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Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Jiří Brož

+420 602 101 077

zakázka č. 2018054

Karlovy Vary, Libušina

Byt 2+1
cena: 1.990.000,-Kč

zakázka č. 2018081

Cihelny

RD 4+1
cena: 4.295.000,-Kč

Byt 2+1 
cena: 1.050.000,-Kč

zakázka č. 2018073

Stará Role, Dlouhá
zakázka č. 2018076

Sokolov, Švabinského

Byt 3+1
cena: 1.750.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 2.650.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Byt se zahradou v lázeňské centru. 
Cihlový dům, vyšší stropy, kvalitní 

rekonstrukce před 10 lety. Plastová 
okna, dubové parkety. Parkování 

jen pro majitele. UP 60 m², PENB: D

Polovina dvojdomu s garáží v 
výhledem na golfové hřiště. Klidné 
bydlení 15 minut autem od K. Var. 

Původní stav, upravíte si dle svého. UP 
210 m2, zahrada 766 m², PENB: G

První patro zatepleného cihlového 
domu, klidná lokalita. Plastová okna, 

nové rozvody, štuky. Oplocená 
zahrada s kůlnou, sklep. UP 77 m², 

PENB: G 

Klidná lokalita, slepá ulice. Oplocený, 
mírně svažitý pozemek orientovaný 

na JZ, zastavitelná plocha 30%. 
Plyn, voda a kanalizace na hranici 

pozemku. Plocha: 672 m2

První patro cihlového domu, vysoké 
stropy. Po celkové kvalitní rekonstruk-
ci, vybavení v ceně. Sklep, posezení ve 
dvoře. Podílové spoluvlastnictví. UP 58 

m², PENB: G

zakázka č. 2018098

Karlovy Vary, Krymská

Byt 2+1
cena: 1.395.000,-Kč

Poslední patro panelového domu blízko 
centra, dva výtahy, zateplený, nová 
střecha. Udržovaný původní stav, 

plastová okna, nová linka. UP 52 m², 
PENB: C - úsporná

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2018001

Karlovy Vary, Moskevská

zakázka č. 2018083

Rybáře - Sedlec

Stavební pozemek
cena: 1.700 Kč/m²

Stavební pozemek při cestě Růžový 
Vrch - Sedlec. ÚP bydlení městského 
typu, zastavitelnost 60 %, inženýrské 
sítě včetně plynu. Pozemek 1.758 m² 

Makléř: Mirka Čiháková

Byt 4+1 
cena: 6.900.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Celé poslední patro vily v klidné části 
lázeňské zóny. Les navazuje na 

zahradu. Blízko do centra i lázní. Vlastní 
zděná garáž 22 m². UP 125 m², PENB: 

G

zakázka č. 2018023

Karlovy Vary, Křižíkova

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

DEN 
OTEŘENÝCH
DVEŘÍ
sobota 12. ledna 2019
10-13 hodin
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 1/2019 • ROČNÍK XX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

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

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
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, 
IČ: 00254657 • 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 9. ledna 2019.

01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
je strážník Jindřich Lát. Bez velitele pořádkové služby 
se neobejde organizace žádné významné a masové 
akce ve městě, od oslav Zahájení lázeňské sezóny, přes 
půlmaraton, jízdy veteránů až po právě končící vánoční 
trhy. U městské policie je letos už 25 let.

05 JAKÉ BYLY VÁNOČNÍ TRHY?
Sváteční atmosféru ve městě umocnily během advent-
ního času koncerty, divadelní představení, zpěv koled 
a celá řada dalších doprovodných akcí. Servírovaly 
se vánoční dobroty, dorazila družina Mikuláše s čerty 
a anděly nebo průvod světlonošů. Vše si připomeneme 
v malém obrazovém ohlédnutí.

08 BEZPLATNÉ JÍZDNÉ V MHD
Autobusové linky MHD a lanová dráha Imperiál nabízí 
nově bezplatné jízdné pro žáky, studenty a seniory. Nový 
jízdní řád vstupuje v platnost 1. ledna 2019, ceny jízd-
ného pro jednotlivé skupiny i další podstatné informace 
najdete přehledně zpracované v grafice.

09 DOPRAVA VE MĚSTĚ
Stále více lidí žije ve městech. Rozmanitost a husto-
ta měst vytvářejí blízkou dostupnost práce, bydlení 

a volnočasových aktivit. Jak se mění společnost a s ní 
i dopravní chování, to rozebírá v článku Kancelář 
architektury města.

12 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazí do ulic tentokrát 
ve středu 3. ledna 2019. Tradiční sbírku organizuje 
v Karlových Varech a okolí Farní charita Karlovy Vary, 
loňský výtěžek sbírky byl doposud vůbec nejvyšším v její 
osmnáctileté historii.

20 ZIMA V KRUŠNOHOŘÍ PŘED 100 LETY
Zimní období je možné zpestřit si návštěvou výstavy 
Zimní radovánky – zima v Krušnohoří na přelomu 19. 
a 20. století. Muzeum Karlovy Vary touto výstavou poně-
kud vybočuje z řady poměrně obvyklých nostalgických 
výstav betlémů či vánočních ozdob a nabízí návštěvní-
kům dosud málo známý kousek z historie Krušnohoří.

26 MISTROVSKÁ PREMIÉRA
V dějiště přehlídky dovedností nejlepších českých 
moderních gymnastek se na dva dny proměnila
Hala míčových sportů. Mistrovství ČR v moderní 
gymnastice ve společných skladbách se tady začátkem 
prosince zúčastnilo více než 300 závodnic.
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zakázka č. 2018054

Karlovy Vary, Libušina

Byt 2+1
cena: 1.990.000,-Kč

zakázka č. 2018081

Cihelny

RD 4+1
cena: 4.295.000,-Kč

Byt 2+1 
cena: 1.050.000,-Kč

zakázka č. 2018073

Stará Role, Dlouhá
zakázka č. 2018076

Sokolov, Švabinského

Byt 3+1
cena: 1.750.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 2.650.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Byt se zahradou v lázeňské centru. 
Cihlový dům, vyšší stropy, kvalitní 

rekonstrukce před 10 lety. Plastová 
okna, dubové parkety. Parkování 

jen pro majitele. UP 60 m², PENB: D

Polovina dvojdomu s garáží v 
výhledem na golfové hřiště. Klidné 
bydlení 15 minut autem od K. Var. 

Původní stav, upravíte si dle svého. UP 
210 m2, zahrada 766 m², PENB: G

První patro zatepleného cihlového 
domu, klidná lokalita. Plastová okna, 

nové rozvody, štuky. Oplocená 
zahrada s kůlnou, sklep. UP 77 m², 

PENB: G 

Klidná lokalita, slepá ulice. Oplocený, 
mírně svažitý pozemek orientovaný 

na JZ, zastavitelná plocha 30%. 
Plyn, voda a kanalizace na hranici 

pozemku. Plocha: 672 m2

První patro cihlového domu, vysoké 
stropy. Po celkové kvalitní rekonstruk-
ci, vybavení v ceně. Sklep, posezení ve 
dvoře. Podílové spoluvlastnictví. UP 58 

m², PENB: G

zakázka č. 2018098

Karlovy Vary, Krymská

Byt 2+1
cena: 1.395.000,-Kč

Poslední patro panelového domu blízko 
centra, dva výtahy, zateplený, nová 
střecha. Udržovaný původní stav, 

plastová okna, nová linka. UP 52 m², 
PENB: C - úsporná

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2018001

Karlovy Vary, Moskevská

zakázka č. 2018083

Rybáře - Sedlec

Stavební pozemek
cena: 1.700 Kč/m²

Stavební pozemek při cestě Růžový 
Vrch - Sedlec. ÚP bydlení městského 
typu, zastavitelnost 60 %, inženýrské 
sítě včetně plynu. Pozemek 1.758 m² 

Makléř: Mirka Čiháková

Byt 4+1 
cena: 6.900.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Celé poslední patro vily v klidné části 
lázeňské zóny. Les navazuje na 

zahradu. Blízko do centra i lázní. Vlastní 
zděná garáž 22 m². UP 125 m², PENB: 

G

zakázka č. 2018023

Karlovy Vary, Křižíkova

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

DEN 
OTEŘENÝCH
DVEŘÍ
sobota 12. ledna 2019
10-13 hodin
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• STALO SE / STANE SE

ULICE U TRATI VJE OPĚT PRŮJEZDNÁ
Několikaměsíční uzavírka ulice U Trati v Bohaticích je 
minulostí. Správa železniční dopravní cesty dokončila 
rekonstrukci železničního mostu a rozšíření podjezdu, 
kde byl nově vybudován plnohodnotný chodník. 
Město se spolupodílelo na opravě komunikace mezi 
železničním přejezdem a podjezdem. 

PŘED THERMALEM SE HRÁL FLORBAL
Neobvyklé obsazení měl florbalový miniturnaj. Hrál 
se před Thermalem, kde vyrostla Fanzóna světového 
šampionátu, který hostila Praha. Do turnaje zasáhl 
tým vedení města, Media team s akrobatickým pilo-
tem Petrem Kopfsteinem, lyžařem Lukášem Bauerem 
a triatlonistou Janem Kubíčkem a místní FB Hurrican.

FARMÁŘSKÉ TRHY ROKU 2018 JSOU MINULOSTÍ
Po zimní přestávce se regionální producenti i pěstitelé 
z úrodných oblastí okolních krajů vrátí na prostran-
ství před Tržnicí opět na jaře. Farmářské trhy budou 
probíhat od března do prosince jednou, ve vybraných 
měsících i dvakrát měsíčně.

POČASÍ POMOHLO, CHODNÍKY JSOU OPRAVENÉ
Příznivé klimatické podmínky na začátku prosince 
umožnily dokončit zahájené opravy chodníků. Nový 
povrch ocení chodci v Teplárenské ulici v Bohaticích 
a v Rybářích v ulici Konečná. Proběhla také poslední 
etapa obnovy dlažby na Mlýnském nábřeží v těsné 
blízkosti Mlýnské kolonády.

CHYSTÁ SE REGULAČNÍ ODCHYT HOLUBŮ
V průběhu ledna a února proběhne na území města 
regulační odchyt holubů. Ve vybraných lokalitách 
s četným výskytem budou instalovány odchytové 
klece a další zařízení. Odchycení holubi budou předáni 
Záchranné stanici Drosera Bublava, která je použije 
jako potravu pro hendikepované dravce. 

PRIMÁTORKA JE KAŽDÝ MĚSÍC K DISPOZICI 
OBČANŮM
Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová bude každý 
měsíc k dispozici občanům města pro setkání nad 
jejich problémy a podněty. Konat se budou zpravidla 
poslední pondělí v měsíci v době od 15.00 do 17.00 
hodin v její kanceláři v 5. patře magistrátu v Mos-
kevské ulici. Ve stejné době mají občané města také 
možnost využít zdarma právní poradny PRO BONO. 
Termíny jsou vždy s předstihem anoncovány na webu 
www.mmkv.cz. Lednové setkání je naplánováno na 
28. ledna. 

DÁRCI KRVE PŘEVZALI OCENĚNÍ
Pod patronací Českého červeného kříže proběhlo pře-
dání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve z Karlo-
vých Varů. Čerství držitelé zlaté Jánského medaile za 
40 odběrů a stříbrných plaket za 20 odběrů převzali 
z rukou člena rady města Martina Duška věcné dárky 
jako poděkování za neocenitelný přínos k záchraně 
lidského zdraví a životů.

DĚTI Z MŠ SI UŽILY MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Také letos si děti z karlovarských mateřských škol 
užily mikulášskou nadílku. S koši plnými ovoce, per-
níčků a čokoládových čertů a Mikulášů se do školek 
v Bohaticích a Tuhnicích vypravily primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová a 1. náměstkyně Hana Ze-
manová.  Za sladké dárky se děti odvděčily říkankami 
a písničkami o čertech i Vánocích.

MĚSTŠTÍ A KRAJŠTÍ RADNÍ ŘEŠILI LETECKOU 
ŠKOLU, PAMÁTKY I KREMATORIUM
Rekonstrukce Císařských lázní a finanční spoluúčast 
města na obnově této památky, krematorium, letecká 
škola na karlovarském letišti, sanace masivu nad 
průtahem města a další témata byla předmětem 
společného jednání Rady města Karlovy Vary a Rady 
Karlovarského kraje.
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• 100 LET ČESKOSLOVENSKA 

Sváteční atmosféru vánočních trhů umocnily během adventního času koncerty, divadelní předsta-
vení, zpěv koled a celá řada dalších doprovodných akcí. Zástupci vedení města servírovali vánoční 
dobroty, dorazila družina Mikuláše s čerty a anděly nebo průvod světlonošů. K vánočnímu času 
v centru Karlových Varů se vracíme v malém obrazovém ohlédnutí.

Vánoční trhy 2018: 
Mikuláš, koledy, divadlo 
i světlonoši

U adventního věnce Poslem vánoční nálady jsou světlonoši

Právě se servíruje zelňačka Vespolek zpíváme koledyMikuláš, andělé i čerti na pódiu
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Cena města Karlovy Vary a čestné 
občanství. Navrhněte svého kandidáta

Znáte nějakou mimořádnou osobnost, která je 
svým životem nebo dílem spjatá s naším městem, 
osobnost, která by byla hodna nejvyššího městského 
vyznamenání?  Dejte nám o ní vědět. Do poloviny 
ledna 2019 můžete navrhnout kandidáty na udělení 
Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství. Oce-
nění uděluje zastupitelstvo města, předávána jsou při 
slavností příležitosti, zpravidla v průběhu slavnostního 
večera v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových 
Varech. 

Písemné návrhy na ocenění můžete předkládat ma-
gistrátu města nejpozději do 15. ledna 2019. Součástí 
nominace by mělo být její podrobné zdůvodnění.

Úklid a údržba městských komunikací v Karlových Varech probíhají v závislosti na aktuálních klima-
tických podmínkách. Úklid je zaměřen zejména na odstranění spadaného listí, pokračuje ruční očista 
města, případně strojové metení. V období spadu sněhu je zimní údržba zaměřena na jeho odstra-
ňování a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných prostranství. Zimní údržbu provádí 
společnost AVE sběrné suroviny, ve vybraných lokalitách ji zajišťuje Správa lázeňských parků. 
Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s., provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95: 
775 599 420 (nepřetržitě do 30.3.2019) 
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době) 
353 176 261 (sekretariát – pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary: 
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká: 353 151 419, 725 533 207

 Z I M N Í  Ú D R Ž B A
Zaznamenali jste poruchu na veřejném osvětlení? 

