. Po vystoupení 
z vozidla bylo z jednání patrné, že je pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. Zasahující 
strážník jej vyzval k předložení dokladů a když 
výzvu zopakoval, jako odpověď dostal ránu pěstí 
do obličeje a muž v útoku pokračoval. Strážníkům 
se podařilo agresivního osmatřicetiletého Karlo-
varáka zalehnout a přivolat na místo hlídku PCO, 
která následně muži nasadila pouta. Zatímco 
strážník byl převezen na ošetření do nemocnice, 
agresor putoval do rukou Policie ČR. 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Karlových Varech

Čtvrtý den otevřených dveří 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Karlových Varech se bude ve 
školní budově na nábřeží Jana Palacha konat 9. 
února. Jeho zaměření je jednoznačné: informovat 
zájemce o možnosti studia oboru Fyzioterapie 
v Karlových Varech. Stejně jako lednový den ote-
vřených dveří vyplní i ten únorový v jeho odpolední 
části zajímavé přednášky či ukázky rehabilitace 
na dobrovolných figurantech z řad veřejnosti, 
dopolední část bude pak znovu věnovaná přímo 
studentům vyšších a maturitních ročníků středních 
škol. „Dostanou mimo jiné informace o doplňko-
vých přípravných kurzech pro přijímací řízení příš-
tího akademického roku 2018/2019,“ upřesňuje 
koordinátor Jan Klíma. Blok přednášek začíná ve 
12.00 hodin a pro veřejnost je volně přístupný až 
do naplnění kapacity sálu. Přednášky mohou být 
zajímavé určitě nejen pro studenty, případně jejich 
rodiče, ale také pro širokou veřejnost, některé 
z nich se totiž zabývají už konkrétními tématy 
zdraví. Na čtvrtý den otevřených dveří 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech zvou 
osminásobný vítěz Velké pardubické a legenda 
dostihového sportu Josef Váňa a Jan Vanke, elitní 
smečař české reprezentace a kapitán karlovar-
ských nohejbalistů.

Pod vrchem Vladař ožily 
táborové vzpomínky

Čtvrtý ročník Lednového výšlapu na Vladař 
uspořádal Dům dětí a mládeže Karlovy Vary. Letos 
sice chyběl sníh i slunce, přesto si zhruba padesátka 
nováčků i skalních přátel dětského tábora udělala 
příjemné odpoledne. Prošli si táborovou základnu, 
prohlédli zázemí a u teplého čaje si popovídali o bu-
doucnosti tábora na Vladaři. Samotný výšlap na vrch 
si někteří museli kvůli náročnosti odepřít, ale kdo to 
zvládl, nelitoval. Díky zimě a opadanému listí se na 
starověkém hradišti objevují nové pohledy i souvis-
losti terénu, takže se objevily třeba staré hraniční 
kameny, nebo meze, a otevřely se i nové výhledy 
do okolí. Zpátky v táboře u ohně jsme si odpočinuli, 

a zas na pár měsíců zamkli tábor. Díky Městu Kar-
lovy Vary to byla možná poslední možnost projít se 
po „horní“ budově spojenou s nezapomenutelnými 
zážitky stovek dětí, v plánu je totiž zchátralou  dře-
vostavbu strhnout a nahradit bezpečnější stavbou. 
Bylo příjemné slyšet dospělé otce i maminky od 
rodin, jak vzpomínají na místní táborové diskotéky. 
Snad v nových prostorách budou vznikat podobně 
nesmrtelné vzpomínky. Protože u čaje vznikají samé 
lepší nápady, přišel jeden ze starých táborníků s ná-
padem ozvláštnit Lednové výšlapy třeba kostýmy. Je 
tedy možné, že se za rok sejdeme na Vladaři třeba 
jako indiáni nebo rytíři. Jan März

Žáci ZŠ jazyků uspěli ve First Lego League
Dne 13. ledna 2018 se šest statečných členů 

kroužku Robotika - Lego Mindstorms, který je 
realizován v rámci projektu Dialogy - společně 
se učíme pro Evropu, zúčastnilo regionálního 
kola soutěže FIRST LEGO League v německém 
Zwickau po boku týmů z naší partnerské školy 
Jenaplanschule a dalších německých škol, přede-
vším gymnázií. Náš "Libušina team" se účastnil 
této soutěže již podruhé a opět jako jediný 
zástupce z České republiky. Soutěžilo se v něko-
lika disciplínách - v týmové spolupráci, designu 
robota, prezentaci výzkumného úkolu zaměřené-
ho na ekologii a robotgame. Poslední disciplína 
byla nejnapínavější, protože za 150 minut musel 
naprogramovaný robot splnit co nejvíce úkolů. 
Karlovarský tým se umístil na druhém místě 
v týmové spolupráci a v designu robota a zvítězil 
(již po druhé) v robotgame. Po sečtení bodů ze 
všech disciplín se „Libušina team“ umístil na 
prvním místě a postoupil do semifinále, které se 
koná začátkem února v Drážďanech. Konkurence 

bude veliká, protože se zde utká kromě našeho 
karlovarského také dalších 19 týmů z Německa.
 Dana Kubová

• ŠKOLSTVÍ

Zprávy z DDM:    Celodenním programem pro děti reaguje DDM na  jednodenní prázdniny, které připadají 
na den 2.února. U nás v domečku jsme připravili bohatý program s překvapením v podobě netradičního 
pojetí formou bádání v oblasti umění a zábavy.
Příměstský tábor v době jarních prázdnin v rozsahu celého pracovního týdne bývá v DDM téměř povinností. 
Letos se kromě nad rámec plánovaného programu v domečku na Čankovské či Centru zvířat ve Staré Roli 
připravují dva celodenní výlety: do bazénu v Chomutově a celodenní výlet do hor. 
Karnevalová noc se chystá v únoru V DDM. První ročník akce plné masek, tance, zábavy a soutěží v noci 
z 26. na 27. února odstartuje v 17.30 hodin. Přihlášky podávejte osobně nebo elektronicky do 15. února.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum Rodinka nabízí velké množství služeb 
pro nastávající i čerstvé maminky, ale také jejich 
ratolesti a to do 2 let jejich věku. V těhotenství je 
možné centrum navštěvovat na pravidelných ho-
dinách těhotenského cvičení, které svou specific-
kou upravenou formou udrží nastávající maminky 
v kondici během celého těhotenství. Hodiny jsou 
vedeny profesionálními porodními asistentkami, či 
vyškolenými instruktorkami v této oblasti. Hodiny 
jsou plné protahovacích cviků, doplněné o cviky 
posilovací. Část hodiny je ale také věnován 
cvikům vhodným po porodu či nácviku dechových 
stereotypů vhodných během porodu. 

Od 25. týdne se pak ‚těhulky‘ mohou zapojit 
do kurzů předporodní přípravy. Tyto kurzy vede 
porodní asistentka Lada Macečková, která je vy-
studovanou porodní asistentkou s již 25letou praxí 
na porodním sále a 17letou soukromou praxí. 
Obsahem kurzů je kompletní příprava na porod, 
šestinedělí, kojení či manipulaci. Během kurzu 
klientky pochopí, že porodu se není třeba bát, je 
pouze důležité se na něj dobře připravit. Kurzík 
probíhá formou přednášek a trvá devět lekcí. Po-
kud maminky nemají takovéto časové možnosti, 
je možná domluva individuálního kurzu. 

Porodem ale naše spolupráce s klientkami 
nekončí, i pro miminka máme v zásobě velké 
množství aktivit. Pro úplně nejmenší se konají 
kurzy masáží miminek. Na masáže miminek 
navazují lekce cvičení již od ukončeného 3. 
měsíce. Tyto hodiny cvičení probíhají formou 
kurzů, většinou ve společnosti maminek, které se 
znají již z kurzů předporodní přípravy (ale není to 
podmínkou). Cvičení s miminky nabízíme až do 
věku 2,5 let dětiček. Kurzy cvičení miminek jsou 
vedeny zkušenými lektorkami, které jsou odborně 
proškolované nejen Ladou Macečkovou, ale také 
pravidelně navštěvují různé vzdělávací akce. 

Aktuální informace o Centru Rodinka najdete 
na našich facebookových stránkách Centrum 
Rodinka-Macečková či na webových stránkách 
www.maceckova.cz

Rodinka pomáhá nastávajícím i čerstvým maminkám
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• ŠKOLSTVÍ

Alois Kůrka aneb kostel v Sedleci ještě jednou
Listopadové „Krajské listy“ přinesly pochvalný 

článek o benefičním koncertu houslisty Václava
Hudečka. Následujícími řádky chci vyjádřit 

poděkování muži, který se obnově kostela stále 
s nadšením věnuje, kterého si velice vážím.

V letech 1738-45 byl v Sedleci postaven poutní 
barokní kostel. Byl zasvěcen sv. Anně Samotřetí. 
Kostel patří pod správu římskokatolické farnosti 
v Karlových Varech – Staré Roli. Tato bezesporu

nádherná stavba, díky nedostatku finančních 
prostředků, malému zájmu, dlouhodobé zanedba-
losti, postupně chátrala.

V září 2004, v rámci Dnů evropského dědictví, 
se kostel po hodně dlouhé době otevřel veřejnosti. 
Jeho stav byl tristní, pohybovat se v něm bylo 
životu nebezpečné. Pod dojmem tohoto stavu se 
skupina místních občanů rozhodla založit „Občan-
ské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sed-
leci“. Iniciátorem vzniku sdružení byl pan Alois 
Kůrka. Ten se také stal jeho předsedou. V rodném 
listu sdružení je datum 4. listopad 2004.

Alois Kůrka je ročník 1965, absolvent Střední 
hotelové školy v Mariánských Lázních. Byl za-
-městnán u Státních lázní Jáchymov. Při základní 
vojenské službě utrpěl vážný úraz a je od té doby 
v invalidním důchodu, upoután na invalidní vozík. 
Byl to on, kdo s pomocí rodičů a velké party 
nadšenců, začal organizovat nejrůznější činnosti. 
Zpočátku šlo o drobné zednické, zámečnické, 
truhlářské, natěračské a jiné práce, úklid okolí, 
pravidelné údržbářské práce (sháněl nejrůzněj-
ší specializované firmy). Velké množství času 
i práce zabíral a zabírá neustálý úklid kostela, 
který i přes probíhající (a nekonečné) opravy, 
úpravy, restaurátorské zásahy musí být vždy 

připraven na pravidelně se konající koncerty. A. 
Kůrka organizuje také tyto benefiční akce, pořádá 
sbírky a píše žádosti o dotace a granty na všechny 
strany. Z titulu předsedy sdružení jedná s vedením 
města i s jednotlivými odbory magistrátu, s pří-
spěvkovou organizací Správa lázeňských parků 
města, s funkcionáři Karlovarského kraje, ale také 
s bývalými německými starousedlíky. Sdružení 
plní i funkci zástupce městské části Karlovy Vary 
– Sedlec.

Při setkáních s panem Kůrkou jsem musel vždy 

obdivovat jeho elán a plné zaujetí pro věc. On 
sám ovšem mnohokrát zdůrazňoval, že vše, co 
se zatím podařilo pro obnovu kostela udělat, je 
zásluha celého občanského sdružení. Alois Kůrka 
je neúnavný organizátor a sedlecký patriot. Cena 
Křesadlo za rok 2008, ocenění „Nejlepší nezisková 
organizace desetiletí“ v anketě Osobnost Karlovar-
ského kraje v prosinci 2010 a udělení Ceny města 
Karlovy Vary za rok 2013 jeho osobě je dokladem, 
že práce předsedy i celého sdružení je uznávána.

