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Byty 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+1
cena: od 990.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 1.650.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 1.890.000,-Kč

Byt 3+1
cena: 2.550.000,-Kč

Nové byty
Svatošská Doubí

Velmi dobře dispozičně řešený byt
orientovaný na jihozápad. Prostorná
koupelna a praktická komora. Klidný
dům se slušnými sousedy. PENB: C

Hezký byt s moderní dispozicí. V bytě
je komora i šatna. Okna orientovaná
na jih s výhledem na rodinné domy.
Byt je umístěn v přízemí. PENB: C

Energeticky úsporný byt. Má
atypickou dispozici. Klidná ulice
v blízkosti Svatošských skal. K bytu
náleží balkon a sklep. PENB: C

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Regina Dostálová

Kolaudováno v roce 2013. Byty od
33 do 79 m². Venkovní parkovací
místo ke každému bytu v ceně!
zakázka č. 2016029

zakázka č. 2016022

zakázka č. 2015047

zakázka č. 2015139

Stará Role, Závodu Míru

Rybáře, Šmeralova

Stanovice, Dražov

POPTÁVKA - HLEDÁME

Byt 1+1
cena: 650.000,-Kč

Nebytový prostor
cena: 280.000,-Kč

Chata
cena: 850.000,-Kč

Garsonka
cena: do 700.000,-Kč

Útulný byt na klidném místě, zvýšené
přízemí třípodlažního zděného domu.
Rekonstrukce před 5 lety, dálkové
vytápění. UP 33 m². PENB: G

Samostatná nebytová jednotka, zvýšený
suterén panelového domu. Vhodné jako
kancelář, vlastní WC + umyvadlo, sklad.
UP 16 m². PENB: G

Zděný přízemní domek. Kaskádovitý
pozemek s ovocnými stromy. Krásná
příroda. Sítě: studna, elektřina,
septik. UP 78 m², pozemek 810 m².

Pro paní v důchodu hledáme garsonku
po rekonstrukci, v panelovém domě,
vyšší patro pouze s výtahem. Ne
přízemí. Platba v hotovosti.

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

zakázka č. 2016027

zakázka č. 2016028

zakázka č. 2015128

zakázka č. 2015053

Doubí, Spálená

Kyselka, Radošov

Doubí, Spálená

Kolová

Byt 2+kk
cena: 2.790.000,-Kč

2 x stavební pozemky
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku.

Rodinný dům 5+kk
cena: 6.450.000,-Kč

Rodinný dům 4+1
Cenu Vám rádi sdělíme

Bydlete hned a bez starostí. Zařízený
byt v novostavbě s nízkými provozními
náklady. Přikoupit lze garážové stání za
cenu 160.000 Kč. UP 73 m². PENB: C

Dva pozemky na výstavbu RD, výměry
1.292 m² a 840 m². Vodovod, kanalizace. Elektřina v dosahu. Příjemné místo
v nové lokalitě.

Samostatný RD s terasou, saunou
a krytým stáním, jižní orientace. V sousedství Svatošské skály. Kolaudace 2015.
UP 153 m², pozemek 647 m². PENB: G

Dům z r. 2006 v perfektním stavu, vč.
kompletního vybavení. Udržovaný,
členitý pozemek, téměř na samotě. UP
160 m², pozemek 2.674 m². PENB: G