Dejte nám o tom vědět. Nejrychlejší cestou k na-
hlášení poruchy přímo správci veřejného osvětlení, 
kterým je Dopravní podnik Karlovy Vary, je vyplnění 
jednoduchého formuláře na webové stránce kv.ve-
rejneosvetleni.cz. 

Odkaz na tuto stránku najdete také v záhlaví 
rubriky Závady a nedostatky na internetových 
stránkách magistrátu.

Nahlášení poruchy je jednoduché. Do vyhledá-
vacího políčka stačí uvést číslo ze štítku, který 
má na sobě lampa veřejného osvětlení nalepený, 
nebo pouze zadat název ulice, kde se osvětlení 
s poruchou nachází. Název ulice není třeba zadávat 
celý, není nutná ani diakritika. V dalších krocích vás 
systém celým procesem nahlášení poruchy navede. 
Zašle i zpětnou informaci o zaevidování závady.

Kam nahlásit poruchu 
veřejného osvětlení?

Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary 
odbor kancelář primátorky
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Svoz stromků 
začne po Vánocích
Svoz vánočních stromků začne ihned po 
svátcích. Odstrojené stromky zbavené všech 
ozdob a jiných předmětů je nutné odkládat 
výhradně na stanoviště nádob na běžný 
komunální nebo tříděný odpad. Stromky 
umístěné mimo určená stanoviště budou 
odstraněny až v rámci běžného úklidu města. 
Svoz odložených vánočních stromků bude 
zahájen 27. prosince a potrvá až do 28. února 
2019. Službu zajistí Správa lázeňských parků. 

Město připravuje obnovu krematoria. Zástupci 
vedení města se seznámili se stavem celého 
objektu a jeho zařízení, sešli se rovněž s provo-
zovatelem i se zástupcem dodavatele původní 
kremační pece, která byla postavena před dvaceti 
lety a dnes je už více než rok mimo provoz. Na 
společném jednání se hovořilo především o tom, 
co je potřeba pro opětovné zprovoznění krema-
toria, resp. obnovy provozu kremační pece a jaké 
další úpravy a opravy jsou vhodné pro zajištění 
důstojných obřadů se zesnulými. Zastupitelstvo 
města již uvolnilo nezbytné finanční prostředky, 
které budou použity na generální opravu kremační 
pece a související technologie. 

Kremační pec se ocitla na hranici své životnosti 
již v roce 2016. Od srpna 2017 je kvůli havárii 
zcela mimo provoz. 

Karlovarské krematorium bylo postaveno tehdy 
samostatným městem Rybáře (dnes část města 
Karlovy Vary). Funkcionalistická budova byla 
navržena Erichem Langhammerem v roce 1930, 
stavba začala v roce 1932  a zkolaudována byla 
v prosinci 1933. V současnosti město pronajímá 
budovu krematoria provozovateli, společnosti Fořt 
& synové krematorium - pohřební služba s.r.o.

Krematorium 
čeká obnova

Patříme mezi „chytrá města“
V rámci soutěže Chytrá města pro budoucnost 

konané pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
získaly Karlovy Vary ocenění v kategorii Urbanismus 
chytrého města. Porota ocenila technologický postup 
pro mapování veřejných budov, celého města a jeho 
infrastruktury, tedy projekt 3D modelu města a aktivní 

práci s tímto modelem při tvorbě vizualizací, přípravě 
nových projektů apod. Magistrát a Kancelář archi-
tektury města Karlovy Vary tuto technologii jako jedni 
z prvních aktivně využívají v praxi. Jak 3D vizualizace 
města funguje, zjistíte na internetových stránkách 
magistrátu www.mmkv.cz.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

MĚSÍC

SVATBY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

TERMÍNY 
OBŘADŮ 

TERMÍNY 
OBŘADŮ

OBŘAD PRO 
DĚTI NAROZENÉ V OBDOBÍ

TERMÍN
PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY

LEDEN 12. 31.1.2019 1.10.2018 – 31.10.2018 10.12.2018

ÚNOR 16. 28.2.2019 1.11.2018 – 30.11.2018 7.2.2019

BŘEZEN 16. 28.3.2019 1.12.2018 – 31.12.2018 7.3.2019

DUBEN 13. 254.2019 1.1.2019 – 31.1.2019 4.4.2019

KVĚTEN 11. 30.5.2019 1.2.2019 – 28.2.2019 9.5.2019

ČERVEN 15. 27.6.2019 1.3.2019 – 31.3.2019 6.6.2019

ČERVENEC 20. 25.7.2019 1.4.2019 – 30.4.2019 4.7.2019

SRPEN 17. 29.8.2019 1.5.2019 – 31.5.2019 8.8.2019

ZÁŘÍ 14. 26.9.2019 1.6.2019 – 30.6.2019 5.9.2019

ŘÍJEN 12. 31.10.2019 1.7.2019 – 31.7.2019 10.10.2019

LISTOPAD 16. 28.11.2019 1.8.2019 – 31.8.2019 7.11.2019

PROSINEC 14. 19.12.2019 1.9.2019 – 30.9.2019 28.11.2019

D ů l e ž i t é  t e r m í n y  p r o  r o k  2 0 1 9

Garáže v Jabloňové jsou 
pod drobnohledem

Začátkem prosince dostala problémová lokalita 
bývalých garáží v Jabloňové ulici novou výba-
vu - fotopasti. O tom, že je prostor monitorován, 
případné návštěvníky informují příslušné cedule 
na příjezdu do areálu. Dění pak sledují fotopasti, 
nastavené jednak do prostoru garáží a jednak 
kvůli identifikaci vozidel na příjezdovou cestu. Jak 

vidno, řidiči bílé dodávky to asi příliš nevadilo, 
a tak svůj nevábný náklad vyložil do jedné z ga-
ráží. Ale bude si jej muset vzít zpět a uložit na le-
gální skládku. V říjnu město odvezlo z areálu přes 
sto tun odpadu včetně komunálního, stavebního 
a nebezpečného, a fotopasti mají zabránit tomu, 
aby se zde hromadil.  

Přihláška na vítání občánků je k dispozici na Magistrátu města Karlovy Vary,  Moskevská 21,  odbor vnitřních věcí  – matrika, 3. patro, nebo na www.mmkv.
cz v rubrice „Vyřiďte si na úřadu“ v oddíle „Matrika“.

Na Horním nádraží začala revitalizace přednádraž-
ního prostoru. V prostoru před výpravní budovou 
a novou lávkou na Růžový Vrch byly v prosinci prove-
deny výkopové práce, položeny nové inženýrské sítě 
a proběhly i další přípravné práce, které umožnily 
prosincové klimatické podmínky. Hlavní část revitali-
zace vypukne na jaře. Kompletní rekonstrukcí projde 
celý prostor před nádražím, včetně částí příjezdových 
komunikací. Budou zde vybudovány nové autobusové 
zastávky, bezpečné přechody pro chodce, parkoviště, 
instalováno nové veřejné osvětlení, mobiliář a pítko. 
Finální podobu lokalitě dají sadové úpravy. Dokončení 
revitalizace je naplánováno na červenec 2019.

Revitalizace prostoru před 
Horním nádražím začalaCedule

Kdo je to?

Fotopasti

Nepořádek

Vážení čtenáři, přejeme vám úspěšný 
rok 2019 naplněný pohodou, štěstím, 
zdravím a hlavně dobrými zprávami.
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• DPKV
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• KAM KV°

PF 2019
Kancelář architektury 
města Karlovy Vary 
přeje všem obyvatelům města 
šťastný nový rok 2019 
a těší se s Vámi na viděnou 
i v tomto roce. 

První příležitostí k setkání bude 
velmi neobvyklá přednáška 
pana architekta Bednára, 
který promluví o problematice 
parkování. 

Stále více lidí žije ve městech. Rozmanitost 
a hustota měst vytvářejí blízkou dostupnost 
práce, bydlení a volnočasových aktivit. To nám 
šetří čas a peníze a stávající městské infra-
struktury jsou tak efektivně využívány. Společ-
nost se mění a s ní i dopravní chování.

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší digitalizaci, 
vytváření sítí a automatizaci všech oblastí našeho 
života. Mobilita jako schopnost pohybu v prosto-
rovém, fyzickém a virtuálním rámci se radikálně 
změní. Jsme na začátku největších změn v doprav-
ní oblasti od začátku masové motorizace, což je 
způsobeno i tím, že dohoda OSN o změně klimatu 
v Paříži ohlašuje konec fosilní energie. Nejpozději 
do roku 2050 bude odvětví dopravy muset fungovat 
bez ropy a jiných fosilních paliv. Období spalovacího 
motoru končí a bude nahrazeno dobou e-mobility 
a případně i dalších technologických inovací. Z po-
hledu této předvídatelné budoucnosti je  současný 
dopravní systém případem pro asanaci, tedy pro 
opatření sloužící k ozdravení životního prostředí. 
V dopravě ve veřejném prostoru i nadále převažuje 
auto, předpisy jsou stále zaměřeny na motorizo-
vanou soukromou dopravu. Náš dopravní systém 
v této podobě není způsobilý a tak připravený na 
to, aby splňoval požadavky obyvatel a následného 
nárůstu potřeb mobility. 

Města hrají důležitou průkopnickou roli. Podmínky 
pro šetrnou mobilitu bez fosilních paliv jsou lépe 
realizovatelné ve městech než ve venkovských 
oblastech. Moderní trendy a důsledky urbanizace 
v oblasti mobility mají i velký potenciál pro ochranu 
klimatu, efektivitu prostoru a mohou pomoci i ke 

snížení nákladů na individuální mobilitu pro soukro-
mé a veřejné domácnosti.

Více prostoru ve veřejných ulicích, přívětivá 
náměstí a prostranství se snesitelným hlukem 
a klidem, čistý vzduch ve městě – to vše je možné 
pouze s menším počtem vozů. Abychom zůstali 
i v budoucnosti mobilní,  je třeba hledat alternativy 
mobility, které jsou atraktivnější a komfortnější než 
vlastní automobil. 

Je třeba hledat a v praxi ověřovat způsoby, jak 
může zvyšující se mobilita snížit dopravní zácpy 
a zvýšit kvalitu ovzduší a kvalitu života ve městech. 
Karlovy Vary pracují na plánu udržitelné městské 
mobility (SUMP) a generelu dopravy (GD), které 
vytváří tým dopravních inženýrů, architektů – 
urbanistů a specialistů z oblasti životního prostředí 
a sociologie. Ve spolupráci s dotčenými odbory 
města a kraje, politické reprezentace samosprávy 
města a odborníků z karlovarské odborné veřejnosti 
KAM KV° tento proces doprovází.

Po vypracování analytické části SUMP, ve které 
bylo sledováno a vyhodnoceno dopravní chování 
obyvatel města, nastal proces tvorby návrhové 
části. Proces má za cíl vytvořit strategický plán pro 
udržitelný dopravní systém města Karlovy Vary, 
který nabídne řešení nejenom pro individuální 
motorizovanou dopravu, ale i veřejnou hromadnou 
dopravu, cyklodopravu, pěší dopravu a parko-
vání. Bezpečná efektivní mobilita, kombinující 
různé druhy přepravy, je způsob, jak zajistit, aby 
město v budoucnosti zůstalo dostupné, přístupné, 
prostupné a šetrně rozvíjelo svou klíčovou hodnotu 
zdravého životního prostředí naší krajské a lázeň-
ské metropole.  KAM KV°

Kancelář architektury města 

Doprava ve městě

ÚTERÝ 15. 1. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, 
Karlovy Vary

Přednáška: 
Parkování 
B. arch Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti)
Ideální parkovací místo je přímo před vstupem 
do čehokoliv, kde během dne potřebujeme být, 
je vyhrazené jen pro nás a je zadarmo. Přesto-
že je tato představa nereálná, města jí vychází 
vstříc, protože v době, kdy se téměř vše zdá 
nejisté, se můžete spolehnout na jediné – 
všeobecný konsensus, že parkování je málo 
a přidáním více míst se nemůže nic zkazit.
Parkování je veličina, která má největší 
dopad na fyzickou podobu měst. Příliš mnoho 
parkování za příliš nízkou cenu je neintui-
tivně jedním z hlavních důvodů nízké kvality 
současné výstavby, nedostupného bydlení, de-
gradace přírodní i městské krajiny, snížených 
příležitostí pro podnikání, pomalé výstavby 
dopravní infrastruktury na nesplatitelný dluh 
a hlavně - levné parkování dotované na úkor 
všeho ostatního vytváří prostředí, kde je stále 
obtížnější zaparkovat.
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Kariéra u městské policie může být na celý 
život. A může mít i zajímavý vývoj. Důkazem je 
kariéra jedné z nejviditelnějších postav v uniformě 
strážníka Jindřicha Láta. Dnes velitel pořádkové 
služby, bez kterého se neobejde organizace žádné 
významné a masové akce v Karlových Varech od 
oslav Zahájení lázeňské sezóny, přes půlmaraton, 
jízdy veteránů až po právě končící vánoční trhy, 
oslaví v letošním roce významné profesní výročí 
25 letu u městské policie. Právě on a jeho služební 
postup jsou tou nejlepší pozvánkou pro případné 
zájemce o práci u městské policie, aby řady 
strážníků rozšířili. 

Jindřich Lát samozřejmě začínal „od píky“, tedy 

jako řadový člen hlídky na pochůzkách. Postupně 
se propracoval na pozici velitele klídky, časem ve-
lel cyklohlídkám a dalším složkám městské policie 
a dnes je velitelem pořádkové služby. K tomu pů-
sobí jako lektor pro Segwaye a nově také pro práci 
s automatickými defibrilátory, díky kterým jsou 
dnes strážníci v první linii při záchraně lidských 
životů. „Práce u městské policie je bezpochyby 
náročná. Ale je to výzva, kterou stojí za to přijmout. 
Kdo jen trochu přemýšlí, že by naše řady rozšířil, 
ať to rozhodně zkusí. V současné době nabízíme 
i celou řadu benefitů, včetně náborového příspěv-
ku,“ láká do týmu městské policie potencionální 
strážníky Jindřich Lát. 

• MĚSTSKÁ POLICIE

25 let strážníkem. 
Od pochůzkáře až k veliteli 
pořádkové služby

Národní institut pro další vzdělávání otevřel 
tento rok v Karlových Varech studijní program 
k výkonu specializovaných činností zaměřený 
na prevenci sociálně patologických jevů, který je 
určen pedagogům základních a středních škol 
a gymnázií.