 PhDr.Zdeněk Musil

228 231 korun je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 
v Karlových Varech, okolních městech a obcích, to 
je vůbec nejvíc v celé její dosavadní osmnáctileté 
historii. Oproti loňskému roku narostl výtěžek 
sbírky o 56 tisíc korun. Vybrané finanční prostřed-
ky budou použity na vybudování terapeutické 
zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
v Karlových Varech - Staré Roli. Práce tady 
plánují dokončit už v letošním roce. Slavnostní 

zahájení letošní sbírky 3. ledna všem zúčastně-
ným zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SPgŠ, 
gymnáziu a VOŠ Lidická. V sobotu 6. ledna se 
uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert ve Vánočním 
domě v Doubí. „Společně jsme tady poděkovali 
koledníkům za Tříkrálovou sbírku,” dodává Aleš 
Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary. Od 13.00 
do 18.00 hodin se na nádvoří Zámečku v Doubí 
vystřídalo několik hudebních skupin a Vánoční 

dům poskytl všem karlovarským koledníkům jako 
dárek vstupenky do expozice i do Muzea medvíd-
ků. Koledování trvalo až do 10. ledna a letos se jej 
zúčastnilo téměř 300 koledníků, kteří měli k dis-
pozici 97 kasiček. Do koledování v karlovarských 
ulicích se zapojila také netradiční družina K(raj) + 
M(ěsto) + B(iskupství) ve složení hejtmanka Jana 
Vildumetzová + náměstek primátora Jiří Klsák + 
plzeňský biskup Tomáš Holub.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
JE REKORDNÍ
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• INZERCE

výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

PŘIJMEME:
 DĚLNICKÉ PROFESE VE VÝROBĚ 
 do směnného provozu

 PRACOVNÍK DO EXPEDICE (RANNÍ) 
 samostatnost, min. výuční list, řidič VZV, fyzicky zdatný,
 chuť pracovat - vzorná docházka 5 dní v týdnu + přesčasy, 
 ochota učit se novým věcem 

 MISTR SKLADŮ 
 organizační schopnosti, vedení menšího týmu pracovníků, 
 komunikativní, samostatný v řízení a rozhodování, praxe v logistice 
 

NABÍZÍME: 
zázemí silné stabilní společnosti 
fi remní bonusy: 5 týdnů dovolené

dotované stravování od 10 Kč 
možnost dalšího osobního rozvoje

MOBIL: 724 984 890    E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz  

www.OPTIKdoDOMU.cz/cs/sleva-500   |   tel.: 725 508 845
OptikDoDomu   e-mail: karlovy.vary@optikdodomu.cz
Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary PO-PÁ: 8:00 - 16:30

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 607 057 931   e: karlovy.vary@mediaas.cz

bezplatn
á lin

ka

800 888 789

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Profesionální servisní technik oken a dveří pro zahraničí
Požadujeme ∙ NJ slovem na komunikativní úrovni

 ∙ ŘP sk. B ( sk. C výhodou)

 ∙ Znalost problematiky montáže či výroby oken a dveří výhodou.

Nabízíme ∙ Nástupní plat -  29.000,- Kč 

 ∙ Diety 

 ∙ Služební auto a telefon

Expediční skladník
Požadujeme ∙ Uživatelská práce na PC

 ∙ ŘP sk. B

 ∙ Praxe na VZV

 ∙ Organizační schopnosti

 ∙ zodpovědnost, spolehlivost

Nabízíme ∙ Nástupní plat – 17.500,- Kč

 ∙ Služební telefon

Praha
Obchodní kancelář

Své životopisy zasílejte na adresu

Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Kontaktní osoba : Miroslava Koubková
miroslava.koubkova@kalibra.cz 
tel. 353 505 536

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice

Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

www.kalibra.cz
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• TÉMA: IDT

Veřejnost i odborníci argumentují proti záměru 
od samého počátku: 

Dne 4. 10. 2016 představil Magistrát města 
Karlovy Vary veřejnosti v Národním domě studii 
Integrovaného dopravního terminálu (IDT) u Tržnice. 
IDT zde byl představen ve formě obří dopravní haly 
podél Varšavské ulice.

Mezi karlovarskými občany a odborníky vyvolal 
tento megalomanický návrh ihned celou řadu 
negativních ohlasů. Požadavky občanů přednesené 
v Národním domě, jako například apel na zřízení 
náměstí u Tržnice, byly smeteny ze stolu. Občané 
proto sepsali petici proti IDT. Stavební odborní-
ci, architekti a inženýři vysvětlovali Radě města 
v dopisech nesmyslnost plánu, který má soustředit 
veškerou městskou, regionální a dálkovou dopravu 
do cca dvě stě padesát metrů dlouhé a dvanáct 
metrů vysoké haly. Ke gigantické hale by bylo navíc 
nutno postavit celou řadu doplňkových staveb, 
například:

 přeložku Horovy ulice
 rozšíření Chebského mostu
 parkoviště pro odstavy autobusů za řekou Ohří
 parkovací dům v místě areálu Správy lázeňských 

parků
 přesun železniční zastávky Dolní nádraží k Soli-

varně

Zároveň autoři Karlovarákům připravili nepříjem-
né překvapení návrhem na zrušení téměř všech 
parkovacích míst ve Varšavské ulici a u Tržnice. 
Šokováni byli zřejmě i majitelé Tržnice, kterým 
návrh zlikvidoval zásobovací příjezd. Autoři studie 
IDT jim poradili, aby začali místo potravin prodávat 
v Tržnici jiné zboží, tedy sortiment, který nevyžaduje 
zásobování nákladními automobily. Tato změna by 
znamenala zrušení jedné z mála příležitostí běžného 
nákupu pro obyvatele centra.  

Dopravní odborníci vysvětlili, že realizace IDT by 
patrně způsobila trvalý dopravní kolaps ve městě.

Jak se zrodila studie IDT, kolik za ni město 
zaplatilo a proč u Tržnice?

Platný územní plán počítá, že dopravní termi-
nál (železnice, veřejná autobusová doprava, taxi, 
individuální doprava, MHD, parking) bude umístěn 
v prostoru Dolního nádraží, ve Varšavské ulici bude 
uzlová přestupní stanice MHD. Tato poloha terminá-
lu je označena za velice vhodnou a perspektivní.

Myšlenka zadat studii dopravního terminálu bez 
soutěže se zrodila v hlavě karlovarského zastupitele 
Ing. Petra Bursíka. Tento netransparentní postup 
zdůvodnil slovy – citujeme idnes 28.05.2016: 
„Jde o to, že kolegové Juštík a Tůma (autoři studie 
IDT- pozn. autorů článku) jsou od prvopočátku 
u zadávání a vzniku územního plánu. Kolega Juštík 
byl v porotě, když se zadávala veřejná otevřená 
soutěž na dolní nádraží, kolega Tůma byl předsedou 
pracovní skupiny pro dolní nádraží, takže jsou úzce 
spjatí s touto problematikou, a to celého širokého 
území.“ Konec citátu. 

Skupina odborníků ARCHAVARYK přiměla 
primátora města zahájit dialog 
na téma dopravního terminálu, 
nebezpečí výstavby však nadále trvá!     

Ukázka letáku občanské iniciativy proti výstavbě terminálu
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• TÉMA: IDT

Na takovou argumentaci nelze přistoupit, neboť je 
porušením zákona o veřejných zakázkách. Dovede-
no ad absurdum by to znamenalo, že pouze uvedení 
projektanti by měli zpracovávat veškeré projekty 
v celém širokém území.  

Dne 11. 02. 2016 se objevila v Deníku.cz infor-
mace o výsledcích jednání vlastníka pozemků na 
Dolním nádraží (kde se podle územního plánu počí-
talo s terminálem) a magistrátu města Karlovy Vary 
- citujeme: „hlavní komplikací, aby mohl investor 
u Dolního nádraží začít stavět, je terminál Dolního 
nádraží. Ten by se měl nově přesunout do Varšavské 
ulice a zde by se koncentrovala příměstská, želez-
niční, autobusová i městská doprava.“ Konec citátu.

Dále již Magistrát prosazuje IDT u Tržnice. 
Vzápětí 18. 02. 2016 zadala Rada města projek-

tantům Ing. Tůmovi a Ing. arch. Juštíkovi (toho času 
člen komise architektury a památkové péče) studii 
IDT u Tržnice bez výběrového řízení. Pro zadání této 
zakázky výše uvedeným hlasovala v Radě města 
i paní Ing. Tůmová

(viz https://mmkv.cz/cs/vysledek-hlasovani?idu-
=718061&idb=747793). Doporučení Radě města 
k takovému postupu poskytla Pracovní skupina 
pro územní plán, jejímž členem je i Ing. Tůma. Oba 
zvolení projektanti se dosud zaměřovali zejména na 
obchodní centra, což je, jak se domníváme, patrné 
i na vzhledu terminálu. 

Ve studii IDT měli projektanti soustředit do 
jediného místa u Tržnice za přiměřené náklady 
(v cenové nabídce projektantů je částka 200 mil. Kč) 
veškerou dopravu včetně automobilové.  Magistrát 
dále požadoval takový návrh stavby, který by byl 
realizovatelný do pěti let. Pět let byl totiž časový 
limit, v němž by bylo možno postavit IDT z časově 
omezených dotací.

Proč je studie IDT vadná?
Zmínění projektanti odevzdali studii IDT, město 

za ní zaplatilo 780 tis. Kč. Návrh je, podle našeho 
názoru, vadný například tím, že autoři:
 nedokázali integrovat veškerou dopravu do 

prostoru Varšavská – Horova
 nedodrželi platné normy
 dopravní stavby nebyly navrženy oprávněnou 

osobou
 náklady na jeho realizaci by dosáhly podle 

samotných autorů částky cca 662 - 842 mil. 
Kč (bez započtení nezbytných nákladů např. na 
výkup pozemků, nový areál Správy lázeňských 
parků)

Souhlasí orgány hájící veřejný zájem s výstav-
bou IDT u Tržnice? Ne!

Památkáři – navrhovaná zástavba nesplňuje 
požadavky památkové péče.

Ochrana léčivých zdrojů – v zájmu ochrany 
léčivých pramenů doporučuje umístění IDT v jiné 
lokalitě než u Tržnice. Zdůrazňuje, že na existenci 
pramenů je přímo závislá existence Karlových Varů 
jako lázeňského města.

Hygiena – ze zhušťování dopravy u Tržnice lze 
předpokládat zhoršení životních podmínek v širším 
okolí terminálu. 

Jak hodnotila vadnou studii IDT Rada města?
Rada města vyslovila se studií IDT spokojenost. 
Navíc Magistrát objednal od autorů studie IDT za 

další honorář 95 tis. Kč odhad realizačních nákladů, 
odhad provozních nákladů, časový plán výstavby 
a zhodnocení umístění IDT. Přitom (kromě odhadu 
provozních nákladů) měly být tyto informace dle 
smlouvy obsaženy již ve studii IDT. Tyto práce byly 
městem zaplaceny dvakrát.   

Ani to ještě není vše. Magistrát zakoupil 
k neproveditelné studii autorská práva za dalších 
150 tis. Kč. 

Celkově bylo dosud z veřejných peněz za studii 
IDT Magistrátem vyplaceno 1 025 tis. Kč. Náklady 
nejsou konečné. Protože autoři studie IDT nerespek-
tovali platný územní plán, zadal Magistrát změnu 
územního plánu. Úplnou cenu za pořízení změny 
nelze stanovit, protože se na procesu podílí i řada 
úředníků Magistrátu.

Kritika odborníků, kterou Rada města tvrdošíjně 
odmítala, neustala a přinesla první výsledky.

  

ARCHAVARYK přiměla primátora města zahájit 
dialog!

Po více jak ročním marném dopisování s Ra-
dou města se ustanovila skupina  ARCHAVARYK  
složená z inženýrů, architektů a dalších specialistů. 
Skupina přiměla vedení města zahájení odborného 
dialogu o terminálu a dopravě v Karlových Varech. 
Dne 25. 11. 2017 se uskutečnilo první jednání 
skupiny s primátorem města Ing. Kulhánkem a jeho 
náměstkem Mgr. Klsákem.  

Výsledky jednání:
Na tomto jednání primátor města Ing. Kulhánek 

prohlásil, že další práce na IDT s výjimkou změny 
územního plánu již nepokračují. 