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Mirka Čiháková
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Vážení spoluobčané, přátelé,
ten jazyk nevyplazuji na vás, ale na koho? Při pořizování tohoto snímku jsem ho samozřejmě vyplazoval
na fotografa. Proto není ani tak důležité na koho, jako
"za co" ? Za co Honza Klíma vyplazuje svůj, ne zrovna
pěkný, jazyk? To bude soutěžní otázka. Kdo se nejvíc
přiblíží pravdě, získá malou cenu…
Když jsem vás loni v červenci jako nový člen rady
města oslovil, představil jsem vám priority své práce na
magistrátu. Obecně mohu konstatovat, že má předsevzetí jsou reálná a mé heslo "Nebát se a nekrást" jsem
nemusel ani jednou porušit. Říkám to proto, že právě
vám jsem zodpovědný za důvěru danou při volbách.
Jen velmi stručně pár slov k mému hlavnímu úkolu veřejné vysoké škole v Karlových Varech. Považuji za
nutné se k tomuto vyjádřit, protože v mediích se objevily zprávy o tom, jak je vše domluveno a vyřízeno a nezbývá než začít. Tyto mediální výstupy se nezakládaly
na reálných základech a bohužel celému procesu spíš
uškodily. Původní snaha směřovala k zahájení činnosti
v nadcházejícím akademickém roce. Přes počáteční
slibnou akceleraci dnes vidím, že takovýto projekt není
dobré uspěchat. Vynořují se nové a nové úkoly, stávající
je nutné dopilovat, doladit, nové nápady k tomu, aby
realizace projektu měla co nejméně možných krizových
míst. Důležité je, že nadále trvá podpora města
i krajských politiků. Mohu zodpovědně konstatovat,
že byl udělán velký kus práce. Je připravena studijní
dokumentace, kvalitní pedagogové s odpovídajícími
akademickými hodnostmi, také odborná veřejnost a instituce, které budou s vysokou školou spolupracovat.
Domnívám se, že není za co se stydět a že byl vykonán
obrovský kus práce jako výsledek stovek jednání, tisíců
naježděných kilometrů, o potřebném čase ve svém
pracovním diáři radši ani nemluvě.
Ano, a blíží se Velikonoce! A poprvé s Velkým pátkem
jako státním svátkem! Velikonoce, nejvýznamnější
křesťanský svátek, oslava vykoupení lidstva. Příroda
se pomalu probouzí (otázkou je, zda při letošní teplé
zimě šla vůbec spát?), její plodnost je novou nadějí,
nastává čas lásky. Byl bych při této příležitosti rád,
abychom si všichni uvědomili svoje kořeny, tradice, na
kterých stojí naše kultura i sociální vyspělost české
společnosti. Lásku přeji opravdu všem, i těm, na které
vyplazuji, nebo nevyplazuji jazyk.  Dovolím si citovat
mého dlouholetého obchodního partnera: „...a udělejte
tu práci s láskou“. Takže přeji všem dobrou náladu,
jarní prázdniny i radostné Velikonoce a těším se na
vaše reakce. Odpovědi na otázku “Za co?” posílejte na
mail: radnicninilisty@mediaas.cz.

Jan Klíma, radní města
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je květinářka Správy lázeňských parků Alena
Hamerská. Květiny prodává v salonu na Lidické
ulici, který provozuje od loňského prosince opět SLP.
Alena má nejraději růže a gerbery. V březnu čekají
v květinářství žně.
07 KARLOVY VARY ZÍSKALY KRAJSKÝ TITUL
Historické město 2015. Na dalších místech skončily
Františkovy Lázně, Bečov, Teplá a Horní Slavkov. Vítěz
postupuje do celostátního kola, kde výsledky vyhlásí
v dubnu k Mezinárodnímu dni památek.
14 HISTORII LÁZEŇSKÉ KAVÁRNY ELEFANT
a oblíbeného bufetu, kterému se přezdívalo Matka
Vindobona, nabídneme na stránkách pro seriály.
K připomenutí kultovních baštíren máme z archivu
a sbírek sběratelů dobové fotografie a jídelní lístky.

19 DOČKÁME SE NOVÝCH LETECKÝCH LINEK,
které nahradí výpadek turistů z Ruska? Odpovědí by
mohla být sezonní linka do Tel Avivu, o jejímž zavedení vedou zástupci města intenzívní jednání.
26 OBNOVA LESNÍCH ALTÁNŮ POKRAČUJE
od roku 1993.Představíme Tesařskou huť, jednu
z firem, která se na záchraně vyhlídek podílí.Tesaři
opravili Mayerův gloriet, Dorothein altán a další díla.
27 ZLATOU ZNÁMKU HOSTITELSKÉHO MĚSTA
za 1/2Maraton chtějí Karlovy Vary ukázat poprvé
letos ve čtvrtém roce pořádání. Sportovní svátek
vypukne 21. května, kdy čekáme ve městě na 4 000
běžců.
28 SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ V AREÁLU KV ARENY
slouží dětem i dospělým už šest měsíců.Ukážeme
programy, které tam nabízejí školám, a odpovíme na
dotazy čtenářů, co chystají na měsíc březen.
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• STALO SE / STANE SE
JARNÍ NÁPOR OČEKÁVAJÍ V KVĚTINÁŘSTVÍ
Správy lázeňských parků v Lidické ulici. Helena
Jiterská je ochotná poradit, každému jaké květiny
na oslavu příchodu letošního jara vybrat.