Preventisté městské policie byli osloveni 
s nabídkou lektorovat v rámci tohoto programu 
a předat učitelům své zkušenosti z dlouholeté 
praxe v oblasti prevence kriminality. Strážníky 
tato nabídka nadchla, proto rádi program pro 
učitele připravili. V úvodu semináře manažerka 
prevence kriminality seznámila posluchače se 
systémem prevence kriminality v ČR a představila 

preventivní aktivity realizované městem na místní 
úrovni. Následně lektoři městské policie učitele 
seznámili s programem „Street Law“, který má 
za cíl zvyšovat právní vědomí cílových skupin za 
použití interaktivních metod.

Učitelé byli velmi vděčnými posluchači, rychle 
se dostali do role žáků, výborně spolupracovali 
v rámci skupin, hodně se diskutovalo, i řešilo pří-
padů z praxe.  Na závěr semináře se obě strany, 
jak preventisté městské policie, tak pedagogové, 
shodly na vzájemném přínosu tohoto setkání.  

Preventisté se s pedagogy setkají ještě jednou, 
a to v rámci naplánované exkurze do Centra 
zdraví a bezpečí.

Preventisté školili učitele ZPRÁVY Z ULICE 
Tuhnice mají další dvě kamery
Od počátku prosince slouží občanům Tuhnic 
další dvě kamery, které byly instalovány 
v rámci rozšíření Městského kamerového 
dohlížecího systému (MKDS), který v součas-
nosti čítá 31 kamerových bodů. Zatímco jedna 
z nových kamer monitoruje sídliště a park, 
druhá byla instalována na objekt mateřské 
školky s cílem dohlížet na případné ataky ze 
strany problémové mládeže.Volba míst k mo-
nitoringu vycházela jednak z informací od 
zástupců místních občanů a jednak z analýzy 
dat informačního systému městské policie. 
Data z MKDS využívá kromě městské policie 
od začátku roku také hasičský záchranný sbor 
a mnoho let i Policie ČR, která rozšíření rovněž 
uvítala. 

Kontrola taxislužby nevyzněla příliš dobře
Koncem listopadu vyrazil znovu do ulic 
Karlových Varů Taxi tým městské policie, který 
se především věnoval poslání plynoucímu 
z jeho označení. Strážníci v průběhu kontroly 
zjistili nemalé množství přestupků. Namátkou 
jmenujme dva neověřené taxametry, absenci 
dokladů k uskutečněným přepravám, rovněž 
chybějící osvědčení o místopisu či jízda bez 
zapnutého taxametru. V jednom případě 
také strážníci „ulovili“ taxikáře, který neměl 
oprávnění řidiče taxislužby. Taxi tým na místě 
projednal zjištěné přestupky v příkaze anebo 
je postoupil ke správnímu orgánu, kde hrozí 
sankce v řádu desítek tisíc a zákaz činnosti. 
Ze všech proběhnuvších kontrol byla jediná 
bez závad!
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• ŠKOLSTVÍ

ZPRÁVY Z DDM 
Pochod Karlovy Vary - Paříž
V lednu připravuje DDM opět jako loni pochod 
Karlovy Vary – Paříž. Netradiční je svým pojetím, 
účastníci nejdou po vyznačené trase ale musí se 
spolehnout na mapu. Na pochod vyrážíme v so-
botu 19. ledna v 10.00 hodin a všichni zúčastnění 
znovu dostanou medaili. Bližší informace najde-
te na webu DDM, facebooku, nebo plakátech ve 
městě. 

Půl školy za námi
Druhý ročník pouti pod názvem „Půl školy za 
námi“ se chystá v den vysvědčení na DDM Čan-
kovská. Přichystáno bude mnoho koutků pro děti 
všech věkových kategorií. Odměnou za návštěvu 
bude burza, kde si děti mohou koupit za obdržené 
kupony spoustu dobrot i pěkných a praktických 
věcí.

 Kůzlátka v centru zvířat
V centru zvířat va Staré Roli se na návštěvníky 
nově těší dvě malá kůzlátka. Jsou neskutečně 
roztomilá. Přesvědčte se sami. Centrum zvířat se 
nachází na břehu řeky Rolavy za dopravním hři-
štěm, ve směru cyklostezky na Novou Roli a je to 
kousek od konečné stanice autobusů číslo 3 a 15.

Nejkrásnější vánoční 
ozdoby vytvořily děti

Téměř stovka vánočních ozdob všech druhů 
vyrobených nejrůznější technikou se sešlo ve 
výtvarné soutěži, kterou pro karlovarské děti 
vyhlásila primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová. Téma Nejkrásnější vánoční ozdoba 
mohly děti zpracovat libovolnou technikou, čistě 
podle své fantazie. Výsledkem bylo 91 prací ve 
třech věkových kategoriích, které spolu s primá-
torkou hodnotila náměstkyně Hana Zemanová, 
jednatelka Městské galerie Karlovy Vary Varvara 
Divišová a také návštěvníci facebookového profilu 

magistrátu, kde byly snímky všech soutěžních děl 
zveřejněny. Porota nakonec vybrala a ocenila ne-
jen tři vítězné práce v každé kategorii, ale udělila 
i zvláštní cenu za nejvíc "lajků" na Facebooku.

Autory vybraných prací pozvaly primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová s náměstkyní Hanou 
Zemanovou na malou předvánoční slavnost 
a odměnily je věcnými dary.

Snímky vítězných děl jsou zveřejněny na webu  
a FB magistrátu města, celá soutěžní tvorba bude 
vystavena v prostorách Městské knihovny Karlovy 
Vary.

PŘEHLED VÍTĚZŮ
kategorie 3 -5 let
1. místo - Tereza Jechová, Alex Leech James, 
Adam Lévai  a děti z MŠ Javorová
2. místo - Mia Ludvíková
3. místo - Maria Mizjuk
 
kategorie 6 -10 let
1. místo - Dominik Jirsa
2. místo - Tereza Štiková
3. místo - Štěpánka Pfeilerová
 
kategorie 11 -14 let
1. místo - Veronika Obozova
2. místo - Jana Ondrejcsiková
3. místo - Zuzana Váchová
 
zvláštní ocenění za hlasy na Facebooku
Michaela Davídková
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazí do ulic 
Karlových Varů tentokrát ve středu 3. ledna 
2019. Slavnostní zahájení obstará v 10.00 

hodin průvod královské družiny s koledníky od 
magistrátu města směrem k hlavní poště a ná-
sledné vystoupení pěveckého sboru s požehná-
ním koledníkům v 10.15 hodin u hlavní pošty. 
Tradiční sbírku organizuje v Karlových Varech 
a okolí Farní charita Karlovy Vary.

Loňský výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových 
Varech, okolních městech a obcích činil 228 
231 korun, to je doposud vůbec nejvíc v celé 
její dosavadní osmnáctileté historii. Oproti pře-
dešlému roku narostl výtěžek sbírky o 56 tisíc 
korun. Vybrané finanční prostředky byly použity 
na vybudování terapeutické zahrady pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech 
a pomáhat jim budeme také nyní. „Výtěžek 
sbírky bude použit na úhradu části nákladů 
potřebných na provoz Týdenního stacionáře,“ 
říká Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary. 
Koledovat se bude až do 13. ledna 2019, tak 
zkusme loňský rekord ještě překonat!

V sobotu 5.ledna 2019 se pak ve Vánočním 
domě v karlovarské čtvrti Doubí uskuteční 

tradiční Tříkrálový koncert. „Společně tady 
poděkujeme koledníkům za Tříkrálovou sbírku-
,”vysvětluje Aleš Klůc. Od 13.00 do 18.00 hodin 
se na nádvoří Zámečku v Doubí vystřídá něko-
lik hudebních skupin, zahrají například Bankrot, 
Jožin gang a Berušky, Poslední Vagón, Sarkani.
cz nebo Bád Boys a ze vstupenek návštěvníků 
Vánočního domu sáhnou do osudí „tři králové“. 

„Podpořte dobrou věc, přijďte společně 
s námi poděkovat koledníkům, zatančit si 
a zazpívat s celou rodinou,“ zve na koncert 
Jiřina Regietová, zakladatelka a provozovatelka 
Vánočního domu, který částí ze vstupného 
charitě také přispěje.
Více informaci ke sbírce najdete na webu 
kv.charita.cz.

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět také 
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 
číslo 87 777, nebo koledníkům do kasiček 
v průběhu celého týdne.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Bojují proti hladu. Potravinová banka roste
Boj proti hladu. A také proti plýtvání potravinami. 

To je poslání Potravinové banky Karlovarského kra-
je. Neziskovou organizaci v roce 2015 založily za 
tímto účelem Farní charita, Armáda spásy a Pomoc 
v nouzi, tedy dobročinné organizace s dlouholetou 
působností v našem regionu. Na činnost potravino-
vé banky přispívají také Karlovy Vary.

Bance se letos v rámci Národní potravinové sbír-
ky podařilo v kraji nashromáždit 9,5 tuny potravin 
a drogerie. „S výsledkem sbírky jsme spokojeni. 
Lidé většinou darovali potraviny, které které nám 
již delší dobu scházely. Například mléka, oleje, 
těstoviny, konzervy nebo polévky. Radost mám 
také z toho, že v jednom karlovarském hypermar-
ketu se vybraly dvě tuny potravin, což je rekord,“ 
uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky 
Karlovarského kraje.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí 
pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 
400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné 
potraviny charitativním a neziskovým organi-

zacím, narůstá objem těchto potravin, které 
potravinová banka přijímá a dále rozděluje. Od 
ledna do září 2018 mezi odběratele distribu-
ovala celkem 58 tun potravinové a materiální 
pomoci, přitom za celý rok 2017 to bylo 31 

tun. „Potvrzuje se předpoklad, že množství 
přerozdělované pomoci bude narůstat,“ dodá-
vá Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do 
poplachového plánu Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena 
pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stra-
vování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou 
událostí. 

Provoz potravinové banky je financován z do-
tačního programu Ministerstva zemědělství. 
Peníze na činnost a vybavení získává orga-
nizace také od dalších měst z našeho kraje. 
Letos se potravinová banka dočkala podpory 
ze strany Karlovarského kraje, města Chodova, 
Kraslic a Chebu. V minulosti finančně pomohl 
také Ostrov, Rotava nebo město Aš. 

Potravinová banka Karlovarského kraje děkuje městu Karlovy Vary za finanční podporu ve výši 
74 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce.
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cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

NOVOSTAVBA
PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU 
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

• INZERCE

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446    e: kalabova@mediaas.cz

Příjemné prožití 
vánočních svátků a 

šťastný nový rok 2019 
přeje
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• LIDÉ

Oblíbená místa? Astoria nebo 
Nároďák s rybářskými bály

Jen těžko uvěřitelné devadesáté narozeniny oslavila 
v listopadu paní Božena Jandová, dáma, která vyniká 
úctyhodnou kondicí, pohodou a životním nadhledem. 
Pochází z Janova na Královéhradecku. Karlovaračkou 
je od roku 1962, a to díky svému manželovi, který do-
stal lákavou pracovní nabídku od někdejšího Okres-
ního stavebního podniku Karlovy Vary. „Bydleli jsme 
tehdy v rodinném domě u Mělníka, měli jsme už dva 
malé syny, žila s námi i moje maminka. Moc se nám 
do Karlových Varů nechtělo. Sám ředitel stavebního 
podniku ale přijel manžela přemlouvat. Sliboval pěkný 
velký byt v novostavbě, tak jsme nakonec na stěhová-
ní kývli. Do domečku na Mělnicku jsme pak jezdili pár 
let aspoň v létě na dovolenou,“ vzpomíná na důležitou 
etapu svého života paní Božena. Byt v novostavbě 
tehdy mladá rodina sice dostala, ale v přízemí na již 
tehdy rušné Egelsově (dnes Sokolovské) ulici. Dokud 
byly děti malé, pečovala paní Jandová o domácnost. 
„Když synové trochu odrostli, chtěla jsem jít do 
práce. Něco najít ale nebylo jednoduché, když jsem 
předtím byla 10 let doma. To nikomu nedoporučuju.“ 
Uplatnění našla na likvidaci prádla hotelů a restaurací 
a zůstala zde až do odchodu do důchodu. Protože ale 
měla ještě stále energii a chuť pracovat, pomáhala 
synovi, který tehdy provozoval kavárnu v Astorii. Po-
máhala s výrobou zákusků, v šatně, prostě kde bylo 
potřeba. Právě Astoria patřila mezi její nejoblíbenější 
místa v Karlových Varech. „A také Nároďák. Tam 
byly úžasné rybářské bály,“ dodává paní Božena, 
dnes pětinásobná babička, čtyřnásobná prababička 

a trojnásobná praprababička. Dny narozenin všech 
svých potomků vám poví s naprostou jistotou. Kdyby 
ji ale čirou náhodou zradila paměť, má při ruce svůj 
malý nezbytný notýsek. „Mám ho vždycky při sobě 
a doma má své místo, abych ho nemusela hledat,“ 
prozrazuje činorodá seniorka, kterou baví ruční práce. 
„Ráda pletu. Co si napletu, to unosím. Pletu i ponožky 

pro syna. A vyrábím domácí pantofle z koberce, ze 
starého dobrého Jekoru. Ten je nejlepší, vůbec se ne-
páře,“ vykládá s nadšením paní Božena. Své jubileum 
oslavila v klubovně Svazu důchodců v Úvalské ulici 
ve společnosti dalších členek této organizace. Ještě 
jednou přejeme oslavenkyni neutuchající životní elán, 
zdraví a štěstí.

Pevné zdraví a životní pohodu popřála paní Jandové primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová se svým 
náměstkem Tomášem Trtkem.

SPŠ Ostrov
KVALITNÍ A PERSPEKTIVNÍ VZDĚLÁNÍ

www.spsostrov.cz

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNICKÁ ŠKOLA V KARLOVARSKÉM KRAJI oTEVÍRÁ PRO ROK 2019—2020 TYTO OBORY: Autotronik / 
Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář motorových vozidel 

Dny otevřených dveří:

17.1.2019   13:00 - 16:00 

31.1.2019   13:00 - 16:00

denní čtyřleté - maturita
Logistika ve službách a finančnictví

Provoz a ekonomika dopravy - logistika


denní tříleté - výuční list
Operátor skladování a přepravy







Zaměření logistiky:

podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch

-veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing

     Střední škola logistická Dalovice

Nabídka oborů pro 2019/2020

www.logistickaskola.cz

1. místo - 2017, 2014

2. místo - 2015

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
sobota 12. ledna 2019, 9.00 – 13.00
Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov
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• INZERCE

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Jiří Hanek
designér, designový aktivista a podnikatel
Karlovy Vary

Než někam odjíždět,
je lepší tady něco rozjíždět

zijemeregionem.cz



16   krl° LEDEN

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Nové informace 
o vstupu do Unesco 

Vlajkovou lodí volebního programu koalice 
vládnoucí v letech 2010 -2018 bylo dosažení zápisu 
Karlových Varů do seznamu UNESCO. Dle informací 
jsou přípravné práce pro podání žádosti již téměř 
dokončeny a odborná organizace ICOMOS se začne 
zabývat tím, zda zápis doporučí či neporučí.