Dále informoval, že magistrát přistoupil na 
požadavek odborníků a zadá zpracování generelu 
dopravy města. To je podklad, který měl logicky 
předcházet pracím na studii IDT. A to zejména 
proto, že cílem generelu dopravy mají a musí být 
i návrhy ke zlepšení špatně fungující MHD. Ta neplní 
svůj hlavní úkol - umožňovat pohodlný, spolehlivý 

a rychlý pohyb po městě. 
Oznámení pana primátora nepokračovat v práci 

na IDT ale není ústupek odborníkům ani vítězstvím 
zdravého rozumu. Do schválení změny územního 
plánu, na které Magistrát dále pokračuje, se na IDT 
totiž dále smysluplně pokračovat nedá.  

Ukončit i změnu územního plánu nepřiměla ani 
další významná komplikace – studií IDT navržené 
dopravní řešení bylo zablokováno prohlášením 
Chebského mostu za kulturní památku. Prohlášení 
Chebského mostu za kulturní památku se Rada 
města snažila neúspěšně zabránit. 

Ale nebezpečí výstavby IDT u Tržnice stále trvá. 
Svědčí o tom i trvající bezdůvodná podpora umístění 
IDT u Tržnice v zadávací dokumentaci Generelu 
dopravy. Takto zadávací dokumentaci připravili 
úředníci Magistrátu. 

Dále také vyšlo najevo, že vedení města se 
v návaznosti na IDT zabývá myšlenkou o spolupráci 
s developerem další gigantické stavby u Tržnice 
(v areálu bývalé Solivarny a Správy lázeňských 
parků) – obchodního domu velikostí srovnatelného 
s OC Varyáda.

Konkrétními výsledky prvního dialogu byly tyto 
veřejné přísliby:

1) primátora Ing. Kulhánka, že skupina  ARCHA-
VARYK bude zastoupena v týmu, který bude za 
město komunikovat s tvůrcem generelu dopravy,

2) náměstka Mgr. Klsáka, že odborné platformě 
ARCHAVARYK bude poskytnut v KRL přiměřený 
prostor tak, aby skupina měla možnost seznámit 
veřejnost se svými odbornými názory,

3) na pokračování dialogu obou politiků se skupi-
nou ARCHAVARYK na další důležitá témata.

Za skupinu ARCHAVARYK pěkný den přejí
Ing. Odvody, Ing. arch. Mikoláš, Ing. arch. Bokota, 

Ing. Homolka, Ing. arch. Martínek, Ing. Plašil, 
Akad. arch. Polony, Ing. Rusev, Ing. arch. Ruseva, 

Ing. Trnka, Ing. Trnková a RNDr. Vylita Ph.D. 
archavaryk@gmail.com

Facebook: archavary
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                          Ukázka letáku jiné občanské iniciativy proti výstavbě terminálu  
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zejména proto, že cílem generelu dopravy mají a musí být i návrhy ke zlepšení špatně 
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Jak se dá zneužít hlasování 
na internetu

Při jednání zastupitelstva v říjnu minulého roku 
v Alžbětiných lázních jsem byl nařčen vedením 
města, že jsem podvodně hlasoval v internetové 
anketě o stavbu Karlovarska. Na údajné podvodné 
hlasování (33x pro jednu stavbu) upozornil správce 
serveru Stavby Karlovarska pan Lněnička a předal 
tuto informaci odboru IT Magistrátu města. Ten to 
ohlásil svému nadřízenému náměstkovi panu Riško-
vi, který věc postoupil k řešení kontrolnímu výboru 
zastupitelstva. Předsedkyně výboru spolu s výbo-
rem usoudila, že by věc měla řešit rada města a za-
slala údajné důkazy radě města s otázkou, zda z mé 
strany mohlo dojít k trestně právnímu jednání nebo 

popřípadě o jednání v rozporu s dobrými mravy za-
stupitele.

Rada zadala právnímu odboru vypracovat k zále-
žitosti stanovisko. Závěr stanoviska, ve kterém se 
píše, že jsem se sice nedopustil trestně právního 
jednání, ale narušil jsem průběh soutěže a dopustil 
se jednání v rozporu s dobrými mravy, etikou zastu-
pitele apod., přečetl při jednání zastupitelstva pan 
primátor. Tím odstartoval veřejné pranýřování mé 
osoby, které vyvrcholilo zveřejněním hanobícího 
článku v tiskovině Karlovarky, která se distribuuje 
téměř do všech schránek v K.Varech.

Dalo mi, coby počítačovému analfabetovi, nemalou 
práci zjistit, jak proběhlo údajné podvodné hlasová-
ní, ale přineslo to své ovoce. Prokázal jsem, že jsem 
daným způsobem hlasovat nemohl, protože nemám 

a nikdy jsem neměl potřebný přihlašovací certifikát 
k hlasování přes server magistrátu města, k čemuž 
v tomto případě došlo. Takže na mne tuto kauzu, po-
dle mého názoru, někdo vyrobil na zakázku.

A tak se ptám stále aktuální otázkou: O co komu 
šlo? O co, je zřejmé. Pomluvit jednoho karlovarského 
zastupitele. Komu o to šlo, je složitější otázka. Kaž-
dopádně tento podvod někdo vymyslel, někdo prove-
dl a vedení radnice pomluvu s radostí rozšířilo, aniž 
si kdokoliv prověřil údajné důkazy či se mnou o věci 
promluvil. A tak byli na radnici nakonec všichni spo-
kojeni s dobře vykonanou prací, aniž by je zajímala 
pravda. Egypťan Sinuhet se nemýlil. Kolem lži se 
všichni shlukují jako mouchy okolo medového kolá-
če, ale před pravdou všichni utíkají.

 Otmar Homolka

cena od 32 500 Kč/m2

NOVOSTAVBA
PRODEJ BYTŮ V NOVOSTAVBĚ
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ

STÁNÍ PŘED DOMEM    GARÁŽ
KLIDNÁ LOKALITA

cena od 32 500 Kč/m2cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

BYT 4+KK
S VLASTNÍ ZAHRADOU

BYT 4+KK
S TERASOU

BYT 3+KK
S BALKÓNEM
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www.oc-fontana.cz

Rezervovat se můžete na adrese: 
http://escapezone.cz/#hry

ÚNIKOVKA
19. 2.–11. 3.

týmová spolupráce • logické myšlení

A NAVÍC ZDARMA!

Hádanky
Záhady
Šifry

Chebská 370, Karlovy Vary

IV. Lidovecký ples 
v Karlových Varech

Program:
20:00 Ukázky latinskoamerických tanců v podání

dětského páru z taneční školy D-team 
Karlovy Vary

21:00 Postoloprtské mažoretky
22:00 - 23:00 Tombola
24:00 Půlnoční překvapení

K tanci a poslechu hraje kapela STO - Sokolovský 
taneční orchestr

Ples se koná pod záštitou 
europoslance Tomáše Zdechovského
a poslance Parlamentu ČR Jana Bartoška

v Národním domě v Karlových Varech
dne 10. února od 20:00 hodin

Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři KDU-ČSL 
(Varšavská 2, Karlovy Vary, tel. 603 226 576)

Vstupné 300,- Kč

• INZERCE
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V předchozím díle jsme s popisem trasy skončili 
na zastávce autobusů u Vítkovy hory. Odtud vedou 
turistické značky na Krach, což je starý název 
místní části zdejšího návrší. Od kruhové křižovatky 
mezi novými domy pak zamíříme po nepříliš široké 
komunikaci k hvězdárně na Hůrkách. 

Ta leží v nadmořské výšce cca 610 metrů, ale 
nejvyšší kóta (620 m/m) lokality Hůrky se nachází 
až nad hvězdárnou, poblíž malé mýtiny. Bývalo tu 
také hřiště na volejbal a vede sem řada pěšin. Žluté 
značky nás odtud neomylně převedou směrem 
k zahradám na druhé straně Hůrecké výšiny a okolo 
zástavby až k silnici, kde je zastávka MHD číslo 8. 

Zde se podle značení KČT nacházíme nad mořem 
ve výšce asi 585 metrů. Od této kóty pak pohodlně 
vystoupáme po asfaltové silnici k altánu U Vojty, 
od kterého je velmi pěkný výhled směrem k letišti. 
Altán je též velmi oblíben milovníky slunce, již brzy 
na jaře zde usedají na lavičky, a ještě v zimních 
bundách nastavují obličej jeho hřejivým paprskům. 
Cesta dál se stáčí nad altán a vede téměř po rovině 
směrem k rozhledně (640 m/m).  

Goethova vyhlídka, novogotická, červená, cihlová, 
válcovitá věž s přístavbou a sklepením je nyní v re-
konstrukci. Vedle ještě stával velký dřevěný pavilón 
pro výletníky, kteří tu rádi sedávali u kávy.

Za rozhlednou lesní stezka poměrně prudce klesá 
v ostrých serpentinách, a to až ke křižovatce poblíž 
Gogolovy chaty. Odtud pokračuje až k tzv. rozcestí 
„Pod Goethovou rozhlednou“, které leží v nadmoř-
ské výšce 551 metrů. Žluté značení se tu potkává 
s červeným, lze se tu napojit na známou dálkovou 
trasu směrem na Šemnickou skálu a Kyselku. Od 
této křižovatky je to již jen skok k chatě V sedle, 
která skutečně stojí ve sníženině mezi dvěma zají-

mavými kopci, dominantní Ottovo výšinou a méně 
výraznou Jedlinou. Žlutá trasa oba vrcholy míjí, ale 
výstup na ně lze jen doporučit.

Na vrchol Jedliny ovšem nevede ani vyšlapaná 
stezka, ale protože je porostlá starším, poměrně říd-
kým lesem, není problém tento vrchol prozkoumat. 
Brzy se ukáže, že na Jedlině nerostou žádné jedle. 
Zdá se dokonce velmi nepravděpodobné, že by zde 
v minulosti nějaké rostly, protože vrchol kopce je 
poměrně kamenitý a stromy, které se zde přece jen 
uchytily, buk, dub, borovice modřín a smrk svým 
nízkým vzrůstem poukazují na to, že je zde velmi 
chudá půda. Skalní výchoz, vyvýšený nad okolní 
terén, není v případě Jedliny nikterak mohutný. Patří 
k němu ještě jakási lavice, na jejímž severním okraji 
stávala vyhlídka, Turgeněvova chata, ze které se 
otvíral výhled na Drahovice. Výhled, však časem za-
rostl a z chaty zbyla jen plošina ze žulových kvádrů.

Mnohem významnější a mohutnější Ottova výšina 
je porostlá prakticky výhradně buky, jejichž stín 
a staré spadané listí, nepřipouští, aby pod nimi 
mohla vegetovat jakákoliv další zeleň. 

Na výšině stojí pamětní sloup, který tu byl vztyčen 
8. 9. 1852 na počest tehdejšího řeckého panovníka. 
Řecký král byl v lázních a tím i na vycházce na 
tehdy oblíbené výšině několikrát. Sloup pak podle 
některých pamětníků podlehl vandalům v 70. letech 
minulého století. Zároveň zpustla malebná cesta 
vinoucí se na vrchol kopce a lázeňští hosté začali 
špatně přístupnou výšinu stále častěji míjet.

Z hlubin času se pak znovu na chvilku vynořila 
v době, kdy karlovarský patriot, pan Karel Nejdl 
inicioval hledání částí poraženého sloupu. Skupině 
nadšenců se pak skutečně podařilo jeden díl sloupu 
najít v prudké stráni nad Drahovicemi.  Neměli však 

prostředky, aby jej jakkoliv zajistili, a tak na sloup, 
a i na výšinu, opět padl prach zapomnění. 