Posuzování žádosti bude probíhat do  května 
2020, kdy má ICOMOS vydat své stanovisko. Toto 
stanovisko bude ale nezávazné a tak se stává, že 
doporučení bývá nevyslyšeno a k nedoporučení 
nemusí být přihlédnuto. Jaká je tedy šance  na 
úspěch?  Kupte si křišťálovou kouli a zjistíte to. 

Nicméně, aniž by k zápisu ještě došlo, vláda vy-
hlásila městskou památkovou rezervaci v rozsahu 
mnoha kilometrů čtverečních. Tak se například 
i Alšova ulice v Tuhnicích  či 5. května v Drahovi-
cích ocitly v nejpřísnější památkové ochraně.

Obecně se argumentuje tím, že vstup do UNESCO 
je jednoznačně pozitivní a že negativa nejsou 
významná. Dojde prý k vytvoření nových pracov-
ních míst, noví turisté přinesou do města peníze. 
Podívejme se na zkušenosti z Českého Krumlova, 
který je v UNESCO již 20 let:

V současné době je nápor turistů zejména z Asie 
již nad kapacitní možnosti. Co z něj má město? 

Pouze poplatky za ubytování a za parkování a dále 
příspěvky na obnovu památek, jedná se řádově 
o miliony Kč. A co město za ně musí zajišťovat? 
Zvýšený rozsah činnosti městské policie, náročný 
úklid centra města, odvoz hor odpadků, činnost 
infocentra a neustálé rozšiřování drahé dopravní 
infrastruktury. Nepřekvapí, že tyto náklady přesa-
hují příjmy.

Místní obyvatelé centrum města přestali na-
vštěvovat, neboť zdejší cenová hladina je pro ně 
nedostupná. Došlo k zastavení bytové výstavby, 
aby nebyly narušeny památkové hodnoty lokality. 
Není divu , že 60 až 70 procent obyvatel Českého 
Krumlova je pro vystoupení z UNESCO.   

Doporučení Českokrumlovských před vstupem  
Unesco jsou proto následující: 
1. Pečlivě předem zvážit všechna pro a proti (v pří-

padě KV nebylo provedeno)
2. Projednat výhody a nevýhody s obyvateli a se-

známit je s problematikou (v případě KV nebylo 
provedeno)

3. Vyřešit příslušnou technickou infrastrukturu, 
zejména dopravní a připravit se na   násobný 
nárůst dvouhodinových   turistů ( v případě KV 
nebylo provedeno).

4. Omezit rozsah chráněného území na minimum 
(v případě KV bylo území rozšířeno naopak na  

maximum a mnohonásobně   přesáhlo rozsah 
původní památkové).

Vyzývám pro nové vedení města, aby se otázkou 
vstupu začalo vážně zabývat. Nejlépe se předchází 
problémům tak, že se k jejich vzniku nedojde. 
Zejména je potřeba zvážit, zda turistická invaze ne-
poškodí primární funkci města – tj. lázeňství a zda 
ve svém konečném důsledku nepovede k vážným 
ekonomickým škodám.

 Ing. arch. Alexander Mikoláš, 
 Kolonáda - Hnutí Patriotů   

Víly tančí 
v Zítkově kolonádě
v prosinci.
Když se zešeří,
vystupují
jak malé obláčky.
Plují
chladnými sály
a pak se ztratí.
Mizí.
Vznešeně, ladně,
lehce
ve víru
kolonádního tance.

Běla Janoštíková

ě

vo
da
kv
a

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

ě

vo
da

kv
a

» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

ě

vo
da

kv
a

» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz
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· LIDÉ

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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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

Jan Puk. Karlovarská legenda 
s hokejovým jménem
Vynikajícího číšníka Jana Puka znala 

většina Karlovaráků. Patřil k těm typickým 
figurkám lázeňského města. Jak už to 

v tomto oboru chodí, pracoval na mnoha štacích. 
V Karlových Varech to bylo v Otavě či Embassy, 
především však v Grandhotelu Pupp. Byl jazyko-
vě vybavený, pozorný, uctivý, ale zase ne vlezlý. 
Stále skvěle naladěný a v civilu vždy perfektně 
oblečený. Sněhová košile byla základ, zkrátka 
profík. Přístup k hostům stoprocentní, měl to 
v krvi. Ne nadarmo se mu už mezi učni říkalo: 
„Honza Puk – prima kluk“!

Zatížen byl na auta, technicky se v nich 
příliš nevyznal, ale vůz musel vypadat. Často 
je měnil, musel mít stále něco nového, aby se 
mohl pochlubit. Vždy si otevřel okénko a řídil 

s vystrčeným loktem. Každého zval, aby se přišel 
na auťák podívat.

Byl silnější podsadité postavy, ale ve Sloven-
ské vinárně Grandhotelu Pupp jen kmital. Měl 
jsem vždy pocit, že obsluhuje jen náš stůl, ale 
ten pocit měli i ostatní hosté, v tom bylo jeho 
mistrovství. Dnes s odstupem času je mi jasné, 
proč německý ministr zahraničí Hans Ditrich 
Genscher chtěl být vždy při návštěvě Karlových 
Varů obsluhován právě Janem Pukem. Byl prostě 
karlovarskou hvězdou. Obsluhoval nejen státníky, 
ale také kulturní pracovníky, herce a herečky. 
Chlubil se, že podstrojoval Gině Lollobrigidě, 
tanečníku Harapesovi, pianistovi Richtěrovi 
a dokonce i Kurtu Wadlheimovi, generálnímu 
tajemníkovi OSN.

Puk vzpomíná, jak Wadlheimovi přinesl na 
stůl pstruha a zámecké brambůrky, svíčkové 
řezy, hranolky a lívanečky se šlehačkou. K pití 
plzeňské pivo a následně rýnský ryzlink: „Pan 
tajemník si velmi šmakoval,“ zavzpomínal číšník.

V Puppu se vyprávěla příhoda, jak Puk vletěl 
do kuchyně a řekl jednomu z učňů: „Máš tam na 
place tátu, tak se blejskni a něco dobrého mu 
udělej!“ ´Mladej´ se snažil. Po chvíli Puk s pom-
pou sobě vlastní gastronomický skvost odnesl. 
Učeň se po chvíli šel podívat, jak tátovi chutná, 
ale nestačil se divit. Puk si u personálního stolku  
na speciálním jídle pochutnával. „Táta jen chtěl 
vědět, jestli jsi v dobrých rukách, byl spokojený, 
nechtěl čekat a odešel, co jsem měl dělat, musel 
jsem se do toho pustit.“

Vedoucí číšník se vyučil v Kroměříži a chtěl 
do světa. Doma mu fandili, lákala ho Praha. 
„Číšnickou školu jsem absolvoval v Ambasadoru 
a později v Alkronu. Dvě sezony před vojnou 
jsem se dostal do Grandhotelu Pupp, kde jsem 
se stal etážovým vrchním. Lázeňské město se 
mi zalíbilo. Osm let jsem odsloužil v Embassy… 
jo tam to byl záhul, čtyři místnosti za sebou – 
Holandská jizba, Havraní hnízdo, Sokolí jizba, 
Dračí jeskyně…každý pes jiná ves, co už se 
o tomto podniku napsalo. Denně jsme měli plno, 
Tataráček s topinkami vždy vyhrával.“

Honzík Puk se pak léta toulal po Evropě. Sloužil 
ve Vídni - v hotelu Regina, působil v Norimberku, 
dvě sezony jezdil s jídelními vozy, ale táhlo ho to 
zpět do Karlových Varů. Objevil se v hotelu Otava 
a jeho konečná byla v Grandhotelu Pupp.

Šedesátku ještě oslavil důstojně, v plné po-
hodě. Bohužel o dva roky později náhle zemřel. 
V době, kdy se příbuzní a známí v karlovarském 
krematoriu s Janem Pukem naposled loučili, 
tlupa lupičů mu vykradla tuhnický byt.

 Luboš Zahradníček

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček 

vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské me-

tropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější 

vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

Jan Puk   Číšník Grandhotelu Pupp byl dokonalý profesionál. ve svém oboru patřil k typickým 
karlovarským figurkám. Foto: z archivu Luboše Zahradníčka Foto: z archivu Luboše Zahradníčka
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Zelený trojúhelník
   Na území mezi nejznámějšími městy lázeňské-
ho trojúhelníku se rozkládají poměrně rozsáhlé 
a souvislé lesy s množstvím pramenů dobré vody. 
Mnohé mají zajímavé složení, ale zatím ne všechny 
se užívají k léčebným účelům, respektive některé 
ještě čekají na své objevitele. Tento dříve Císařský 
a nyní Slavkovský les1 dlouho patřil těžařům nej-
různějších rud a teprve poměrně nedávno se stal 
chráněnou krajinnou oblastí. A to nejen díky svému 
bohatství různých rostlin2 a vzácnosti fauny, ale 
právě i pro prameny (Lázně Kynžvart), rašeliniště 
a probublávající plyn. Sem to tedy není v žádném 
případě jen na „skok“, ale minimálně na celý den.

Františkovy Lázně
   Lázně pojmenované podobně jako Karlovy Vary 
po svém zakladateli, jsou již mimo výše zmíněnou 
oblast. Dnešní samostatné město, respektive 
v prvopočátku lesnaté území, na kterém se nyní 
rozkládá, ale od dávné minulosti patřilo vždy pod 
Cheb.
   Léčivé prameny se tu podle záznamů více vyu-
žívaly již od 15. století. Vodu z pramenů pili nejen 
místní obyvatelé, ale prodávala se pod názvem 
chebská kyselka v mnoha německých zemích, 
především v Bavorsku a Sasku. Kolem roku 1700 
objem prodeje této vody, dokonce převýšil množ-
ství prodané minerální vody pocházející v těchto 
zemích ze všech místních zdrojů. 
   Lázně jako takové byly de facto založeny 
císařem Františkem I. až v roce 1793. Tímto aktem 
ale zároveň vznikly první slatinné lázně na světě. 
V roce 1807 byla původní ves přejmenována na 
Lázně císaře Františka a roku 1865 se Františkovy 
Lázně staly městem.
   Někteří badatelé ovšem kladou počátky využívání 
zdejších pramenů až hluboko do pravěku. Stačí jim 
k tomu paleontologické stopy po dávném osídlení. 

   První budovy, určené výhradně pro léčebné účely, 
byly u pramenů postaveny v roce 1694 a zmínka 
o první stáčírně pochází z roku 1661. 
   Od konce 18. století všeobecně rostl význam lá-
zeňství a s tím samozřejmě i návštěvnost pramenů 
u Chebu. Vzhledem k četným investicím do zřídelní 
základny tu byly v poměrně rychlém sledu naleze-
ny a podchyceny nové zdroje minerálních vod, a to 
většinou v poměrně mělkých studních, zpravidla 
v hloubce 3-4 metry.
   Uvádíme namátkou vybrané: Marie (1791), 
František (1793), Luisa (1807), Solný (1819), Luční 
(1823), Železnatý (1863), Herkules, Natálie a Ště-
pánka (vše 1878), ale některé v průběhu desetiletí 
zase zanikly. 

Chebský lesní řád 
   Značná část území historického Chebska byla 

na počátku středověku ještě stále pokryta lesy. 
Těžko prostupný a bažinatý terén dobře chránil 
toto území před významnějšími zásahy z okolí. 
I po nástupu německé kolonizace (přelom 11. 
a 12. století) les prořídl pouze v rovinaté chebské 
pánvi, prakticky jen kolem ústředního sídliště. Další 
mýcení pak následovalo, převážně jen v úzkých 
pruzích v okolí osad v údolích vodních toků. 
   Rozsáhlé části Chebska tedy zůstaly ještě nějaký 
čas rájem hlubokých hvozdů a les tu vždy měl 
významnou úlohu i v mocenských hrách zájemců 
o tuto oblast.
   Chebské lesy totiž těsně navazovaly v oblasti 
Dyleně na pohraniční hvozd českého království. 
V listině ze 7. června 1279 potvrdil římský král 
Rudolf Habsburský chebským měšťanům, kromě 
řady jiných privilegií, i právo kácet dřevo na 
městské stavby v tzv. „říšském lese“. Rudolfův syn 
Albrecht pak povolil 26. září 1306 chebským kláš-
terům volný odběr dřeva z tohoto lesa. Poznámka 
z Albrechtovy listiny, že lesníci („Forestarii“) nesmí 
bránit řeholníkům v těžbě přitom svědčí, že určitá 
organizace lesní správy na Chebsku již fungovala. 
Zmínka o úřadu vrchního správce lesů se tu pak 
poprvé objevuje v písemnostech z roku 1310. Teh-
dejší římský král Jindřich VII. udělil lesnický úřad 
(„Custodiam nemoris nostri circa Egram“) Albrech-
tu Nothaftovi. Nothaftové potom drželi tento úřad 
dědičně. Počátky tohoto rodu souvisí s hradem 
Skalná (Wildstein)3 u Chebu a už tehdy náležel 
k nejvýznamnějším místním, tzv. ministeriálním ro-
dům. V době přechodných zástav Chebska českým 
panovníkům se ale tento rod začal přesouvat do 
přilehlých říšských oblastí a po definitivní zástavě 
celého území, tam nakonec převedl většinu svého 
majetku. Na Chebsku a v západních Čechách si 
však i nadále zachoval některé statky. Ministeriá-
lové a rody pocházející z této vrstvy sváděly dlouho 
zápas o moc s městem Cheb. Měšťané se pak 
často obraceli o pomoc na české krále. Ministeri-
álové se zase více spoléhali na říšské panovníky. 
Po definitivní zástavě Chebska českému králi 
tento zápas vyvrcholil a vlastně svým způsobem 
odrážel spory římského krále Ludvíka Bavora 
s jeho bývalými spojenci, s Lucemburky. V těchto 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
I tentokrát mimo Vary (3. část)         