S koncem tisíciletí však přišla doba, v níž mohlo 
být započato se zcela novou obnovou altánů, vyhlí-
dek, křížů a kaplí. V rámci několik let trvající akce 
pracovala organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary, 
mimo jiné na obnově přístupové cesty. Rozšíření 
a zpevnění této stezky si vyžádalo nemalé finanční 
prostředky. Podařilo se ale znovu zpřístupnit již tak-
řka opuštěné partie lázeňských lesů. Vznikl též nový 
výhled na Drahovice. V rámci úprav cesty byla také 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Žlutá cesta a okolí

Rozcestník Goethova vyhlídkaAltán Buková hora

Goethova vyhlídka
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obnovena původní plošina ve stráni pod vrcholem 
výšiny, vyhlídka ve směru na Imperiál. V té době 
ovšem zbýval do pravidelné exkurze a prohlídky 
opravených objektů, již jen onen pověstný okamžik 
(11.55). 

  Organizace Lázeňské lesy tedy zaměřila svoje 
úsilí alespoň na opravu torza Ottova sloupu. Po 
ověření informací, že řecká vláda nemá zájem na 
rekonstrukci této památky, rozhodl ředitel organi-
zace, že lesníci vztyčí sloup ve vlastní režii. Sloup, 
respektive jeho část pak pod odborným dohledem 
kamenického mistra dosedla na zrenovovaný ka-
menný podstavec a tím byla v roce 2002 definitivně 
ukončena první etapa úprav. A jak už to, tak bývá, 
všichni, kdo se přišli na torzo sloupu podívat, si 
najednou začali myslet, že by bylo hezké, kdyby se 
obnovil celý. 

Nebylo však jednoduché sehnat prostředky, a tak 

až o šest let později vrátil sloupu jeho původní 
podobu restaurátor Jiří Pavlík. Jako předlohu použil 
dobové pohlednice a různé historické záznamy. 
Nejdříve chtěl vytvořit sloup úplně nový, pak ale 
využil možnost, že k původní části se dala přidat 
ta nová, vyrobená na míru z umělého kamene. 
Z celkových nákladů na obnovu památky, nakonec 
zaplatilo město Karlovy Vary 85 % a zbylou částku 
přidal Karlovarský kraj.

Sloup má na svém vrcholu desku, na které sedí 
koule ozdobená zlatou hvězdou. A právě do této 
koule vložil tehdejší zástupce primátora města zprá-
vu pro budoucí generace. Do tubusu dal dva doku-
menty. Jeden připomíná nejen historii pomníku, ale 
i postup jeho obnovy. Druhý pak obsahuje zprávu 
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 Pavel Reiser, Martin Jiřík
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

S cínovými vojáčky jsem si nikdy nehrál

Jen dva lidé na Karlovarsku mají tenhle zvláštní 
koníček. Zajímají se o stávající pohraniční opevnění 
na území bývalého Československa a vlastně 
i v celé Evropě. Říkají si trochu nadneseně. 
Bunkrologové.

Detailně zkoumají dělostřelecké linie těžkého 
a lehkého opevnění včetně všech stavebních detai-
lů. V malíčku mají přehled o jednotlivých pevnůst-
kách, které u nás byly vybudované v letech 1934 
až 1938. Členové Klubu vojenské historie (KVH) 
nezůstávají jen na domácím písečku, ale často se 
vydávají do zahraničí. Zajímavé podrobnosti z vý-
zkumu skupiny vedené RNDr. Lubomírem Aronem 
se podařilo publikovat v knížce Československé 
opevnění 1934 – 1938. Autoři nezapomněli na nic. 

Sledovali koncepci výstavby, jednotlivé projekty 
opevnění a podrobně popisují náročnou organizaci 
výstavby.

Jedním ze spoluautorů je karlovarský vodo-
hospodář Jaroslav Brož, který mimochodem 
k životnímu jubileu dostal marcipánový dort ve 
tvaru pevnosti s protitankovými překážkami 
a maskováním.

„Od mládí jsem měl možnost si hrát v troskách 
objektů opevnění v okolí Hronova. Tady poblíž 
pevnůstek se konala válečná vřava mezi Horňáky 
a Dolňáky. Mnohokrát jsme tu stanovali a při oh-
níčcích kuli plány,“ vzpomíná Jaroslav Brož, který 
se ve Velkém Poříčí u Hronova narodil.

S cínovými vojáčky si prý nikdy nehrál, svou 

armádu si vystřihoval z papíru. „Později jsem si 
stavěl vojenskou techniku pomocí slepování. Do 
opravdového bunkru jsem se dostal až v roce 
1945, to mi bylo sedm let,“ spočítá. O opevnění 
se začal zajímat až v době, kdy studoval stavební 
průmyslovku.

Jardy jsem se zeptal, kdy zaregistroval opevnění 
na Karlovarsku. „Opevnění je provedeno jen 
částečně – v jižní části okresu. Bunkry, které jsou 
rozmístěny v okolí města, například na Zlatém 
kopečku, v Otovicích, na Růžovém vrchu nebyly 
součástí výstavby tehdejšího opevnění, sloužily 
k protiletadlové ochraně ve 2. světové válce. 
Pozorovatel v nich sledoval při náletech padání 
bomb a registroval zda vybuchnou. Některé bunkry 
byly dokonce vybudovány v 60. letech, když začalo 
období studené války,“ připomíná Jaroslav Brož.

Od vzdělaného bunkrologa jsem se dozvěděl také 
o opevnění, které se táhlo ze severních Čech až ke 
Klášterci nad Ohří. Trasa nebyla dostavěna, měla 
končit až někde na Karlovarsku. Z plánu se ví, že 
linie opevnění měla pokračovat přes Doupov až 
k městečku Úterý.

Železobetonové stavby, z nichž měli nacističtí ge-
nerálové strach, však padly bez jediného výstřelu 
do rukou nepřítele. Naši vojáci opouštěli opevnění 
se slzami v očích. Byli připraveni bojovat a věřili ve 
své síly. „Plán výstavby byl velkorysý, ale nepřítel 
byl rychlejší,“ konstatoval Brož, „V roce 1938 byla 
opevnění ještě leckde ve výstavbě, přesto byla 
většina úseků schopna obrany. Budovatelé vytvořili 
velké dílo. Stovky inženýrů a tisíce odborníků nám 
zanechali svědectví o době a svém umu... Na pro-
gramu výstavby bylo tehdejší vládou uvolněno 10 
miliard a 14 milionů korun, na stavbách se podílelo 
celkem sto tisíc mužů,“ říká  Jaroslav Brož.

V diskusích, zda bojovat v září 1938 nebo ne, se 
budou jejich účastníci nadále dělit. Zastánci kapi-
tulace budou oceňovat rozhodnutí, které zachránilo 
tisíce životů. Stoupenci obrany budou namítat, 
že kapitulace podlomila na dlouho morální stav 
našich národů. Ponechme konečný soud delšímu 
dějinnému odstupu.

 Luboš Zahradníček

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš 

Zahradníček vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na 

slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 

respondentů, na ty nejzajímavější vzpomíná na stránkách Karlovarských 

radničních listů.

Jaroslav Brož    Jeden ze dvou karlovarských bunkrologů nad knihou o opevnění.
 Foto: Luboš Zahradníček
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KSO představí klavírního 
virtuosa Mariana Lapšanského

V únoru pokračuje cyklus Klavírních recitálů 
koncertem mezinárodně uznávaného sloven-
ského klavíristy Mariana Lapšanského, který se 
představí v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům 21. února. Jedinečnou kariéru tohoto virtu-
osa, jenž šíří už několik desetiletí po celém světě 
dobré jméno slovenské hudební kultury, zdobí 
řada úspěchů a ocenění. Mezi nimi i Cena Classic 
za nahrávku kompletu Fibichových klavírních 
cyklů Nálady, dojmy a upomínky. Výběr z toho-
to cyklu provede Lapšanský na karlovarském 
recitálu.

Lapšanský, který působí rovbněž jako pedagog, 
opakovaně vystoupil ve všech evropských zemích, 

hrál i na Kubě, v Jihoafrické republice, Kanadě, 
USA, Mexiku a Japonsku. Slyšeli ho návštěvníci 
významných evropských kulturních podniků, spo-
lupracuje s nejlepšími tělesy, je proslulý nejenom 
jako vynikající sólista, ale také jako skvělý komor-
ní hráč. Vedle Fibichových skladeb uvede skladby  
Brahmse, Suchoně, Griega a Albénize.

S KSO se v únoru představí 8. února v Karlovar-
ském městském divadle jihokorejská flétnistka 
Jae A Yoo na koncertě řízeném dirigentem 
brazilsko-dánského původu Lavardem Skou Lar-
senem. A koncertem 23. února v Lázních III bude 
pokračovat spolupráce KSO s Vysokou školou 
umění v Curychu koncertem absolventů.  

Galerie představuje karlovarské umělce
Dílo umělců působících v Karlových Varech před-

stavuje dvěma výstavami Galerie umění. Výstava 
„Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi“ připomíná  
jedny z nejvýraznějších uměleckých osobností 
poválečného Karlovarska. Manželé-sochaři  tvořili 
osobitá komorní díla i realizace pro veřejný prostor, 
v nichž se projevovala ojedinělá tvůrčí symbióza 
naplňovaná humanistickými náměty.

Výstavu „Malíř Karel Retter“ připravila galerie 
k devadesátiletému výročí narození tohoto karlo-
varského malíře a pedagoga Karla Rettera. Výstava 
připomíná 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.

V Interaktivní galerii Becherova vila mohou 
zájemci zhlédnout tvorbu grafika a výtvarníka Petra 
Poše, k jehož nejznámějším a nejoceňovanějším 
dílům patří zejména výtvarné návrhy k Werichově 
Lakomé Barce. Poš za Lakomovou Barku získal 
v roce 1987 cenu Jiřího Trnky, v roce 2002 a 2006 
získal Českého lva za cyklus Fimfárum.

Zrekonstruovat památkově chráněné objekty, 
uspořádat kulturní či společenskou akci, vydat ně-
jakou zajímavou publikaci nebo propagovat místo, 
které rozhodně stojí za navštívení. To vše mohou 
lidé v Karlových Varech realizovat také za pomoci 
dotačních programů v oblasti kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu, které v první polovině 
února vyhlásí Karlovarský kraj.

Žadatel nejprve vyplní elektronickou žádost ve 
stanoveném termínu, až poté doručí do deseti dnů 
listinnou žádost včetně všech povinných i nepovin-
ných příloh na podatelnu úřadu. V praxi tak bude 
podávání žádostí  daleko komfortnější.  „Elektronic-
ký příjem žádostí o dotace jsme zavedli, abychom 
našim obyvatelům usnadnili cestu k dotacím 

a nemuseli zbytečně stát ve frontách před krajským 
úřadem,“ vysvětluje náměstkyně hejtmanky Daniela 
Seifertová. „Věřím, že využijete možnosti získání 
dotace z rozpočtu kraje a že budete se svou žádostí 
úspěšní,“ dodává. Veškeré potřebné informace 
o dotacích včetně postupů a kontaktů na pověřené 
pracovníky naleznete na webových stránkách kraje.

Žádosti o dotace v programu na podporu kultur-
ních aktivit tady budou přijímat Od 1. do 16. února, 
z rozpočtu kraje byly na tyto účely vyčleněny 4 
miliony korun. Žadatelé mohou podat až tři žádosti, 
přičemž maximální výše jedné dotace je 200 tisíc 
korun. Ve stejném termínu bude otevřen příjem 
žádostí o dotace v programu na podporu vydávání 
neperiodických publikací. Z rozpočtu kraje na něj 

bylo uvolněno 800 tisíc korun. Zde je však rozdíl, 
žadatel může podat pouze jednu žádost a získat 
maximálně 50 tisíc korun.

Na to, jak jsme malý region, se na našem území 
nachází velké množství chátrajících budov, kterým 
se nedostává potřebné péče. Pomoci by měl další 
dotační program zaměřený na obnovu a využití 
kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí. Žádosti bude možné podávat v ter-
mínu od 1. až 15. února a celkem bude mezi žada-
tele rozděleno 10 milionů korun. Dalších 2,2 milionu 
korun bylo vyčleněno na program na podporu aktivit 
v oblasti cestovního ruchu. Žádosti budou přijímány 
od 1. do 12. února a nejvyšší možná částka pro 
získání dotace je 90 tisíc korun.  (KÚ)

Na cestovní ruch, památky či kulturu můžete využít také krajských dotací

G. Kuchařová - Stáza, konec 50. let Foto: Galerie umění 
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Blízké setkání s Jaroslavem Duškem se chystá 
na 9. března mezi 13.00 a 16.00 hodinou v karlo-
varském kině Drahomíra. Vyprávění, besedování, 
smích, sdílení… Program je v podstatě volný 
a vyplývá vždy z momentální situace či impulsu. 
Povídání, sdělování, otázky a odpovědi. Téma je 
široké, řeč může přijít v podstatě na cokoli, ať už 
jsou to soudobá či vnitřní lidská témata nebo jiné 
kultury. Vše je samozřejmě prosyceno osobitým 
přístupem, vnímáním světa a typickým humorem 
Jaroslava Duška. Českého divadelního a filmového 
herce oblíbeného pro jeho umění improvizace snad 
ani není zapotřebí příliš představovat. Kromě jeho 
činnosti v divadle VIZITA, které založil a účinkoval 
v něm, či jeho nezapomenutelných filmových rolí, 
je ve veřejném povědomí známý hlavně zpraco-
váním Čtyř dohod, které již několik let vyprodává 
divadla po celé republice, včetně toho karlovarské-
ho. A stejně populární jsou mezi lidmi také občasná 
setkání a besedování s Jaroslavem Duškem.

Pokud nestihnete to v Karlových Varech, máte 
další možnost o den později v Chodově. Do spo-
lečenského sálu KASS si Jaroslav Dušek přizval 
známého lékaře Jana Vojáčka. Nosnými prvky 
programu pod názvem „Svěží a zábavné povídání 
o zdraví a funkční medicíně“  mezi 13.30 a 16.30 
hodinou budou jak už název napovídá poznatky 
a postupy funkční medicíny, které bude glosované 
právě touhle dvojicí. Jan Vojáček tvrdí, že většina 
chronických nemocí jsou iluze. Jsou jen proje-
vem nerovnováhy organismu na vícero úrovních. 
A netvrdí to sám, vychází z principů amerického 

institutu funkční medicíny, epigenetiky, psycho-
-neuro-endokrinno-imunogie a psychosomatiky. 
Proto se stal vedoucím lékařem kliniky funkční 
medicíny v Praze, zabývající se personalizovanou 
medicínou 21. století.

Blízké setkání 
s Jaroslavem Duškem

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. Festival 
nabídne dvě pódia, přičemž druhé pódium bude 
patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří 
na Rolavu zavítají, se mohou těšit na  Man-
drage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka, 
Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek Ztracený. 
Hlavní hvězdou pátečního programu bude sku-
pina 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. Vstupenky lze zakou-
pit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz 
nebo vybraných Infocentrech. Více informací 
najdete na facebooku nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

1/10—31/12 
2017

1/1—31/3 
2018

1/4—31/5 
2018

1/6/2018— 
den před akcí

na místě

590,– 720,– 850,– 900,– 950,–
1denní: 

pátek 450,– 
sobota 550,–

Předprodej 

Ceny 2denních vstupenek (Kč)

Chinaski/Mandrage
BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

24—25/8
Karlovy Vary 

/Rolava

Jaroslav Dušek    Blízké setkání se v kině Dra-
homíra chystá na 9. března. 
 Foto: Český rozhlas 

Svět kostiček okouzlí děti i dospělé
Řadu zájemců jistě přiláká do Muzea Kar-

lovy Vary výstava Svět kostiček, představující 
exponáty ze světově proslulé stavebnice, která 
si získala srdce dětí i dospělých na celém světě. 
Výstava, rozhodně zajímavá nejen pro ty, kteří 
propadli kouzlu lega, představí řadu tématic-
kých dioramat a exponátů, část rozsáhlé sbírky 
továrních lego setů a vlastní „MOC“ tvorbu člena 
československého fóra „kostky.org“, autora vý-
stavy Ing. arch. Petra Šimra, který se představu-
je pod přezdívkou „Peesko“. („MOC“ je zkratka 
„My Own Creation“ - má vlastní tvorba.) Výstava 
pamatuje i na nejmenší „legaře“, pro něž je 
připraven dětský koutek s možností volné tvorby.

Návštěv výstavy Svět kostiček je rovněž příle-
žitostí postoupit z přízemí muzea výše k pro-
hlídce nové stálé expozice, která se setkává 
s obdivem a kladným hodnocením těch, kteří 
si tuto příletost nenechali ujít. Multimediální 
podoba stálé expozice s doplňujícími projekce-
mi, nahrávkami, prezentacemi na dotykových 
obrazovkách či kvízy přibližuje historii města, 
přírodu a historii regionu od nejstarších dějin po 
dnešek.
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Karlovarské oplatky znala už polsky 
psaná kuchařka z roku 1885

Karlovy Vary se mohou pochlubit řadou jedineč-
ností. Vedle teplých léčivých pramenů a jednoho 
navíc stříkajícího, mají i velmi známý léčivý studený 
alkoholický pramen, dále známe karlovarské rohlíky, 
v Drážďanech jsem jedl "karlovarské chlebíčky" 
(obložené), a hlavně - Karlovy Vary mají s prastarou 
tradicí světoznámé karlovarské oplatky a karlovar-
ské suchary, navíc kdysi byly stejně známé i "kar-
lovarské koláčky"! Ve Varech najdeme i jiné rarity, 
například skálu Jelení skok, kde jelenem je kamzík. 
Kromě jedné letité, před desítkami let provozu-
schopné, ale stále nepoužívané karlovarské lanovky, 
mají Vary i přes sto let starý, kompletně vybetonova-
ný základ pro vozovou lanovku ke Třem křížům, ale 
bez kolejí, vozů atd., tedy "bezkolejovou a bezvo-
zovou skorolanovku". Ruští lázeňští hosté se rádi 
staví na třídě TGM před sochu s pro ně nečitelným 
nápisem T. G. Masaryk a fotografují se s "karlovar-
ským Leninem", jinou sochařskou zajímavostí je na 
třídě Dr. Bechera socha "karlovarského sebevraha", 
jakoby po dlouhá léta vyskakujícího z patra do ulice. 
Jsou i jiné zajímavosti. 

Vraťme se k oplatkám. V předválečné době se 
kulaté oplatky pekly na počkání v karlovarské 
lázeňské zóně téměř na každém rohu z předpeče-
ných oplatkových dílů. Pro obchůdek stačil malý 
krytý výklenek se židlí, pečícím strojkem, zásobou 
materiálu a lázeňští hosté si pochutnávali, protože 
čerstvé teplé oplatky byly levné, dobré a nedrobily 
se. Oplatky se staly proslavenými nejen ve Varech 
a v Čechách, ale i v zahraničí.

Jak dlouho jsou kulaté karlovarské oplatky 
i s receptem na výrobu známé v zahraničí, lze 
vyčíst například z jedné prastaré kuchařské knihy 
i s pokyny, jak postupovat při pečení těchto oplatek, 
jejich rovnání aj. Manželka knihu (viz obrázek) zdě-
dila po své mamince, ta také po mamince, ta kdoví 
po kom. Dávkování surovin pro zpracování podle 
receptů v knize je uváděno v jednotkách: kvarta, 
kvaterka, sklenička, funt polský, lut. A ta světovost 
vyplývá z toho, že kniha s recepty je vydána daleko 
za českými hranicemi a je psána polsky! Kuchařská 
knížka v plátně vázaná, s rozměry 13 x 19 cm, 
tlustá 4 cm je opravdu obdivuhodná – obsahuje 490 
stran drobně tištěného, hustého textu, vše je bez 
obrázků a jakýchkoliv hluchých míst.

Osmnáct kapitol obsahuje návody na přípravu 
všeho možného, co lze zhotovit v kuchyni, např. 
recepty na polévky, omáčky, jídla ze všech druhů 
mas atd., na moučníky různých druhů, na dorty, 
zmrzliny, krémy, výrobky z ovoce, nápoje aj. Tiskem 
je uvedeno 1009 receptů, které jistě musely být 
shromažďované a sepisované velmi dlouho. Pro 
našince je pozoruhodné, že kromě receptu "Kar-
lovarské oplatky" jsou uvedeny také "Sucharki čili 
gřanki Karlovarské", "Oplatky z Teplic" a "Kolačyki 
Českie". Světovost receptů je zřejmá i z názvů jídel, 
například: Legumina francouzská, Saské kluski, 
Ruské bliny, Nalešniki anglické, Jablka smažená po 
italsku, Kiški německé, Pierožki ukrajinské, Baba 

volyňská, Babka varšavská atd. Z velkého výběru 
dortů uvádím: Dort vídeňský, anglický, zabalkáňský, 
alexandrijský, tyrolský, turecký, litevský, drážďanský 
pyramidový, hispánský pyramidový, francouzský 
lístkový aj. Labužníci si podle této kuchařky jistě při-
šli na své, z velkého výběru obvyklých jídel vybírám 
zajímavější názvy: Polévka chlebová s vínem, Bram-
bory zapékané se sardelkami nebo sleděm, Hovězí 
maso zapékané se smetanou a se sýrem, Telecí 
maso s kaviárovým sósem, Telecí s rozinkami, Jabl-
ka smažená v pivním těstíčku, Zmrzlina smetanová 
s jasmínovým nebo pomerančovým květem aj. 

Před více než sto lety se nepsalo na počítači, titěr-
ná sazba pro tisk se prováděla ručně. Kolik knih by 
asi dnes muselo být vydáno a při jaké ceně, kdyby 
se všech tisíc receptů mělo přepsat a vytisknout do 
kuchařských knih, nyní snadno a rychle počítačově 
zpracovávaných moderním stylem, tzn. jeden recept 
na jedné stránce, k tomu obrázek také přes celou 
stránku?

Od které doby jsou kulaté karlovarské oplatky 
podle zmíněné knihy známé? Kniha vyšla tiskem 
v roce 1885, tedy před 132 roky jako sedmé vydání. 
O kolik let dříve vyšlo první vydání, není známo. 
Sepsat takové množství receptů, možná některé 
i odzkoušet, vysázet text pro první tisk aj. trvalo 
jistě velmi dlouho. U receptu na karlovarské oplatky 
je uveden rok 1869 (viz obrázek). Tedy v té době 
před148 roky již byl recept autorce knihy nějakou 
dobu známý. V době, kdy se recept na oplatky do-
stal až za české hranice, oplatky v Karlových Varech 
tedy musely být známé dlouho před neznámým 
rokem prvního vydání knihy, předtím trvalo několik 
let, než se neznámá autorka knihy o oplatkách 
dozvěděla a než stačila napsat rukopis knihy. Takže 
– jen podle úvahy mohly být karlovarské oplatky 
v zahraničí známé již 10 až 20 let před uvedeným 
datem 1869, např. v letech 1850 až 1860, tedy před 
cca 160 až 170 roky! V Karlových Varech ještě dříve. 
A nakonec ještě jedna zajímavost: kniha Kucharka 

Litewska byla tištěna polsky, ale vydána na Litvě 
v již zmíněném roce 1885.