Bahenní sopka

Národní přírodní rezervace SOOS
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souvislostech musíme vidět i dvojí udělení úřadu 
správce chebských lesů v roce 1340. Nothaftové 
se tak dlouho s Chebem přeli o správu lesů, až 
jim 1. července 1340, římský král Ludvík Bavor, 
znovu udělil tento úřad. Jenže 26. srpna téhož roku 
dostalo tytéž lesy město Cheb, a to od českého 
krále Jana Lucemburského. Ten navíc přikázal 
svému hejtmanovi v Chebu, že bude toto právo 
chránit. Žádný z panovníků ale nevymezil hranice 
lesů, a ani obsah úřadu, takže výsledkem byly jen 
další spory. Po nástupu Karla IV. na trůn, se ale 
Nothaftové museli přece jen stáhnout a úřad drželi 
už jen symbolicky. Faktické užívání určité části 
lesních ploch si ale nakonec přece jen vymohli.
   V dalších letech se situace kolem úřadu správce 
lesů ještě více zkomplikovala. V březnu 1348 

propůjčil Karel IV., tehdy již římský i český král, 
chebským měšťanům úřad lesního správce 
(„Officium forestaris“). Zároveň jim povolil pověřit 
tímto úřadem osobu dle jejich uvážení. Po své 
císařské korunovaci Karel IV.4 Chebu opět potvrdil 
tento úřad (23. července 1355) a navíc rozkázal 
svému chebskému hejtmanovi („Capitano nostro 
Egrensis“), aby město v tomto úřadě podporoval 
a chránil. Přestupky měl trestat pokutou 50 hřiven 
zlata (polovina této částky přitom měla připadnout 
císařské komoře). 
   Nothaftové se však ještě nevzdali. Cheb v jeho 
právech neustále poškozovali. Těžili dřevo, zaklá-
dali v lesích vlastní vesnice, různé hospodářské 
dvory a části lesů dokonce rozprodávali.  O jedné 
epizodě letitého sporu o chebské lesy se píše v lis-
tině z 27. března 1368. Karel IV. tehdy stanovil tři 
termíny soudního jednání o lesích, ale Nothaftové 
se na rozdíl od Chebských ani jednou nedostavili. 
Císař proto rozhodl tento spor pro Cheb. Třenice 
však pokračovaly dále a v rámci boje s Nothaf-
ty se musely řešit další nejasnosti v právech 
lesníků jakož i lidí pracujících v lese. Císař Karel 
IV. nakonec přikázal vyslechnout lesníky, včelaře 
a další řemeslníky chebskou městskou radou. 
Jejich výpovědi o zvyklostech, panujících v lesním 
hospodářství a kolem lesů vůbec dal pak sepsat. 
Tak vznikl v roce 1379 tzv. „Chebský lesní řád“, 
jeden z nejstarších dokumentů tohoto druhu ve 
střední Evropě.
   Z textu řádu vyplývá několik základních 
skutečností.  Například je zřejmé, že správa lesů 
tu byla již tehdy na velmi slušné úrovni. Město 
určilo lidi, kteří se o lesy pravidelně starali, hlídali 
je a promýšleli jejich hospodářské využití. Byla 
též stanovena základní pravidla chování v lesích, 
zásady využívání dřeva a sankce za porušení 
těchto pravidel. Na hospodářském využívání dřeva 
profitovala nejen vrchnost a lesní zaměstnanci, 
ale i obyvatelé přilehlých vesnic. Lesní správa byla 
řízena z Chebu. Svědčí o tom nejen místo bydliště 
vrchních lesních úředníků a trestní podřízenost 

„lesních přestupků“ chebské administrativě, ale 
i právo tzv. volného lovu pro všechny chebské 
měšťany. Určitým odrazem stále ještě trvajících 
nároků rodu Nothaftů na správu alespoň určité 
části lesa, byl pak výčet majetků a práv této rodiny. 
I tak je ale zcela zřejmé, kdo v chebských lesích 
skutečně vládl. Znovu to potvrdil syn Karla IV., 
český a římský král Václav IV., svou listinou z 23. 
července 1395. Lesní úřad opět svěřil, po příkladu 
svých předchůdců, chebským měšťanům. 

Skok do současnosti
   Uběhla staletí, Františkovy Lázně jsou již městem 
a lesy v jejich okolí mají samostatnou správu. 
Přírodní bohatství je chráněné, a i proto například 
Národní přírodní rezervaci Soos řídí františkolázeň-
ské městské muzeum.
   Rezervace Soos, unikátní přírodní útvar, se 
rozkládá na sever od města. Rezervace byla vyhlá-
šena v roce 1964 a její rozloha činí 221 ha. 
   Naučná, více než kilometr dlouhá stezka, 
dřevěný chodník na pilotech zaražených do dna 
vyschlého slaného jezera, tu zavede návštěvníky 
k místům, kde díky dozvukům vulkanické činnosti 
vybublává z bahenních sopek, tzv. mofet5 kysličník 
uhličitý. Z bývalého jezera se během tisíciletí stalo 
rozsáhlé rašeliniště a minerální slatiniště. Na jeho 
dně se též nachází pozůstatky řas a rozsivek. Ty 
tu žily v dávné minulosti a postupem času v jezeře 
vytvořily vrstvu křemeliny, silnou téměř sedm 
metrů, tzv. křemelinový štít. Tento štít je pokládán 
za evropský unikát.
   Rovněž zde vyvěrají minerální prameny, na-
příklad Císařský pramen a pramen Věra. V jejich 
širokém okolí roste slanomilná vegetace a najdou 
se tu opravdu zajímavé rarity. 
   Takže pokud se lázeňská města dostanou do 
UNESCO bude se i v rezervaci SOOS rozkládat 
a stejně tak v lesoparku Amerika, teraupetická 
krajina.
 Pavel Reiser, Martin Jiřík

Hrad Skalná

Karel IV. několikrát zavítal do Chebu osob-
ně

Prha arnika, jeden ze symbolů Slavkovské-
ho lesa 
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Muzeum zve na krušnohorské zimní radovánky
Zimní období je možné zpestřit si návštěvou 

výstavy „Zimní radovánky – zima v Krušnohoří
na přelomu 19. a 20. století“ v Muzeu Karlovy 

Vary. Muzeum touto výstavou poněkud vybočuje 
z řady poměrně obvyklých nostalgických výstav 
betlémů či vánočních ozdob a nabízí návštěvníkům 
dosud málo známý kousek z historie Krušnohoří.

Výstava je koncipována do dvou částí. První část 
výstavy ukazuje zimu v první polovině 20. století 
převážně očima městského člověka. Zaměřuje 
se na historii zimních sportů a poměrně rychle 
vzrůstající rozvoj lyžování a turismu v Krušných 
horách. Na německé i české straně hor vznikala 
řada lyžařských spolků, stavěly se rozhledny, chaty, 
skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala 
se zde řada závodů. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout historické lyže, sáně a další sportovní 
vybavení.

Druhá část výstavy pak přibližuje, jak prožívali 
zimní období obyvatelé krušnohorského venko-
va. Návštěvníci se seznámí nejen s vánočními 
zvyky, ale i s typickými krušnohorskými řemesly, 
jako bylo krajkářství, knoflíkářství, rukavičkářství 
a řezbářství.

V obrazovém doprovodu výstavy se nacházejí 
rovněž unikátní fotografie z někdejšího jáchymov-
ského fotoateliéru Bruna Krause, včetně fotografie 

skupinky pózující s člověkem oblečeným do kůže 
ledního medvěda. 

Výstavu je možné navštívit do konce února.

100 let – 100 děl
100 umělců – 100 osudů

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je 
výstavním holdem ke 100. výročí založení Československé re-
publiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla 
vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotlivých letům 1918 
– 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich 
autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která 
se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas 
vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. J. Schikaneder 
a M. Medek, Toyen a T. Pištěk), jindy se vedle sebe naopak 
ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu 
o charakteru umění své doby (např. socialistický realismus 
50. let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“). 
Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na 
prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí.

příspěvková organizace Karlovarského kraje 
Otevřeno od 28. 10. 2018, denně kromě pondělí 10 –17 hodin
Goethova stezka 6, Karlovy Vary, www.galeriekvary.cz
Výstavu finančně podpořili Karlovarský kraj  
a Statutární město Karlovy Vary. 

100
LET 
DĚL 
UMĚLCŮ
OSUDŮ

GALERIE UMĚNÍ 
KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary,

Živý kraj
lázeňství

Živý kraj
příroda

Živý kraj
památky

Živý kraj
kultura a sport
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Symfonici vkročí do roku 2019 hned 
dvěma novoročními koncerty

Rok 2019 zahájí Karlovarský symfonický 
orchestr dvěma novoročními koncerty. Novoroční 
koncert KSO a Grandhotelu Pupp se uskuteční ve 
Slavnostnám sále Puppu hned 1. ledna odpoled-
ne. Na koncertě pod vedením šéfdirigenta Jana 
Kučery zazní slavné ukázky z tvorby hudebních 
velikánů 19. století, přelomu století i století 20. 
První část je pak sestavena z děl největších dvou 
českých skladatelů - Antonína Dvořáka a Bedřicha 
Smetany. Druhý koncert k přivítání Nového roku 
se odehraje v Grandhotelu Amabassador Národní 
dům 5. ledna a představí se na něm ruská vyni-
kající klavíristka Sofja Gülbadamova, která s KSO 
již vystupovala. Program koncert tvoří skladby  
světově proslulých ruských velikánů Čajkovského, 
Rachmaninova a Prokofjeva.

Spolupráce KSO s evropskými slovutnými 
hudebními školami bude pokračovat i v novém 
roce, kdy se 18. ledna v Lázních III představí 
adepti dirigentského umění a houslistka Carla 
Marrero z Vysoké hudební školy Franze Liszta 
ve Výmaru pod vedením dirigenta Nicoláse 
Pasqueta.

Před karlovarské publikum se vrátí čestný 
šéfdirigent KSO Martin Lebel, pod jehož řízením 
se uskuteční koncert 23. ledna v Karlovarském 
městském divadle. Na koncertě s KSO vystoupí 
francouzská mladá talentovaná houslistka Eva 
Zavaro, která provede Druhý houslový koncert 
skladatele Pierra Wissmera. Tato skladba bude  
hodnotným nahlédnutím do tvůrčího světa 
skladatele, který není běžně uváděným a známým 
autorem. Stejně tak výjimečné bude uvedení Třetí 
symfonie Jeana Sibelia. Jeho díla KSO uvádí, 
ale tato v tvorbě finského skladatele přelomová 
symfonie nezazněla ve zdejších koncertních 
síních mnoho let.

Rovněž v divadle se 25. ledna odehraje Karneval 
zvířat, představení, které se při svých loňských 
uvedeních setkalo s nadšeným ohlasem publika. 
Karneval zvířat vznikl ve spolupráci ZŠ a ZUŠ  Šme-

ralova, KSO a Karlovarského městského divadla.
Karlovarský symfonický orchestr přeje všem vše 

nejlepší v roce 2019 a mnoho krásných, přede-
vším hudebních zážitků.

• KULTURA

Na předvánočním 
koncertu zněl 
Brahms a Dvořák

Výjimečným předvánočním koncertem osla-
vilo naše město a německý Baden-Baden 20. 
výročí od podpisu smlouvy o partnerství.  V sále 
Grandhotelu Pupp společně odehrály Karlovarský 
symfonický orchestr a Filharmonie Baden-Baden 
slavné Symfonie od Johannese Brahmse a An-
tonína Dvořáka. Koncertu se zúčastnili předsta-
vitelé obou měst a dirigování se ujal Jan Kučera. 
Obě hudební tělesa odehrála ten samý koncert 
také v Baden-Badenu. 

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

1. 1. 19.30 Světem operety 
   – slavnostní novoroční koncert
Johann Strauss orchestr (Vídeň-Coburg)
Pojďme společně oslavit Nový rok 2019 s Johann Strauss 
orchestrem a jeho sólisty: sopranistkou Danou Koklesovou 
a tenorem Jaroslavem Kovacsem z Prahy, vedoucím orchestru 
a houslistou Jiřím Preisingerem z německého Coburgu a dirigen-
tem Klausem Straube z německého Augsburgu.

6. 1. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Jazz slaví 102 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, David Kleňha

10. 1. 19.30 Pierre Chesnot: Penzion ponorka
Divadlo U Hasičů
Na jihu Francie tráví léto filmový režisér se svou milenkou, 
jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí 
prozrazení mileneckého vztahu způsobí, že se luxusní vila během 
chvilky promění v penzion, ve kterém si podávají dveře lakomí 
turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem, prostitutka a její 
klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai/ Petr Erlitz, Roman Štolpa, Lenka 
Lavičková, Andrea Traganová, Jana Galinová, Hana Sršňová, 
Jaroslava Zimová, Lukáš Masár, Robert Stodůlka, Michal Žižka, 
Petr Kozák
Režie: Jurij Galin

13. 1. 15.00 Dana Bartůňková: Pyšná princezna
Agentura Dědiva
Láska a práce napraví princeznu Krasomilu, starý král se zbaví 
špatných rádců, v Půlnočním království je zrušen zákaz zpěvu 
a všichni milují moudrého a pohádkově ušlechtilého krále Miro-
slava. Nejslavnější a nejúspěšnější pohádka Pyšná princezna na 
motivy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pýcha.
Hrají: Klára Jelínková/ Klára Kučerová, Aleš Kubát/ Jan Knespl, 
Julie Jurištová, Hana Tunová, Milan Duchek / David Schneider, 
Josef Vaverka / Michal Kuboušek
Režie: Dana Bartůňková

14. 1. 9.00 a 10.30 Dana Bartůňková: Pyšná princezna 
– představení pro školy
Agentura Dědiva

15. 1. 19.30 Galakoncert operetních melodií a ever-
greenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Jo-
hanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších 
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných 
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasis-
tou, uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – 
soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr 
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

16. 1. 19.30 John Godber: Vyhazovači
Divadlo Radka Brzobohatého
Představení pro uzavřenou společnost.

18. 1. 19.30 Jean Robert-Charrier: Pro tebe cokoliv
Divadlo Kalich
Francouzská komedie, která s velkým úspěchem baví celou Paříž, 
o mateřské lásce, jež nezná hranic. Když si vaše milovaná dcera 
usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co udě-
láte? Samozřejmě ji podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se 
z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze 
zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové 
hody a na výběrovou komisi zahrajete, že jste "alter-globalizační 
nadšenci" – i když nemáte ponětí, co to je.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowská, 
Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, 
Kristián Kašpar
Režie: Petr Kracik

20. 1. 15.00 Iva Peřinová: Princezny jsou na draka
Docela velké divadlo
Pohádka s písničkami o hodném draku Habánkovi, který nechce 
jíst princezny a raději se živí zeleninou. Jeho nejoblíbenější 
pochoutkou je mrkev – a té se žádná princezna nevyrovná! Ale 
protože chce zachránit starého čaroděje, který se o něj od malič-
ka stará, rozhodne se, že přece jenom jednu princeznu sní. Jenže 
když ona je zrovna taková hezká a hodná… A tím problémy 
draka Habánka rozhodně nekončí.
Hrají: Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Lucie Randáková, Lukáš 
Masár, Jana Galinová/ Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin

21. 1. 19.30 Besídka 2018
Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání, složené 
z mnoha humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které 
polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František 
Váša, Lenka Andelová, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, 
Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll,
Vladimír Vytiska, Jára Vaculík

23. 1. 19.30 Fauré / Wissmer / Prokofjev - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr

25. 1. 9.00 a 11.00 Camille Saint-Saëns: Karneval 
zvířat – představení pro školy
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo a Karlovar-
ský symfonický orchestr

25. 1. 19.00 Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo a Karlovar-
ský symfonický orchestr
Vrcholem několikaleté spolupráce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 
Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického 
orchestru je netradičně pojaté představení inspirované dílem 
Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat. Děti budou hrát, zpívat 
a tančit, živě je doprovodí orchestr pod taktovkou šéfdirigenta 
KSO Jana Kučery. Diváci uvidí a uslyší spoustu zvířat, dozví se, 
jak závodí želvy, proč by se měli pianisti zavírat do klece nebo 
jestli je lev opravdu nejlepším králem.
Účinkují: Hana Milevová, Pavel Valvoda, Jan Kučera, Jindřich Volf 
– klavíry, Rozálie Šeráková, Kateřina Mikešová, Gleb Androsov, 
Jakub Tolar, Alžběta Čamková, Kristián Šťastný, Sofie Simmerová, 
Anežka Krupiaková, žáci tanečního, hudebního, výtvarného 
a dramatického oboru školy
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Pavla Šemberová

29. 1. 10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického po-
hádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se svého 
kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů 
kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. Strastiplné 
putování přes zahradu věčného léta i loupežnické doupě zavede 
Gerdu až do královnina ledového paláce. Vhodné pro děti od 7 let 
(mladší podle zvážení rodičů či doprovodu)
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška 
Huberová Malíková, Lucie
Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel Richta, Miroslav Sabadin, 
Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába

30. 1. 10.00 Alois Jirásek, Jana Galinová: Lucerna 
– představení pro školy
Docela velké divadlo
Příběh malého panství, kam přijíždí nová paní kněžna a místní 
úředníci na ni chtějí udělat dojem. Témata lásky, manželských 
šarvátek, mládí, stáří a hlavně touhy po právu a svobodě 
a nutnosti za ně bojovat jsou v dnešní době aktuálnější více, než 
bychom si přáli. Možná si diváci díky nejhranější české divadelní 
hře, kterou autor napsal v letech 1893 – 1905 a zasadil ji do 
18. století, připomenou, že „ten, kdo zapomene na svá práva, 
zůstane vždycky jenom sluhou nebo otrokem“.
Hrají: Dušan Matouš, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Markéta 

Velánová, Andrea Traganová, Jana Galinová, Pavlína Lišková, 
Dušan Matouš, Robert Stodůlka, Petr Kozák, Antonín Klepáč, 
Lukáš Masár a Michal Žižka.
Režie: Jurij Galin

31. 1. 19.30 Rob Becker: Caveman
Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o roz-
dílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale 
hlavně obhajobou inteligentního humoru.
Dlouho u nás nevídanou!
Hraje: Jakub Slach
Režie: Patrik Hartl

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

1. 1. 19.30 Grandhotel Pupp
Novoroční koncert Karlovarského symfonického orchestru
Antonín Dvořák: Karneval op. 92
Antonín Dvořák: Romance pro housle a orchestr f moll op. 11
Bedřich Smetana: Našim děvám, Polka
Bedřich Smetana: Hubička, árie Barče „Skřivánčí píseň“
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Skočná
Antonín Dvořák: Rusalka, arie Rusalky „Sem často přichází“
Antonín Dvořák: Rusalka, árie Rusalky „Měsíčku na nebi 
hlubokém…“
Julius Fučík: Florentinský pochod
Émile Waldteufel: valčík „Bruslaři“
Luigi Arditi: arie „Il Bacio“
Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur, Allegro
Petr Iljič Čajkovskij: Květinový valčík
Ruggero Leoncavallo: árie „Mattinata“
Aram Chačaturjan: Šavlový tanec
Aram Chačaturjan: Gopak
Tereza Mátlová – soprán
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle
Miroslav Smrčka - trubka
Jan Kučera – dirigent

5. 1. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Novoroční koncert
Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero, suita z baletu
Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 fis moll 
op. 1 (2. verze)
Sergej Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur „Klasická“
Sofja Gülbadamova – klavír
Jan Kučera – dirigent

18. 1. 19.30 Lázně III
Dirigentský masterclass Vysoké hudební školy Franze 
Liszta ve Výmaru
Ludwig van Beethoven: Fidelio, předehra
Johannes Brahms: Houslový koncert D dur op. 77
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88
Carla Marrero - housle
Harry Ogg, Eric Staiger, David Preil, Henri Christofer Aavik, 
Clemens Fieguth - dirigenti
Nicolas Pasquet – umělecký vedoucí

23. 1. 19.30 Karlovarské městské divadlo
Prokofjev / Wissmer / Sibelius
Sergej Prokofjev: Sinfonietta č. 48
Pierre Wissmer: Koncert pro housle a orchestr č. 2
Jean Sibelius: Symfonie č. 3 C Dur op. 52
Eva Zavaro – housle
Martin Lebel – dirigent

25. 1. 19:00 Karlovarské městské divadlo
Karneval zvířat
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s KSO a KMD
Hudba Camille Saint-Säens, Karel Šimandl, Petr Čamek, Vojtěch 
Šembera, účinkují žáci hudebního, tanečního, výtvarného a lite-
rárně-dramatického oboru ZŠ a ZUŠ Šmeralova
sbor Zvoneček, sbor Tam-tam
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Kučera – dirigent
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KMD karlovarské městské divadlo
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DIVADLO HUSOVKA

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

12. 1. 19.30 Nové TV – v rámci Karlovarského Harlekýna
Po fenomenálním Zmrazovači nové představení Kočovného diva-
dla Ad Hoc v Karlových Varech! Koukáte rádi na televizi? Koukáte 
na televizi? Nedokážete se za všech okolností vyhnout koukání na 
televizi? Slyšeli jste něco o televizním vysílání? Nové TV je tady 
právě pro vás! Atmosférickým tlakem doby lisované kabaretoidní 
představení o jedné nízkonákladové televizní stanici a o věku 
informací, kde aritmetický průměr nul a jedniček je hodnota od 
nuly do jedné, nebo jakékoli jiné číslo. Představení může obsaho-
vat zbytky skořápek lidských příběhů a stopy současnosti.

18. 1. 19.30 Chuť & Loudky
Plzeňská parta Chuť ráda ochutnává, a především ráda mlsá. 
Snad proto se nezabydlela v žádném vyhraněném žánru, 
neustrnula ve stojatých vodách jedné „škatulky“ a zachovala svou 
muziku pestrou i textařsky zábavnou. V míchání rozličných stylů, 
crossoveru, dokážou od základového pop-rocku plynně přecházet 
do rozličných poloh, pojítkem je český zpěv a pohodová klubová 
atmosféra. Po nich nastoupí na scénu kapela Loudky, která 
v Husovce pokřtí svoje debutové album.

24. 1. 19.30 Xavier Baumaxa
Naprostý originál, nenapodobitelný a neotřelý písničkář se zastaví 
v karlovarské Husovce po téměř dvouleté přestávce. Svým 
příznivcům přiveze osvědčené písničky i úplné novinky.

25. 1. 19.30 V Kadani je krásně
Světová premiéra vtipné hry loketsko/ ostrovsko/ karlovarsko/ 
ústeckého punkového autora Teodora Kravála. No Satisfaction, 
Endless River a E-G-A. Sitcom o rockerech, co jsou definitivně v... 
garáži. V režii Petry Richter Kohutové účinkují Marek Himl, Petr 
Johanovský, Vladimír Kalný, Teodor Kravál a Barbora Šmudlová. 
Světová, ba kosmická premiéra na Husovce!

31. 1. 19.30 Honza Hrubý „70“
V těchto dnech slaví věrozvěst českých rockových houslí Honza 
Hrubý své sedmdesátiny. U příležitosti jubilea připravil spolu 
s Ondřejem Fenclem a jeho častým spoluhráčem, harfistou 
Seanem Barrym sérii koncertů. A co uslyšíte? Sean uhrančivě 
zpívá irské balady, Ondřej své písničky, zazní i nějaké klasiky 
(Mišík, Merta...), instrumentálky, třeba i Beatles... to vše propojuji 
Hrubého nenapodobitelné houslové tahy.

KINO DRAHOMÍRA

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

2. 1. 17.00, 20.00 Bohemian Rhapsody
3. 1. 17.00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
3. 1. 19.30 FK: Muž, který zabil Dona Quijota
4. 1. 17.00, 20.00 Bohemian Rhapsody
5. 1. 14.30 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
5. 1. 17.00 Aquaman
5. 1. 19.30 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
6. 1. 14.30 Spider-Man: Paralelní světy
6. 1. 17.00 Hovory s TGM
6. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
7. 1. 17.00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
7. 1. 19.30 Aquaman
8. 1. 17.00 Projekce pro seniory: Ten, kdo tě milo-
val
8. 1. 19.30 The Doors: Live at the Bowl ´68
9. 1. 17.00 Toman
9. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
10. 1. 17.00 Svědkové Putinovi
10. 1. 19.30 FK: Deník strojvůdce
11. 1. 17.00 Utop se nebo plav
11. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
12. 1. 14.30 Raubíř Ralf a internet
12. 1. 17.00 Beautiful Boy
12. 1. 19.30 První člověk
13. 1. 14.30 Raubíř Ralf a internet
13. 1. 17.00 Po čem muži touží

13. 1. 19.30 Cena za štěstí
14. 1. 17.00 Cena za štěstí
14. 1. 19.30 Zlatý podraz
15. 1. 17.00 Projekce pro seniory: Ten kdo tě  miloval
15. 1. 19.30 Cena za štěstí
16. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
17. 1. 19.30 FK Nit z přízraků
18. 1. 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
18. 1. 19.30 Skleněný
19. 1. 14.30 Ledová sezona: Medvědi jsou zpět
19. 1. 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
19. 1. 19.30 Skleněný
20. 1. 14.30 Raubíř Ralf a internet
20. 1. 17.00 Feral
20. 1. 19.30 Climax
21. 1. 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
21. 1. 19.30 Skleněný
22. 1. 17.00 Projekce pro seniory: Čertí brko
22. 1. 19.30 Oni a Silvio
23. 1. 19.30 Kursk
24. 1. 17.00 Po čem muži touží
24. 1. 19.30 FK Na shledanou tam nahoře
25. 1. 17.00 Psí domov
25. 1. 19.30 Složka 64
26. 1. 14.30 Raubíř Ralf a internet
26. 1. 17.00 Psí domov
26. 1. 19.30 Favoritka
27. 1. 14.30 Ledová sezona: Medvědi jsou zpět
27. 1. 17.00 Favoritka
27. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
28. 1. 19.30 Složka 64
29. 1. 17.00 Narušitel
29. 1. 19.30 Zrodila se hvězda
30. 1. 17.00 Psí domov
30. 1. 19.30 Bohemian Rhapsody
31. 1. 17.00 Cena za štěstí
31. 1. 19.30 FK Lví žena

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;  
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: 
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody). 
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček 
galerie umění.
Sváteční otevírací doba:
31. 12. 2018 zavřeno
1. 1. 2019  12.00 – 17.00, vstup zdarma

VÝSTAVY
do 13. 1. Tomáš Polcar – Hemisféry
Tomáš Polcar (1973) a jeho tvůrčí proces osciluje mezi intuicí 
a raciem, mezi pravou a levou hemisférou. Tyto dva principy na-
plňuje výstavní soubor aktuálních děl malířských a sochařských 
zaměřený na krajinu a strukturu.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 prezentuje příznačné 
dílo vztahující se k danému roku (narozením, úmrtím autora, 
vročením, ap.). Nová stálá expozice nabízí nečekané umělecké 
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených. 
Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy 
Vary.
Z provozních důvodů zavřeno  14. 1. – 31. 1. 2019

DALŠÍ AKCE
8. 1. 17.00 Komentovaná prohlídka stálé expozice 
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Novou stálou expozici a několik osudů umělců přiblíží v 2. části 
komentované prohlídky kurátorka galerie Božena Vachudová. 

11. 1. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Tomáše 
Polcara s prezentací katalogu Výstavou Hemisféry provede ná-
vštěvníky samotný autor a také kurátorka výstavy Lucie Šiklová. 
Zároveň proběhne křest katalogu připraveného k výstavě.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606 
928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 
nebo na vargova@galeriekvary.cz
Sváteční  otevírací doba:
31. 12. 2018 zavřeno
1. 1. 2019  12.00 – 17.00, vstup zdarma

VÝSTAVY
do 13. 1. Ondřej Michálek – Nová útočiště
Ondřej Michálek se věnuje volné grafické tvorbě i grafickému 
designu od 70. let 20. století, kdy absolvoval na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci, na níž v současné době grafiku vyučuje. Autor 
získal za svá osobitá a technicky vyprecizovaná grafická díla řadu 
mezinárodních i tuzemských ocenění.

HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.
Z provozních důvodů zavřeno 14. 1. – 20. 2. 2019

DALŠÍ AKCE
8. 1. 16.00 – 18.00   Grafická dílna – Tisk z koláže
Dílna inspirovaná probíhající výstavou Ondřeje Michálka. 
Technikou kolografie vzniknou osobní novoročenky pomocí tisku 
z papírové, plastové, bambusové či přírodninové koláže.

10. 1. 10.30 – 11.30   Výtvarná dílna pro nejmenší - 
Sníh
S dopomocí rodičů si i ty nejmenší děti vytvoří sněžítka a jiná díla 
s tematikou sněhu a sněhových vloček.

22. 1. 16.00 – 18.00   Míchání koupelových solí
Na výtvarné dílně Pavly Vargové se návštěvníci seznámí s účinky 
koupelových solí a pomocí různých, nejen výtvarných přístupů, si 
namíchají svou koupelovou sůl.