Při této příležitosti je vhodné ještě upozornit, že 
na téma stáří karlovarských oplatek napsal před 
léty p. Milan Augustin dost dlouhý, velmi zajímavý 
příspěvek do Historického sborníku Karlovarska IV, 
s názvem Počátky karlovarských oplatek. Z něho 
vybírám některé zajímavosti o tom, kdy se začaly 
péct. Dochovaly se velmi staré kovové oplatnice 
(deskové formy s ozdobným reliéfem, mezi nimi 
se pekla jedna oplatka) s datem 1789. Takto 
máme dobrou představu, kdy se již oplatky pekly, 
zřejmě to byla jen placička s průměrem cca 13 cm 
s ozdobným reliéfem na obou stranách. Z počátku 
se v 18. století oplatky pekly v malém množství pro 
lázeňské hosty jako jemné pečivo vhodné k pitné 
kúře, ale také pro mlsání. V té době byly pochoutkou 
i "karlovarské koláčky" ( Karlsbader Kollatschen), 
později vešly ve známost i karlovarské suchary. 
Zatím nejstarší písemná zmínka o karlovarských 
oplatkách pochází z roku 1788, byla zveřejněna 
v německy psané knize o Karlových Varech, to 
byla první kniha vytištěná v K. Varech. Tehdy se 
oplatky pekly jen v malém množství, jistě již před 
tímto rokem, možná velmi dlouho. Od 1. poloviny 
19. století se oplatky pekly ve větším množství 
v pekárnách a podle zprávy z r. 1840 se v krabicích 
rozesílaly zákazníkům. V r. 1856 se začaly oplatky 
péct i v Mariánských Lázních. Ve druhé polovině 
19. století byly karlovarské oplatky již tak známé, že 
se zasílaly i do zahraničí (Španělsko, Rusko, Srbsko, 
Rumunsko, Bavorsko). V r. 1900 byla za karlovarské 
oplatky udělena na světové výstavě v Paříži medai-
le. Zatím co se v r. 1888 pečením oplatek zabývalo 
9 pekáren, v r. 1934 jich již bylo 29. Podle údajů 
z r. 1902 se upeklo ročně 4 miliony oplatek.

Svůj text o oplatkách uzavřel autor p. Augustin 
vtipnými slovy: "Karlovarská oplatka nikdy nezanik-
ne, protože není možné, aby zanikla lidská mlsota".

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

1. 2. 19.30 Oscar Wilde: 
  Jak je důležité býti (s) Filipem
Divadelní společnost INDIGO
Komedie z nejklasičtějších, dříve známá jako Jak je důležité míti 
Filipa. Ryze britská studie žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým 
dobrovolně a s úsměvem podléháme. Jak je důležité psát si deník? 
Jak je důležité znát Bunburyho? Jak je důležité vypadat vždycky 
dokonale? Jak je důležité jíst koblihy s klidem? Jak je důležité 
jmenovat se Filip? Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl 
a nepřeceňují pravdu.
Hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml, Lilian Fischerová, Tereza 
Krippnerová, Simona Vrbická, Dana Morávková, Miroslav Dvořák, 
Viktor Zavadil
Režie: Hana Marvanová

3. 2. 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 zase 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

4. 2. 19.30 Sergej Prokofjev: Romeo a Julie
Divadlo Josefa Kajetána Tyla
Nejslavnější milostný příběh v choreografickém pojetí Libora 
Vaculíka. Strhující Prokofjevova hudba je pro tanečníky plochou, 
na níž prožívají bolestný příběh sotva vzešlé lásky. Síla původně 
Shakespearovy tragédie však tkví i v zobrazení zhoubné lidské 
nenávisti – a teprve zmar života dětí přinese usmíření mezi dvěma 
znepřátelenými italskými rody.
Účinkují: Michal Kováč/ Petr Strnad, Kristýna Potužníková, Anna 
Srncová, Michal Kováč/ Richard Ševčík/ Martin Šinták/ Kryštof 
Šimek, Miroslav Hradil/ Grzegorz Moloniewitcz, Petr Brettschne-
ider/ Petr Čejka, Lýdie Švojgerová, Jarmila Hruškociová/ Zuzana 
Hradilová/ Kristýna Miškolciová, Jiří Žalud, Marek Lhotský/ Vojtěch 
Jansa, Pavel Mach, Karolína Hejnová/ Kristýna Venená a další, 
balet a sbor Divadla Josefa Kajetána Tyla
Choreografie a režie: Libor Vaculík

5. 2. 19.30 Ivan Vyskočil: Příběh jednoho hradu
Agentura Nordproduction
Zcela srozumitelná bulvární komedie, která potěší diváka, i když 
představení zahlédne jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom 
hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických 
situací při touze po výměně ženy, již si přivedl v nedávné době na 
sídlo.
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Veronika Arichteva, Antonín 
Duchoslav, Anna Kulovaná, Karel Soukup
Režie: Ivan Vyskočil

6. 2. 10.00 Jana Galinová, Lenka Lavičková: 
  Láska a čas
Představení pro školy
Docela velké divadlo
Herecká, hudební, taneční, šermířská a pěvecká performance. 
Příběh mladého vědce, který najde starou sochu a rozhodne se 
cestovat časem, aby našel dívku, podle které byla vytvořena. Insce-
nace skrze činohru, zpěv, tanec a šerm divákům přibližuje nejslav-
nější historické milostné zápletky. A dělá to dobře – důkazem je, že 
v roce 2016 byla s velkým úspěchem uvedena na festivalech ve 
Francii a ve Španělsku.
Účinkují: Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Jana Galinová, 
Robert Stodůlka, Petr Kozák, Michal Žižka, Markéta Velánová 
a další .
Režie: Jurij Galin

8. 2. 19.30 Mozart & Bach & Schubert - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Wolfgang Amadeus Mozart: La Clemenza di Tito
Carl Philipp Emanuel Bach: Koncert pro flétnu a orchestr d moll 

Wq 22
Franz Schubert: Symfonie č. 2 B dur D. 125
Účinkuje: Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent: Lavard Skou Larsen

9. 2. 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

10. 2. 19.30 Anton Pavlovič Čechov: Nějak se to zvrtlo
Divadlo Viola
Večer neuvěřitelně směšných příběhů o smolařích, volně navazující 
na úspěšnou inscenaci Tisíc a jedna vášeň. Dramatizace šesti 
méně známých povídek A. P. Čechova (Rybí láska, Utopenec, 
Ňouma, Nějak se to zvrtlo, O pomíjivosti, Diplomat) doplňuje známá 
aktovka Námluvy a několik zpívaných a tančených romancí.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna, Lukáš 
Jurek
Režie: Lída Engelová

11. 2. 15.00 Jana Galinová: Labutí princezna
Docela velké divadlo
Hudební pohádka na slavné klasické téma o zlém čaroději Rudo-
vousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. 
Princ by ji sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou 
dívkou. To se bohužel stane a princ svůj omyl pozná, až když je 
pozdě. Protože jsme však v pohádce, všechno nakonec dobře 
dopadne.
Hrají: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Petr Kozák, Michal Žižka, 
Kristýna Lišková, Jana Galinová, Petr Erlitz a další.
Režie: Jurij Galin

16. 2. 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

19. 2. 10.00 Karel Čapek: Bílá nemoc
Představení pro školy
Divadlo Různých Jmen
Je to už opravdu přes sedmdesát let, co Karel Čapek napsal svou 
velkolepou apokalyptickou vizi světa? Vždyť tam vedle smrtící 
pandemie bílé nemoci přivádí společnost ke zkáze obyčejná 
lidská demagogie, zaslepenost a extremismus. Jako by to napsal 
dnes, kdy stále sníme o nemožném, máme strach a egocentricky 
prosazujeme svou pravdu. Ale kde bereme jistotu, že právě naše 
pravda je tou pravou?
Hrají: Jan Szymik/ Marcel Rošetzký/ Ladislav Trojan, Petr Franěk, 
Otto Rošetzký/ Martin Písařík, Milan Enčev, Kateřina Pindejová/ 
Petra Špindlerová / Valérie Zawadská, Anna Kulovaná/ Týna 
Průchová, Romana Goščíková, Lukáš Burian, Ondřej Černý/ Vojtěch 
Havelka

21. 2. 19.30 Bratři Ebenové - koncert
Kapela tří bratří Ebenových (Marka, Kryštofa a Davida) s dalšími 
předními hudebníky (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří 
Zelenka) koncertně hraje průřez tvorbou od prvního alba Malé 
písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014). - Synové 
významného skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební 
vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové 
a rockové muziky. Díky tomu a díky umění používat neobvyklé 
hudební nástroje vznikl absolutně netradiční, nenapodobitelný 
„ebenovský zvuk". Přidejte výjimečné Markovy texty - a pochopíte, 

proč jsou bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

22. 2. 19.30 John Fiske: Titanic
Divadlo Kalich
Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto 
výjimečné příležitosti pro výjimečné herce. S velkým nadhledem, 
ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení 
nejslavnější lodi světa. Text Johna Fiskeho slavil úspěch u sousedů 
na Slovensku, kam ho přivedl jeho velký fanoušek Milan Lasica – 
a na české scéně se objevuje poprvé. Viděli jste Kapsy plný šutrů? 
Líbily se Vám? Tak si dejte i Titanic!
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek
Režie: Jakub Nvota

25. 2. 15.00 Jiří Chalupa: Šípková Růženka
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krás-
nými loutkami. Kromě pohádky děti dostanou krátkou lekci ze 
správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si 
zahrají na sudičky a všichni společně pomohou hodnému zahradní-
kovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné 
loutky stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků a televizního 
pořadu Kostičky.
Hrají: Eva Hrušková a Jan Přeučil

26. 2. 19.30 Neil Simon: Drobečky z perníku
Agentura Harlekýn
Tragikomedie s nadějeplným koncem. Barová zpěvačka Evy je 
člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé 
z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K je-
jímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, 
která je však dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou 
jí ukáže správnou cestu, jak žít. Simona Stašová obdržela cenu 
Thálie 2007 za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Evy.
Hrají: Simona Stašová, Ernesto Čekan/ Filip Cíl, Čestmír Gebouský, 
Andrea Daňková, Helena Karochová, Vojtěch Záveský
Režie: Milan Schejbal

27. 2. 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

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

8 .2. 19.30 Mozart / Bach / Schubert
Karlovarské městské divadlo
Wolfgang Amadeus Mozart: La Clemenza di Tito
Carl Philipp Emanuel Bach: Koncert pro flétnu a orchestr d moll 
Wq 22
Franz Schubert: Symfonie č. 2 B dur D. 125
Jae A Yoo – flétna
Lavard Skou Larsen – dirigent

21. 2. 19.30 Klavírní recitál
Grandhotel Ambassador Národní dům
Johannes Brahms: Intermezzo b moll op. 117
Johannes Brahms: Intermezzo es moll op. 118
Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy, upominky op. 41 (výběr)
Eugen Suchoň: Malá suita s Passacaglií op. 3
Edward Grieg: Lyrické kusy (výběr)
Isaac Albéniz: Granada (Španělská suita)
Isaac Albéniz: Sevilla (Španělská suita) 
Isaac Albéniz: El Puerto (Iberia)
Isaac Albéniz: Castilla (Španělská suita)
Marian Lapšanský – klavír

23. 2. 19.30 Koncert absolventů 
  Zürcher Hochschule der Künste
Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, předehra
Carl Reinecke: Koncert pro flétnu a orchestr D dur
Alexandr Glazunov: Koncert pro saxofon a smyčcový orchestr 
Es-Dur

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS
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Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle a orchestr A dur, 
KV 219
Yue Lin - flétna
Charles Hon Sun Ng - saxofon
Anne Solveig Weber – housle
Marc Kissoczy – dirigent

DIVADLO HUSOVKA

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

2. 2. 19.30 Budoár staré dámy & Marek Borský
Brněnská hudební skupina, která vznikla na Vánoce v roce 1998. 
První koncert měla na jaře roku 1999 s Čvachtavým lachtanem. 
Kromě vlastních písní hrají zhudebněné texty českých básníků 
a přímo navazují na brněnskou alternativu první poloviny 80. let. 
Hudba, kde radost i tíseň spí s písní a texty lnou svou texturou jako 
důlek na zadek v gauči. Jejich hostem bude vycházející kometa na 
západočeském hudebním nebi Marek Borský, tedy umělec, který 
si vše dělá sám, včetně psaní písní, nahrávání a mixování. Touto 
průběžnou činností vytvořil od roku 2013 5 alb, jež jsou volně ke 
stažení na internetu.

6. 2. 19.30 Eva Turnová & Vráťa Brabenec 
  – Čtení z Turnových hájů
Herečka, zpěvačka, skladatelka, textařka, baskytaristka, překla-
datelka a publicistka Eva Turnová známá z působení ve skupinách 
Odvážná srdce, DG 307, Plastic People of the Universe a Eturnity 
vám spolu se saxofonistou Vráťou Brabencem přijede číst z pěti 
pokračování knih svých sloupků Turnový háj a představit nově 
vydané CD autorského čtení.