Točení na hrnčířském kruhu: Dvouhodinový minikurz točení pro 
začátečníky určený pouze pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno 
dojednat na tel. 354 224 111 nebo 734 788 029.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin

15. 1. - 31. 3. Radomír Kletečka – Moje Vary
Radomír Kletečka vystavuje své obrazy s motivy Karlových Varů, 
jejich nejbližšího okolí a lázeňských lesů. Používá olejové barvy, 
akvarelové barvy a kvaš. Absolvent Fakulty architektury a pozem-
ního stavitelství Praha se věnoval řadu let fotografii, vystavoval 
v Praze i dalších městech. Velmi dlouhá léta také kreslí a maluje. 
Mimo vystavených žánrových obrazů maluje pro své blízké známé 
i portréty. Tvoří pro radost.
vernisáž: 15. ledna, 17.00

17. 1. 18.00 Poezie & Jazz: Zbyněk Hejda – Básně
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudeb-
ní skupina Jazz Apetit výběr z básní českého básníka a překla-
datele Zbyňka Hejdy (1930 – 2013). Svým dílem volně navazuje 
na literární expresionismus. První jeho dvě sbírky - A tady všude 
muziky je plno a Všechna slast – ještě vyšly v první polovině 60. 
let minulého století oficiálně. Po podepsání Charty 77 vycházelo 
další jeho dílo už jen v samizdatu. Všechny Hejdovy sbírky vyšly 
znovu až po roce 1990.
Od roku 1979 se Hejda živil jako domovník, pracoval pro Výbor 
na obranu nespravedlivě stíhaných, působil v samizdatovém 
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časopisu Střední Evropa. Po revoluci šest let přednášel kulturní 
antropologii na UK. Byl stálým přispěvatelem Revolver Revue. 
Zbyněk Hejda byl oceněn za své literární dílo v roce 1996 Cenou 
Jaroslava Seiferta a v roce 2012 za svobodu, demokracii a lidská 
práva Cenou Ústavu pro studium totalitních režimů.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

do 17. 1. Šárka Mrázová Cagliero: Výstava obrazů a ko-
vových plastik
Česká malířka žijící v Itálii a Pavel Tasovský český umělecký kovář 
z Náměšti nad Oslavou.

11. 1. 19.00 Muzika občas
Koncert bluegrassové a country kapely z Klášterce nad Ohřím.

26. 1. 17.00 David Szalay a Robert Vicián
Slavnostní vernisáž výstavy plastik a obrazů.

30. 1. 19.00 ForteBand J.P.Š.
Pokračování cyklu českých evergreenů skupiny se sólisty Soňou 
Hrubou a Pepou Škulavíkem.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz

VÝSTAVY:
do 28. 2. Zimní radovánky – zima v Krušnohoří na přelo-
mu 19. a 20. století
Výstava přiblížující život obyvatel Krušnohoří v zimním období 
se časově zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do 
poloviny 20. století. Seznámí s historickým vývojem lyžování, k vi-
dění budou historické lyže, sáně a další sportovní vybavení. Před 
první světovou válkou a v období mezi válkami se v Krušných 
horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním období. 
Na německé i české straně hor vznikla řada lyžařských spolků, 
stavěly se skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala se zde 
řada závodů. 
Druhá část výstavy představuje, jak prožívali zimní období 
obyvatelé krušnohorského venkova. Návštěvníci se seznámí 
nejen s vánočními zvyky, ale také s typickými řemesly, jako bylo 
krajkářství, knoflíkářství a výroba hraček. 

DALŠÍ AKCE:
24. 1. 17:00 přednáška: Svědecké stromy zaniklých 
obcí Karlovarského kraje
Přednášející Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov promluví 
o vyhledávání, dokumentaci a ochraně svědeckých stromů. 
V Karlovarském kraji je mnoho míst, která byla v nedávné 
minulosti z nejrůznějších důvodů lidmi opuštěna. Posledními 
živými svědky původního určení těchto míst jsou staré stromy – 
svědecké stromy.    

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální 
podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea 
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta 
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje 
přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám 
architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu 
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. 
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších 
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici 
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován 
dramatickému 20. století.  Exponáty jsou doplněny mnohými 
multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, 
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může 
si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo 
se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích 
Dalibora Nesnídala.

Sváteční otevírací doba:
1. 1.  zavřeno

od 2. 1. otevřeno

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornic-
tví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00 
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ  9.00 - 17.00
ST   9.00 - 14.00
SO   9.00 - 12.00, pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT  13.00 – 17.00
ST   12.00 – 15.00
PÁ   12.00 – 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

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

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019 je Městská knihovna KV 
(včetně poboček) UZAVŘENA, do stejné doby je uzavřeno také 
oddělení čítárny Městské knihovny.

3. 1. – 28. 2. Pel-mel I.
Výstava fotografií Františka Panochy, člena Klubu přátel fotografie 
KV, ve Staré Roli, Truhlářská 19

7. 1. - 31. 1. Dech času
Výstava fotografií Ireny Červenákové na téma urbex v půjčovně 
v 1. patře.

9. 1. 17.00 Zpívání s Lídou
Přijďte si zazpívat, malí i velcí, každou první středu v měsíci 
s knihovnicí Lídou

17. 1. 17.00 Voda, základ života
Přednáška Radmily Karafiátové

24. 1. 17.00 Šitkredit
Promítání filmů z cyklu Jeden svět v půjčovně v 1. patře. Doku-
ment Šitkredit přibližuje praktiky úvěrových firem a jejich dopady 
na osudy konkrétních dlužníků.

31. 1. 18.00 Čtení pro duši (Henry van Dyke – Čtvrtý 
z mudrců)
Každý poslední čtvrtek v měsíci pravidelná setkání se čtením 
zajímavých knížek s Karlem Daňkem a Ludmilou Křivancovou na 
pobočce MěK KV, Čankovská

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: 
i.hrebikova@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
Hala Dvory
8. 1. – 25. 2. Plastiky, obrazy, grafiky
Výstava děl Jordana Tenčeva. Vernisáž 8. 1. 2019 od 17.00 
hodin.

A-klub
7. 1. – 28. 2. Krása přírody
Výstava obrazů Daniely Matějkové a Blanky Bodrovové. Vernisáž 
7. 1. 2019 od 17.00 hodin.

Pobočka Lidická
7. 1. – 28. 2. Emaily
Výstava obrazů Jaroslav Durdise.

Kavárna Dvory
14. 1. – 25. 2. Práce na papíře
Výstava obrazů Pavla Jiříka.

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
22. 1. 17.00 Honza Tráva Trávníček: Expedice Mana-
slu 2018
přednáška známého plzeňského horolezce

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
23. 1. 18.30 Spolek přátel krásné literatury a slad-
kých koláčů
Medailonek Petr Borkovec, čtení Ivana Myšková „Nícení“.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
8., 15., 22., 29. 1. 16:00 – 18:00 Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Kontakt: Eva Vodičková, vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 
595 872

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
3., 10., 17., 24., 31. 1. 15:00 – 17:00   Velká pátrací akce
Každý pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v odděle-
ní pro děti. Každý měsíc nová hádanka… nový autor, nová kniha. 
Záleží jen na hráčích, zda přijdou až na konci měsíce a vyluští vše 
najednou, nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné 
vylosované pátrače čeká odměna.

5. 1. 10.00 – 12.00   Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím 
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Tentokrát na téma 
Kráska a zvíře.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz
7., 14., 21., 28. 1. 16.30   Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.

8., 15., 22., 29. 1. 17.00   voluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.

8., 15., 22., 29. 1. 16:00 – 18:00   Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.

2., 9., 16., 23., 30. 1. 16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková.

2., 9., 16., 23., 30. 1. 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová.

2., 9., 16., 23., 30. 1. 16.00 – 17.00   Lektorování výtvar-
ných dílen pro děti
Lektorka Romana Vlčková.

3., 10., 17., 24., 31. 1. 16.30   Storytelling v popkulturní 
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literatuře
Lektor Teodor Kravál.

ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek od 16.00 a od 17.30   Strážce 
příběhů; Zabijačka
Hlásit se můžete na www.utecknize.cz

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
Každý čtvrtek 15.00   Herní klub
Pro zájemce od 15 let o hraní strategických, logických a spole-
čenských deskových her.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
17. 1. 10.00 – 12.00   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli.

31. 1. 10.00 – 12.00   Literární klub seniorů
Téma: Kuzuo Ishiguro, nositel Nobelovy ceny

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz, 
astro-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny), 
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel 
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém 
klubu a akcích pro děti a mládež

LEDEN 2019
(bez nutnosti registrace předem)
4. 1. 18.30 Hvězdářský Večerníček
4. 1. 20.15 Za drahokamy Orionu
11. 1. 18.30 Hvězdářský Večerníček
11. 1. 20.15 Za drahokamy Orionu
12. 1. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop 
12. 1. 17.00 Neviditelný vesmír v obýváku
18. 1. 18.30 Hvězdářský Večerníček
18. 1. 20.15 Měsíc kolem úplňku
25. 1. 18.30 Hvězdářský Večerníček
25. 1. 20.15 Měsíc kolem úplňku

SO až ČT Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. Zavolejte každý den mezi 13. 
a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a dohodněte si večerní 
pozorování hvězdné oblohy největším dalekohledem na Karlovar-
sku. Registrace předem se provádí kvůli možnosti oboustranné 
komunikace ohledně aktuálního počasí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

1. 1. Přivítání Nového roku na hradě Šumburk
5. 1. Ledvice – Nejvyšší rozhledna v Česku
12. 1. Jirkov – Krušnohorské poselství
19. 1. Loket  - Vyhlídková cesta nad řekou Ohře
2. 2. Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod

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.

TCG KARLOVY VARY

Slovenská 2021/5a, 360 01 Karlovy Vary
Head Coach: Marcela Kotěšovcová, 603 207 063, info@tcgkv.cz
Tajemník klubu: Jan Kučera, 603 379 692, kucera@tcgkv.cz
Správce areálu: Roman Dytrych, 603 946 312, dytrych@
cmagency.cz

27. -30. 12. Pohár Karlovarského kraje

Halový turnaj starších žákyň – kat. B2
12. - 14. 1. Pohár TCG
Halový turnaj dorostenců – kat.C

25. -29. 1.  Optim Tour 25000
Halový republikový turnaj mužů – kat. A

2. - 5. 2.  Pohár města Karlovy Vary
Halový turnaj dorostenek – kat.B3

6. - 10. 2.  HMMČR seniorů – turnaj ITF 3

23. -26. 2.  Pohár města Karlovy Vary
Halový turnaj mužů  – kat.B4

9. -12. 3.  Pohár TCG
Halový turnaj dorostenců – kat.C

23. - 27. 3. Pohár města Karlovy Vary
Halový republikový turnaj  žen – kat. A3
  
Všechny turnaje se odehrají v nové (jedné z nejmodernějších 
v republice) tenisové hale se 4 kurty s povrchem Green set 
v areálu Gejzírpark Karlovy Vary.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

9. 1. 2019  Hvězdný svícen - origami 
16. 1. 2019 Vlněné kulíšky
23. 1. 2019 Malujeme pohádku
30. 1. 2019 Háčkování pro začátečníky

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

18. 1. 19.00 Veronika Čermáková: Poutní místa 
Francie
Paray Le Monial, La Salette, Lurdy a bazilika sv. Jana Maria 
Vianney... Vyprávění s promítáním poutnice a rybářská farnice 
Veroniky Čermákové na faře v Rybářích.

ARMÁDA SPÁSY

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz

Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350, 
e-mail : info@cirkevvary.cz. 
Bohoslužba každou 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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Premiéra ve Varech. Moderní 
gymnastky se utkaly o český titul

V dějiště přehlídky dovedností nejlepších českých 
moderních gymnastek se na dva dny proměnila 
Hala míčových sportů. Mistrovství České republiky 
v moderní gymnastice ve společných skladbách se 
začátkem prosince  v Karlových Varech zúčastnilo 
více než 300 závodnic.

Lázeňské město hostilo takovou akci historicky 
poprvé. „Na základě našich zkušeností s pořádáním 
velkých závodů  v předchozích letech nám bylo Čes-
kým svazem moderní gymnastiky svěřeno pořádání 
hned dvou mistrovství, které se spojily v dvou-
denní akci. V sobotu 8. prosince proběhlo MČR ve 
společných skladbách nejvyšší „linie A“ a následně 
v neděli MČR ve skladbách dvojic a trojic. Dvoudenní 
závod s takovým počtem účastníků byl náročný 
organizačně a jsem rád, že mohu za nás pořadatele 
konstatovat, že se celá akce velmi vydařila,“ vyja-
dřuje spokojenost za pořadatelský TopGym Karlovy 
Vary jeho předseda Jiří Herian.

V rámci sobotního mistrovství se ve společných 
skladbách utkalo o tituly 186 závodnic 34 druž-
stev ve 4 věkových kategoriích. „Ve společných 
skladbách závodí družstvo zpravidla pěti gymnastek, 
v kategoriích nadějí může mít družstvo 4 až 6 
členek. Účelem společné skladby je předvést prvky 
moderní gymnastiky a manipulace s náčiním ve 
skupinové spolupráci. Právě pro krásu synchroniza-
ce gymnastek a dech beroucích výměn náčiní jsou 
společné skladby vrcholným diváckým zážitkem,“ 
přibližuje tento sport Jiří Herian. 

Titul mistryň ČR si v sobotu vybojovaly v kategorii 
„naděje mladší“ gymnastky z SK TART MS Brno, 
v kategorii „naděje starší“ závodnice TJ ZŠ Hostivař. 
Kategorii „juniorek“ ovládly opět gymnastky z SK 
TART MS Brno a v kategorii „seniorek“ si pro tituly 
došly závodnice SKP MG Brno. „Naše dvě společné 
skladby byly bohužel v kategorii „naděje nejmladší,“ 
která se MČR neúčastní. Ovace diváků si ale i tak 
získaly v rámci exhibičního vystoupení,“ uvedla 
k nezávodní účasti karlovarských gymnastek jejich 
trenérka Kristina Bernatová.

Neděle pak patřila skladbám dvojic a trojic, kde 
o tituly bojovalo 127 závodnic. „Princip sestavy dvo-
jic a trojic je obdobný jako u společných skladeb, jen 
se společného cvičení účastní dvě nebo tři členky. 
Ne každý oddíl má dostatečný počet gymnastek 
stejného věku, aby mohly vytvořit klasickou velkou 
společnou skladbu, zejména u starších ročníků,“ 
vysvětluje rozdíl Jiří Herian.

Titul mistryň ČR si v neděli vybojovaly v kategorii 
„naděje mladší“ gymnastky TJ Bohemians Praha, 
v kategorii „naděje starší“ závodnice SK TRASKO 

Vyškov. Kategorii „juniorek“ putoval titul opět do 
Prahy, a to závodnicím z TJ Sokol Praha Králov-
ské Vinohrady a v kategorii „seniorek“ si tituly 
vybojovaly moravské závodnice SK TRASKO Vyškov. 
V nedělním mistrovství dvojic a trojic však již šlo 
domácím o umístění. „Michaela Borovičková a Laura 
Kopstein nastoupily v kategorii naděje mladší 
v sestavě s dvěma míči. I když podaly lepší výkon 
než je jejich standard, tak to na mnohem lepší sou-
peřky nestačilo. Finále jim tak uniklo o jednu příčku 
a výsledně skončily sedmé. O umístění následně 
statečně bojovaly Darja Fedunova a Klára Orlová 
v nejobsazenější kategorii naděje starší, kde na ně 
čekala nejen nelehká kombinace kuželů a švihadla. 
S výkonem jsme byli spokojeni, a i když nestačil na 
fináloviu šestku, tak výsledné deváté místo v první 
polovině výsledkové listiny je pro nás rozhodně 
úspěchem.,“ komentuje výsledky mladších závodnic 
trenérka Bernatová.  