8. 2. 19.30 ONA (Veřejná generálka)
Dramatický dialog nejslavnější argentinské dramatičky Susany 
Torres Moliny. Dva muži a jedna nepřítomná žena. Dva muži 
a nevěra, vášeň, žárlivost. Dva muži a láska, soucit, něha. Dva 
muži v sauně… V režii Anny Ratajské účinkují Marek Himl a Luboš 
Štěpán, kteří se následující sobotu zúčastní soutěžního klání 
v Horšovském Týně. A tak pokud je chcete podpořit, přijďte na tuto 
veřejnou generálku. Byť ONA trvá pouhých dvacet minut, může být 
příjemným zpestřením počátku čtvrtečního večera.

21. 2. 19.30 Circus Problem
Circus Problem přináší s obrovskou energií a skvělým zvukem za-
hraný disco-balkan. Kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový 
beat, laciný pop a špinavý house. Balkánské disco v podání Circus 
Problem plní kluby po celé republice i sloty největších festivalů.

22. 2. 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 Eliá-
šovým 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.

23. 2. 19.30 Vltava – Já čekám v Čechách Tour
Hurá, písničky! Kapitán pejsek a další songy alternativního mainst-
reamu v podání legendární pražské skupiny.

25. 2. 15.00 Kouzelný nápoj
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro děti 
od pěti let, velmi volně na motivy Roalda Dahla. Podle scénáře 
a v režii Mirky Exnerové hrají Kristýna Šollová, Martina Cirklová 
a Marek Himl s pomocí Jakuba Johanovského, Andrey Kiralyi 
a Terezy Cirklové.

28. 2. 19.30 Thom Artway
Thom Artway je mladý talentovaný písničkář z Valašska. Začínal 
jako pouliční muzikant mimo jiné třeba v Austrálii a jeho tvorba 
je ovlivněná anglickým písničkářstvím. Za svoji debutovou desku 
Hedgehog, kterou produkoval Lukáš Chromek a která sklidila u re-
cenzentů velký úspěch, získal hned dva Anděly 2016 v kategoriích 
Objev roku a Zpěvák roku.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 2. 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
1. 2. 19.30 FK: Poslední rodina
2. 2. 18.30 Test Dx - Karlovy Vary / 
  Salon: Výzvy v současném vzdělávání
3. 2. 14.30 Jumanji: Vítejte v džungli
3. 2. 17.00 a 19.30 Prezident Blaník
4. 2. 14.30 Čertoviny
4. 2. 17.00 Nit z přízraků
4. 2. 19.30 Prezident Blaník
5. 2. 17.00 Prezident Blaník
5. 2. 19.30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
6. 2. 17.00 Projekce pro seniory Špindl
6. 2. 19.30 Happy End
7. 2. 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
7. 2. 19.30 Prezident Blaník
8. 2. 17.00 Padesát odstínů svobody
8. 2. 19.30 FK: Cukrář
9. 2. 17.00 a 19.30 Padesát odstínů svobody
10. 2. 14.30 Čertoviny
10. 2. 17.00 a 19.30 Padesát odstínů svobody
11. 2. 14.30 Coco
11. 2. 17.00 Happy End
11. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
12. 2. 14.30 Jumanji: Vítejte v džungli
12. 2. 17.00 Prezident Blaník
12. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
13. 2. 14.30 Čertoviny
13. 2. 17.00 Vražda v Orient expresu 
  projekce pro seniory
13. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
14. 2. 14.30 Star Wars: Poslední z Jediů
14. 2. 17.00 Na konci světa
14. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
15. 2. 14.30 Čertoviny
15. 2. 17.00 Prezident Blaník
15. 2. 17.00 Galerie: vernisáž / Pavel Nováček: 
  Fragmenty II
15. 2. 19.30 FK: Zločin a trest
16. 2. 17.00 a 19.30 Black Panther
17. 2. 14.30 a 17.00 Black Panther
17. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
18. 2. 14.30 Čertoviny
18. 2. 17.00 Black Panther
18. 2. 19.30 Tvář vody
19. 2. 17.00 Padesát odstínů svobody
19. 2. 19.30 Black Panther (tit.)
20. 2. 17.00 Čertoviny (projekce pro seniory)
20. 2. 19.30 Padesát odstínů svobody
21. 2. 17.00 Padesát odstínů svobody
21. 2. 19.30 Black Panther (tit.)
22. 2. 18.00 Jazz And Poezie: galerie Drahomíra 
  / K.H.Borovský: Moje píseň
22. 2. 19.30 FK: S láskou Vincent
23. 2. 17.00 Hmyz
23. 2. 19.30 Věčně tvá nevěrná
24. 2. 14.30 Pračlověk
24. 2. 17.00 a 19.30 Věčně tvá nevěrná
25. 2. 14.30 Pračlověk
25. 2. 17.00 Věčně tvá nevěrná
25. 2. 19.30 Čtverec
26. 2. 17.00 Tvář vody
26. 2. 19.30 Věčně tvá nevěrná
27. 2. 14.30 a 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
  (projekce pro seniory)
27. 2. 19.30 Akta Pentagon
28. 2. 17.00 a 19.30 Věčně tvá nevěrná

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)

7. 2. 19.30 Jarda Traband Svoboda: Sólo
Komorní projekt frontmana skupiny Traband provází sdělné texty, 

naléhavý hlas, zvuk starodávného harmonia představující barvité 
panoptikum lidských příběhů a podobenství s tématy lásky, víry 
i vztahu člověka k přírodě.

VÝSTAVY:
Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi
Souborná výstava Antonína Kuchaře (1919–1997) a Gizely Erny 
Kuchařové-Zuberové (1920–1980) představuje jedny z nejvý-
raznějších 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.

Malíř Karel Retter (1928–2017)
Výstava připravená k devadesátiletému výročí narození karlovar-
ského malíře a pedagoga Karla Rettera (1928–2017) připomíná 
autorovo krajinářské zaměření, v němž uplatňoval také výdobytky 
francouzské moderní malby. Inspirací pro převážně městskou kraji-
nu se mu staly Karlovy Vary a okolí, stejně jako cesty do zahraničí. 
(obě výstavy potrvají do 4. 3. 2018)
.
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, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 17 hodin
Dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 nebo 
na skopova@galeriekvary.cz.

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

VÝSTAVY:
8. 2. 17.00: Vernisáž: Pastviny Petra Poše
Výstava umožní návštěvníkům nahlédnout do tvorby grafika Petra 
Poše (1944 –2015), k jehož nejznámějším dílům patří výtvarné 
návrhy k Werichově Lakomé Barce ohodnocené v roce 1987 
Cenou Jiřího Trnky.
(potrvá do 1. 4. 2018)

DALŠÍ AKCE:
13. 2. 16.00 Šumivé dekorace do koupele
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu dekorací z koupelové soli.

27. 2. 16.00 Jarní věnce
Během textilní dílny pro děti i dospělé vzniknou dekorativní věnce 
k přivítání jara.

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

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

15. 2. 17.00 Vernisáž: Pavel Nováček - Fragmenty II
Výstava obrazů představí tvorbu brněnského, od roku 2016 
v západních Čechách žijícího výtvarníka Pavla Sedláčka. Věnuje se 
převážně malbě a kresbě.Většinu svých obrazů vytváří kombinova-
nými technikami, kde se prolínají karylové barvy s tušemi, inkousty 
a tužkou. Má za sebou řadu samostaných a kolektivních výstav.
(výstava potrvá do 31. 3. 2018)

22. 2. 18.00 Poezie & Jazz: 
  Karel Havlíček Borovský – Moje píseň
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z básnického díla českého 
básníka, novináře a politika. K. H. Borovský (1821 – 1856) je 
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považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. 
Nejrozsáhlejším dílem ostrého kritika tehdejší vlády a poměrů, 
který byl pod policejním dohledem a strávil bezmála čtyři roky ve 
vyhnanství, je Křest svatého Vladimíra. Autor v něm ironizuje moc 
státního aparátu, který může poroučet i bohu. Toto dílo, spolu 
s Tyrolskými elegiemi a králem Lávrou je zastoupeno ve výboru 
Moje píseň, který vyšel v roce 1971.

MĚSTSKÁ GALERIE

Karlovy Vary, Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

20. 2. 17.00 Vernisáž: Lenka Sárová Malíská 
  - Výstava obrazů a porcelánu
Výstava potrvá do 5. 3. 2018.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

do 4. 3. Výstava: Svět kostiček®
Výstava exponátů ze světově proslulé stavebnice, která si 
získala srdce dětí i dospělých, představí část rozsáhlé sbírky to-
várních lego setů a část vlastní „MOC“ (My Own Creation – má 
vlastní tvorba) tvorby Ing. Arch. Petra Šimra ("Peesko"). Výstava 
nabídne filmovou tvorbu stavebnice, diorama lego technic, 
MOC vlaky Peesko, ale také Duplo vláčkodráhu a dětský koutek 
s Duplo stolky a kostkami nebo lego classic stolem.

22. 2. 17.00 Přednáška: Orangutani, 
  co jedí šišky a žaludy
Primatolog Stanislav Lhota bude hovořit o výzkumu a ochraně 
vzácných lidoopů v horském pralese na severu Sumatry. 
Orangutani obývají především tropické deštné pralesy v teplých 
nížinách. Většina takových pralesů už ale dnes zmizela, a tak 
se s orangutany lze často setkat v prostředí, kam ještě nestačil 
proniknout člověk.

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 pokra-
čuje 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.  
Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč., pro školy 40 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, 
email: novalouka@kvmuz.cz, 
Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

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 Je-
lením 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 

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

6. 2. 17.00 Stop krádežím
Jak ochránit svůj majetek a jak se nestat obětí různých trest-
ných činů? Na vše se můžete zeptat na přednášce por. PhDr. 
Zdeňky Papežové v půjčovně Městské knihovny KV.

7. 2. 17.00 Společné zpívání v knihovně s Lídou
Každou první středu v měsíci od 17 do 18 hod.

13. 2. 17.00 Jóga smíchu
Proč cvičit jógu smíchu? Jde o snadné a zábavné cvičení pro 
zdraví. Základem smíchu je radost, přijďte si ji vyzkoušet s Mgr. 
Vladimírem Palečkem do půjčovny Městské knihovny KV.

Každý čtvrtek 17.00    Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd. Informace na tel. 353 221 365/21, 
Bc. Ludmila Křivancová.

Každé úterý 14.00    Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.15 až 16.00   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 KNIHOVNA 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

VÝSTAVY
Vstupní chodba / půjčovna pro dospělé
1.2. - 28. 2. Soužití s velkými šelmami
Výstava Hnutí duha Olomouc.

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.

Pobočka Lidická
19. 2. – 30. 3. Běžnodennosti
Veronika Landa vystavuje své autorské fotografie.
Setkání s autorkou 2. 3. v 18:00 hodin.

PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
7. 2. 17.00 Soužití s velkými šelmami 
  aneb vrátili se k nám vlci
Přednášku na aktuální téma, kterým reagujeme na nový výskyt 
velkých šelem, konkrétně vlků, v naší krušnohorské krajině. Ho-
vořit bude pan Jiří Beneš z hnutí Duha, který se tímto fenomé-
nem intenzivně zabývá. Součástí akce je i stejnojmenná výstava 
ve vstupní chodbě knihovny a v její půjčovně pro dospělé.

27. 2. 17.00 Protektorát Čechy a Morava
Nový 5-ti dílný cyklus přednášek oblíbeného historika PhDr. 
Jakuba Formánka. Druhá přednáška „Druhý odboj“ seznámí 
posluchače s domácím a zahraničním odbojem. Podíváme se 

jak na demokratický, tak komunistický proud.

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
13. 2. 16.00 – 18.00 Valentýnské 3D dekorace
Srdce a květina - kurz pod vedením Romany Vlčkové a studentů 
z volnočasového tvořivého kurzu.