„O tom, že se bude chtít dobře umístit i naše 
zkušená seniorská trojice ve složení Kristina 
Bernatová, Anna Špičková a Klára Tamchynová jsme 
nepochybovali. Čekala na ně skladba s obručemi 
a kuželi, jejíž choreografii si sami vytvořily. Navíc 
první dvě se vedle závodění již též věnují tréninkové 
přípravě malých gymnastek, takže měly o důvod 
navíc ukázat, že to prostě umí. Za ohromné podpory 
publika si vybojovaly postup do finálové šestky, 
kde si v druhém provedení bohužel již nedokázaly 
polepšit a tak výsledně skončili na šestém místě, 
které možná k vysokým kvalitám soupeřek už ani 
nemohlo být lepší a tak jim za jejich výkon patří vel-

ké uznání,“ uzavírá výkony karlovarských účastnic 
mistrovství Jiří Herian.

Karlovarské závodnice tak uzavřely úspěšnou 
závodní sezónu. „Díky Rozvojovému středisku 
mládeže, které u nás funguje od ledna, byl vidět na 
závodnicích ohromný kus práce a zvýšení výkon-
nosti. Po nějakých deseti letech se nám podařilo na 
pohárových závodech opět se společnými skladbami 
obsazovat místa na bedně a Západočeské oblastní 
přebory jsme medailově naprosto ovládli. Výsledky 
tak byly patrné i na nedělním MČR, kde jsme se 
přesvědčily, že naše závodnice již mají na to, aby 
vstoupily do zajímavého umístění, a věřím, že do 
budoucna budeme na mistrovství již také bojovat 
o cenné kovy,“ je s vývojem karlovarské moderní 
gymnastiky spokojen Jiří Herian.

Karlovy Vary se tak na dva dny staly hlavním měs-
tem české moderní gymnastiky. „Napoprvé a hned 
úspěšně. Musím vyjádřit naprostou spokojenost, 
jsem rád, že jsme důvěru, kterou nám svaz dal, více 
jak na 100 % naplnily, o čemž svědčí spokojenost 
závodnic, zcela zaplněné hlediště Haly míčových 
sportů a v neposlední řadě i oficiální pochvala ze 
strany svazových funkcionářů. Jsem rád, že jsme 
za výrazné podpory Karlovarského kraje mohly 
do našeho lázeňského města přivést tento krásný 
umělecký sport na nejvyšší úrovni, že si již zde na-
šel svoje diváky a obdivovatele a budeme se snažit, 
aby se do budoucna i díky podobným akcím se 
stal součástí lázeňské kultury,“ uzavírá Jiří Herian 
hodnocení premiérového šampionátu v Karlových 
Varech.

NAVRHNĚTE SPORTOVCE MĚSTA
Statutární město Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska pořádají vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarska 
roku 2018. Své návrhy mohou sportovní organizace a kluby zasílat do 30. 1. 2019 na e-mailové adresy: g.hazuchova@mmkv.cz nebo bauerova@cuskv.cz. 
Formulář návrhů naleznete na www.mmkv.cz a na www.sukkv.cz. 
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Biker Cvinger slaví úspěchy v Evropě
Závodit začal před dvěma lety, a hned vyhrál Český 

pohár v downhillu. V sezóně 2018 získal dvě zlaté 
medaile na Mistrovství ČR v downhillu a ve fourcross 
a stal se vítězem prestižního seriálu závodů IXS 
Downhill Cup.

Je mu patnáct let, miluje adrenalin a žije pro svůj 
sport. Jmenuje se David Cvinger.

Podle mimořádných výsledků má před sebou ještě 
velkou budoucnost. Co je jeho snem? V příštím roce 
plánuje co nejlepší umístění v závodech Evropského 
poháru v downhillu, kde změří síly s bikery z Evropy, 
ale například i Novozélanďany či Jihoafričany. „V bu-
doucnu se chci stát factory riderem, tedy firemním 
jezdcem některého výrobce MTB kol, protože tito zá-
vodníci mají profesionální zázemí a perfektní servis. 
Chtěl bych být součástí skvělého týmu, účastnit se 
závodů mistrovství světa a umístit se na příčkách 
nejvyšších,“ zasní se na chvilku.

David Cvinger jezdí v kategorii U17 (pod 17 let 
věku) za karlovarský ORE MTB Racing Team a vět-
šinu volného času tráví tréninkem v bikeparku na 
Klínovci. „To je můj oblíbený kopec, ten bych dokázal 
sjet i poslepu,“ říká s úsměvem. Díky skvělým 
výsledkům byl už podruhé přizván na soustředění 
s českým reprezentačním týmem MTB v Koutech nad 
Desnou. 

Letos na Mistrovství ČR v downhillu bodoval 
s časem lepším, než měli zkušení jezdci o kategorii 
výš. Pozadu nezůstal ani na obtížných tratích IXS 
Downhill Cup v Německu, Švýcarsku, Rakousku i ve 
Slovinsku. Na stupních vítězů stál v seriálu závodů 
celkem šestkrát a získal dvě zlaté a čtyři stříbrné 
medaile. Největším zážitkem však pro něj bylo 

setkání s nejlepšími ridery světa na závodech ve 
slovinském Mariboru. 

ORE MTB Racing Team
Krušnohorský závodní tým tvoří aktuálně čtveřice 

David Cvinger, Tomáš Cvinger, Vladimír Plšek, Boris 
Bálek. Založený byl před třemi roky bikery, kteří stáli 
u doby zrodu této disciplíny jako takové a chtěli tento 
sport dostat i do povědomí mladších generací. Za tak 
krátkou dobu své existence jako týmu, se společně 
dokázali dostat do popředí české Downhillové scény 
a prosadit se i na mezinárodních soutěžích. A jak se 

vlastně jezdí Downhill? Na kole to asi všichni známe 
a pár nejznámějších sportovních disciplín bychom 
dali určitě dohromady, nicméně extrémnější formy 
u nás až tolik známé nejsou. Podstatou je co nejrych-
leji projet předem vyznačené tratě s obvyklou délkou 
mezi 2 a 5 kilometry, na které se nacházejí úseky 
s extrémně prudkým sklonem a obtížným terénem. 
Ten je plný kamenů, kořenů a velkých skoků. 

Boris Bálek
člen výboru a spoluzakladatel 

ORE MTB Racing Teamu

Karlovarské plavkyně obhájily oba mistrovské tituly
V Novém Jičíně se konalo Zimní MČR 14-ti 

letého žactva, na které se z karlovarského Slovanu 
úspěšně kvalifikovali čtyři dívky a jeden chlapec.

Tým plavkyň ve složení Nicole Harmašová, 
Karolína Juštíková, Viktorie Meruňková a Karolína 

Kotlánová odjel obhajovat dva tituly mistryň ČR ve 
štafetách, a také bojovat v individuálních startech. 
Jako spoluplavec je doplnil Angelos Eleftheriadis.

I přes zdravotní problémy, které provázely tři ze 
čtyř dívek v průběhu podzimní přípravy, děvčata 

nenašla přemožitele a dokázala oba tituly obhájit ( 
4x50 polohový závod i 4x50 volný způsob).

Největší opora týmu Nicole Harmašová ještě 
přidala tři medailové umístění v individuálních 
disciplínách: na 100 metrů znak brala 2. místo, na 
100m prsa a v 100m polohovém závodě skončila 
třetí. Tím znovu potvrdila příslušnost k nejužší 
špičce této kategorie.

Ve stejném termínu se konalo také ZMČR dva-
náctiletých v Prostějově, kam odjeli reprezentovat 
karlovarský oddíl dva závodníci, kteří si svou účast 
také museli vyplavat na nominačních závodech: 
Barbora Owczarzy s jedním startem a Dominik 
Banzet se šesti starty. Výborný výkon předvedl 
hlavně Dominik Banzet na 200m znak, který vy-
bojoval  páté místo s výrazným osobním rekordem 
a potvrdil tím pozici nejlepšího dvanáctiletého 
plavce celého Karlovarského kraje.

Tréninkové podmínky karlovarského oddílu 
nejsou ideální v porovnání s jinými oddíly, přesto 
plavci prokazují stoupající výkonnost, za což si 
zaslouží poděkování celý trenérský a organizační 
tým oddílu TJ Slovan Karlovy Vary.

Závodníkům za medaile a osobní rekordy gratu-
lujeme a přejeme hodně chuti do další sezóny.

 Aleše Pachta, hlavní trenér SnKV
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Liga mistrů. Los vybral volejbalistům velkokluby
Civitanova, Modena a Kedzierzyn-Kožle. Volejba-

listé Karlovarska se při své premiéře v Lize mistrů 
utkají ve skupině s italskými favority a sedminásob-
ným mistrem Polska. „Lépe jsme to nalosované mít 
asi nemohli, na jednu stranu je to velice těžká sku-
pina, na stranu druhou velice atraktivní,“ komentuje 
los předseda klubu Jakub Novotný.

Domácí premiéru elitní soutěže si volejbalisté 
Karlovarska střihli 19. prosince proti loňskému fina-
listovi, týmu Civitanovy a o kvalitách soupeřů v Lize 
mistrů se už přesvědčili také na palubovce polského 
mistra v Kedzierzynu. S loňským účastníkem Final 
Four Champions League prohráli 3:0 (25:16, 25:16, 
25:17). „Výsledek je dost jednoznačný. Na druhou 
stranu je aspoň částečná spokojenost, že jsme hráli 
náš volejbal a neudělali jsme zase tolik chyb, ale 
nestačilo to. Soupeř nás držel pořád pod tlakem. 
Jakmile situace nebyla jasná v náš prospěch, tak 
svou kvalitou si ubránil balon a hned nás potrestal. 
V tomhle směru to byla srážka s realitou,“ zhodnotil 
premiéru v Lize mistrů Jiří Novák, trenér Karlovar-
ska.

Na začátku všech tří setů držel jeho tým se sou-
peřem krok, pak se však ukázala kvalita domácího 
celku v čele s polským mistrem světa Lukaszem 
Kaczmarekem, s francouzským nahrávačem Benja-
minem Toniuttim, či belgickým smečařem Samem 
Derooem. Nejvíce bodujícími hráči v utkání byli 
shodně s šestnácti body Kaczmarek a Deroo.

Do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže 
zasáhne dvacet mužstev, čeští šampioni se ocitli 
ve společnosti nasazených týmů z pouhých devíti 
zemí. Všichni jejich protivníci hrají v elitních ligových 
soutěžích. „Kedzierzyn-Kožle je jeden z nejlepších 
klubů v Polsku, Modena vytvářela historii italského 
volejbalu, Civitanova zase v Itálii dominuje posled-
ních deset let,“ upozornil Novotný, který nadcháze-
jící soupeře důvěrně zná, jako hráč strávil v Polsku 
a v Itálii dohromady sedm let.

V každém utkání Ligy mistrů budou volejbalisté 

Karlovarska čelit osobnostem ověnčeným medailemi 
z olympijských her nebo mistrovství světa či Evropy. 
„Přijedou nejlepší hráči planety, polští mistři světa, 
dále pak hráči jako Zaytsev, Simon, Juantorena,“ 
vypočítal Novotný. „Myslím, že kdo chce vidět to 
nejlepší ze světového volejbalu, měl by k nám do 
haly přijít.“

Hráče extraligových mistrů výběr prvních soupeřů 
v Lize mistrů také potěšil. „Já jsem moc spokojený, 
už teď se s Filipem Rejlkem těšíme na italskou kávu, 
a to hned dvakrát,“ culí se nad losem prestižní sou-
těže Ondřej Hudeček, kapitán Karlovarska. „V Lize 
mistrů samozřejmě není lehkého soupeře, budeme 
muset podat stoprocentní výkon, abychom mohli 
myslet na nějaký úspěch. Karlovarský fanoušek se 
má opravdu na co těšit, doufám, že jich do arény 
dorazí mraky. A my se zavřeme do haly a budeme 
trénovat čtyřiadvacet hodin denně, abychom jim pak 
stačili.“

Poprvé v Lize mistrů   Volejbalisté Karlovarska si zajistili účast v prestižní soutěži premiérovým 
triumfem v extralize.  Foto: Albe photo / Aleš Bedlík

Složení skupin 
Ligy mistrů
Skupina A: Kazaň, Halkbank Ankara, 
Roeselare, Frankfurt

Skupina B: Civitanova, Kedzierzyn-Kožle, 
Karlovarsko, Modena

Skupina C: Petrohrad, Friedrichshafen, Lublaň, 
vítěz předkola Chaumont/Novi Sad

Skupina D: Belchatów, Berlín, Maaseik, 
Gdaňsk

Skupina E: Perugia, Izmir, Tours, Dynamo 
Moskva
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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
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@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 
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@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

SOUTĚŽTE S NÁMI O LÍSTKY na březnové představení Lord of the Dance v Karlových Varech. Co musíte udělat? Stačí zaslat správné znění tajenky emailem 
na adresu redakce kalabova@mediaas.cz. Teď už jen mít trochu štěstí při losování správných odpovědí a můžete se těšit na březnovou návštěvu Realistic 
Areny. Tak příjemnou zábavu a držíme palce!
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Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
ACTAPOL, spol. s r.o.

353 56 12 40
777 82 27 25

prodejna.karlovyvary@biomac.cz

výrobce hotelového porcelánu

1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

PORCELÁNKA VE DVORECH HLEDÁ:
 MISTRY VE VÝROBĚ
 do směnného provozu praxe ve výrobě výhodou SO nebo ÚSO výhodou

 OBSLUHA LEŠTIČKY
 samostatnost, zručnost - zaučení

 KONSTRUKTÉRA
 zkušenost se SW Corel nebo SolidWorks nebo SolidCam
 vítána, nikoliv podmínkou vhodné i pro absolventy

 MALÍŘKU
 ranní směna

 TOČÍŘ/SEŘIZOVAČ 
 obsluha a údržba nejmodernější vytvářecí linky
 vyučení výhodou - ranní směna

NABÍZÍME: 
 zázemí silné stabilní společnosti 

 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe 
 fi remní bonusy: 5 týdnů dovolené, dotované stravování od 10 Kč

 7,5 hodinová pracovní doba 