HLASITÉ ČTENÍ
Oddělení pro handicapované
28. 2. 14.00 Čtení do ucha
Z knihy „Náhle sami“ od Isabelle Autissier, čte Jitka Tichá.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pobočka Lidická
28. 2. 19.00 Sáňky se zvonci
Autor Antonín Přidal. Divadelní představení karlovarského 
souboru D3.

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY… A SLADKÝCH KOLÁČŮ
Pobočka Lidická
23. 2. 18.00 Setkání první
Aktuality: literární novinky, objeveno ve skladu, co právě čtu.
Medailonek: Kazuo Ishiguro, Nobelova cena za literaturu 2017
Čteme a posloucháme: Steve Stern: Příběh o drakovi, povídka 
z knihy Zelik Rifkin a strom snů

ÚNIKOVÁ HRA Strážce příběhů
Odd. pro handicapované
6., 13., 20., 27. 2. 16.00 – 17.00 a 17.30 – 18.30
1., 8., 15., 22. 2. 16.00 – 17.00 a 17.30 – 18.30
Úniková hra „Strážce příběhů“ je zábavná i poučná hra, která 
prověří váš tým. Cílem je dostat se z uzavřené místnosti do 60ti 
minut tím, že vyřešíte záhadu skládající se z řady kvízů, šifer, 
tajemných vzkazů. Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, 
ani znalosti. Zapojte jen svou fantazii, intuici a selský rozum 
a překonejte sami sebe.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
6., 13., 20., 27. 2. 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. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodič-
kovou email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub: závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na 
vodickova@knihovnakv.cz
6., 13., 20., 27. 2. 16.00 – 18.00   
Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.

1., 8., 15., 22. 2. 16.30 – 18.00 
Storytelling v popkulturní literatuře
Mládí v hajzlu není jediná knížka, která se dá číst. Tam to teprve 
začíná. Jak se v moderním světě propojují populární literatura, 
komiksy, seriály, YouTube nebo fanfikce? O tom bude tenhle 
kurz. Nebudeme ti říkat, co máš nebo nemáš číst. Nebudeš 
muset číst nic nudného. Prostě pokecáme. Lektor Teodor Kravál.

5., 12., 19., 26. 2. 16.30 – 18.00 
Japonská kultura je tu s námi 
Nahlédněte pod pokličku japonské kultury. Na této volnočasové 
aktivitě si vyberete z Mang, která sehrajete jako divadelní 
představení pod vedením režiséra Vladimíra Benderski. Naučíte 
se kreslit manga a hrát japonské hry např. Go.

7., 14., 21., 28. 2. 16.00 – 17.00 
Lektorování výtvarných dílen pro děti
Naučte se pod vedením Romany Vlčkové vybrat výtvarnou čin-
nost na míru dětem v dětském oddělení knihovny a zrealizovat 
výtvarnou dílnu tak, aby si to děti i vy užili a děti odcházely 
s krásným výrobkem. Naučíte se pracovat s různými druhy 
materiálů, zajišťovat potřebné množství materiálu a pracovat 
s dětmi.

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

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
8. 2. 10.00 – 12.00    Literární klub seniorů
My zvířata – scénické čtení. Divadlo Dagmar. 
22. 2. 10.00 – 12.00    Literární klub seniorů
Současná česká detektivka

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu, telefon 357 070 595

ODPOLEDNÍ PROGRAM hvězdárny pro veřejnost, přijít je možné 
bez předchozí registrace:
17. 2. a 14.2. 16.00    Minuty astronomie pro všechny
V roce 2018 nabízíme nově programy v sobotním odpoledni 
v jednotném čase pro všechny věkové kategorie. Vyberete 
si program vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let, nebo 
program pro starší a dospělé přímo na místě, podle toho, co 
bude všechny přítomné zajímat. Rozšířenou nabídku sobotních 
a středečních odpoledních programů jsme zvolili pro termín 
karlovarských jarních prázdnin.

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ:
Páteční pozorování oblohy jsou přístupny bez předchozí regis-
trace. Uvedené časy platí jako začátek programu, kdy je sraz 
zájemců před hvězdárnou.

každý pátek 18.30    Pohádky s hvězdičkou
Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče s dětmi od 
5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odborná astronomie zde 
není tak úplně na prvním místě.

každý pátek 20.30   Lesk a bída raketoplánů
V tomto roce si připomeneme 28. ledna dvaadvacáté výročí 
havárie Challengeru a 1. února patnácté výročí havárie Colum-
bie. V lednu a v únoru si proto před každým pátečním večerním 
pozorováním můžete přijít poslechnout přednášku z historie 
kosmonautiky, kterou přednáší odborný pracovník Hvězdárny 
Františka Krejčího p. Jaroslav Maxa. Po jejím skončení za jasné 
oblohy proběhne večerní pozorování oblohy, které je odbornější 
verzí večerního pozorování vhodné pro děti starší 10ti let 
a dospělé. Program začíná v době, kdy je již dostatečná tma, je 
laděn více odborně a hvězdárna zde prezentuje výstupy svých 
měření a pozorování.

STUDIO ŽIVA

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, 
mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz

5., 19., 26. 2. Relaxační a meditační večery
27. 2.  Tajemství ženského pánevního dna 
  – začátek kurzu
28. 2.  Setkání v ženském kruhu 
  – tentokrát s tématem Bylinky 
  pro naše zdraví

Pondělí  17.00  Jóga pro ženy – večerní lekce
Čtvrtek  18.30 Jóga pro ženy – večerní lekce
Úterý 19.30 Jin jóga
Středa 8.00 Jóga pro ženy – ranní lekce
Středa 10.00 Jóga pro zralé ženy
Úterý  8.00  Hormonální jóga – opakovací lekce
Čtvrtek  17.00 Hormonální jóga – opakovací lekce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

3. 2. Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod
10. 2. Dolní Žandov – Salajna – Dolní Lažany 
 – Lipová u Chebu
17. 2. Údolím Svatavy na hrad Hartenberg
3. 3. Toulky na jih od Prahy – Dolní Břežany

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. 2. 17.00 Den otevřených dveříAteliér Archa

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, pohadka@
wlastovka.cz, tel: 608 300 991, 737 857 249, e-mail: pohadka@
wlastovka.cz

7. 2. Masopustní maska
14. 2. Zimní rozeta/průsvit do okna
21. 2. Plstěné mýdlo
28. 2. Tvoření s keramickou hlínou

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné 
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky MC 
Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová a Jana 
Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál v ceně). 
Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy 
nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo 
tel: 737 857 249.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

Fara v Rybářích:
23.2. 19.00 Přednáška: Je Bůh? A jaký?

Kostela ve Staré Roli:
24. 2. 09.00 Marta a Marie v nás
Přednáší a duchovní obnovu vede Dr. Ing. Ladislav Heryán, 
Th.D., SDB,  římskokatolický kněz, salesián, pedagog, překlada-
tel, autor mnoha knih a pastor podzemí.

TEDxKarlovyVary SALON

www.tedxkarlovyvary.cz, www.facebook.com/tedxkarlovyvary, 
dominikachrastilova@tedxkarlovyvary.cz, tel: 721 406 748

2.2. 18:30 Výzvy v současném vzdělávání
Kino Drahomíra
Další ze série TEDxKarlovyVary Salonů představí řadu promí-
taných kratších přednášek světových řečníků na téma „Výzvy 
v současném vzdělávání“, svůj pohled na vzdělávání bude též 
živě sdílet Kryštof Vosátka - absolvent Oxfordské univerzity 
a University College London, budoucí učitel a mimo jiné lektor 
akademie Discovery. Na závěr proběhne neformální diskuze, 
ve které můžete řečníkovi klást otázky. Zároveň se během 
večera dozvíte více o celém projektu TEDxKarlovyVary a dalších 
plánovaných akcích. Vstup zdarma. Těšíme se na vás!

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
Evangelický farář Martin T. Zikmund, 
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary, 
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou, 
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15

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

Na Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
zbývá už jen polovina čísel
Za okny stále vládne zima, ale kapacita šesté-
ho ročníku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
už se rychle plní. Běžecký závod v lázeňském 
městě zaslíbenému filmu se uskuteční 19. 
května 2018 a letos přinese divácky atraktiv-
nější trasu nebo festival Sporťáček v Dvořáko-
vých sadech. 

Filmaři tvrdí, že dobrý film trvá necelé dvě hodi-
ny. A přesně tak dlouho trvá záběhnout i výborný 
půlmaraton. Karlovy Vary budou předposlední 
květnovou neděli hostit další ze závodů RunCzech. 
Trasa půlmaratonu tentokrát startovní pole zavede 
častěji do centra města, běžci by se tak měli do-
čkat ještě větší podpory diváků. „Stavební práce, 

zejména na Doubském mostě, nás donutily trasu 
oproti loňsku pozměnit. Otočka bude už u KV aré-
ny a nepobeží se kolem OC Varyády a dostihového 
závodiště. Měla by však být divácky atraktivnější,“ 
vysvětluje technický manažer závodu Tomáš 
Coufal. Trasa dm rodinného běhu zůstává beze 
změn a na oba závody se běžci mohou registrovat 
na adrese www.runczech.com.

Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je 
pro tento rok 4 000 běžců a více než polovina 
startovních čísel už má na začátku roku své 
majitele. Zaběhat na kolonádu si přijdou i filmové 
a televizní hvězdy, z nichž zatím nejpilněji trénuje 
Dalibor Gondík. I letos je pak znát zvýšený zájem 
závodníků ze zahraničí, kteří dělají z Mattoni 

1/2Maratonu Karlovy Vary vůbec nejkosmopolit-
nější regionální půlmaraton v České republice.

Novým tahounem doprovodného programu bude 
letos Sporťáček – festival sportu, který mládeži 
v Dvořákových sadech nabídně možnost vyzkoušet 
si různé sportovní aktivity pod dohledem zkuše-
ných trenérů z oddílů a klubů z celého Karlovar-
ského kraje.

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary je držitelem 
prestižní zlaté známky Mezinárodní asociace 
atletických federací IAAF, kterou se může pyšnit 
jen necelá dvacítka světových měst.
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• INZERCE

VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

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

tel.: 357 070 081, 357 070 082 | karlovyvary@vsfs.cz

 www.vsfs.cz

Dny otevřených dveří: 
15. 2. 2018 | 24. 2. 2018 | 15. 3. 2018 | 12. 4. 2018 | 10. 5. 2018
14. 6. 2018 | 12. 7. 2018 | 9. 8. 2018 | 13. 9. 2018 

Bakalářský studijní program:
• Marketingová komunikace
• Řízení podniku a podnikové finance
• Veřejná správa
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalisticko právní specializace

Navazující magisterský studijní program:
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalisticko právní specializace
• Právní aspekty podnikání

radniční listky_karlovarsky kraj_92x130.indd   1 09.01.2018   9:16:55
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stavbu z roku 1914, která nabízí úchvatné pohledy na krajské město, najdete na Výšině přátelství v Karlových Varech. Dostanete se k ní pěšky po lesních stez-
kách nebo lanovkou od Grandhotelu Pupp.
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• INZERCE



NoviNky z AsklepioNu 

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19,  +420 353 344 557-8

Výrazná sleva na operaci očních víček, tipy
na zimní péči o pleť a kosmetiku od profesionálů

plAstikA víček jeN zA 9 900 kč
Pouze 9 900 Kč zaplatíte v Asklepionu za plastickou operaci 
horních nebo dolních víček v průběhu ledna a února. 

ziMA: teN prAvý čAs NA lAsery
Vypnutá pleť bez vrásek, žilek, jizviček a pigmentací? 
S našimi lasery a radiofrekvencí eMatrix ji do jara máte. 
Kombinujeme pro vás to nejlepší.

Nová pobočkA AsklepioN lázNě iii
Dali jste si předsevzetí, že budete chodit letos pravidelně 
na kosmetiku? Tak právě pro vás jsme otevřeli nové centrum 
mořské kosmetiky Phytomer v Lázních III. 