OMEZENÍ RYCHLOSTI ZAČALO PLATIT NA R6
v úseku průtahu městem mezi křižovatkami před
odbočením na Chodov a Tesco a křižovatkou u Globusu. Neplatí zde 130 kilometrová rychlost, ale
110 km/hod. Značka omezení rychlosti tu ale není.

NAŠE MĚSTO NAVŠTÍVILA VELVYSLANKYNĚ
Peru Liliana De Olarte de Torres-Muga. Uvedla,
že by ráda představila svou zemi na zdejším MFF,
dále vystoupením peruánských hudebníků a také
prezentací peruánské kuchyně v některém hotelu.

SETKÁNÍ S LIDMI, CO PŘEŽILI HOLOCAUST
uspořádala karlovarská Židovská obec 27.ledna.
Pamětníci si připomněli datum, které OSN vyhlásila
jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

PAUZA VŘÍDLA POTRVÁ DO PŮLKY DUBNA
kvůli havarijnímu stavu Vřídelní kolonády. Budou
demontovány dva pitné stojany a vývěr Vřídla bude
přesunut do míst, kde stávala socha Gagarina.
V prostoru před kolonádou bude instalována nová
váza pro vývěr Vřídla. Kolonáda je otevřená v omezeném režimu. I po 15. dubnu ale zůstane uzavřená
kopule Vřídla a část dalších prostor kolonády.

NARUŠENOU PODLAHU V HALE POD KUPOLÍ
zatím podepírá 39 trámů, které nyní doplní dalšími
podpěrami. Kvůli zkorodované ocelové konstrukci
sloupů a nebezpečí vypadávání skla zakázal statik
pohyb lidí v okolí dosavadního vývěru Vřídla. Stěny
haly s kupolí zakryle bezpečnostní plášť. Přesun
gejzíru na nové místo přijde na dva miliony korun.
4
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VÝROČÍ NAROZENÍ PREZIDENTA MASARYKA
si připomenou účastníci tradičního vzpomínkového
aktu. Koná se 7. března od 14 hodin u sochy prvního čs. prezidenta na karlovarské třídě TGM. Akci
pořádají Klub TGM a město Karlovy Vary.

CHARITATIVNÍM PARTNEREM 1/2MARATONU
se staly SOS vesničky. Od organizátorů maratonu
obdrží startovní čísla. Jejich prodejem zájemcům
o start v závodu získá i karlovarská SOS vesnička podle ředitelky Dagmar Roučkové finanční
prostředky na nové programy pro děti.

KNIŽNÍ PODOBU DOSTANOU OKOLNÍ OBCE
Karlových Varů, jejichž historii jsme vydávali do
ledna v Karlovarských radničních listech. Kniha
Karlovarská předměstí 2 vyjde koncem dubna a lze
ji objednat mailem na: serial.kv@seznam.cz.

• TÉMA MĚSÍCE

VELIKONOČNÍ TRHY 2016
Oslavy svátků jara proběhnou letos
v centru města u Grandhotelu Ambas
sador Národní dům. Pro návštěvníky
budou připraveny velikonoční trhy,
doprovodný kulturní program a děti
opět přivítají výtvarné dílny. Veliko
noční trhy budou situovány do Zey
erovy ulice. Zhruba dvě desítky stánků
nabídnou zboží velikonočního a jarní
ho charakteru. Prodej bude zahájen
18. března a skončí 28. března, tedy
o Velikonočním pondělí.
Kulturní program je připraven od 19. do 28. 3.,
denně od 15 do 18 hodin. Vystoupí regionální
pěvecké sbory, folklorní soubory (Dyleň, Skejušan), regionální kapely (Karlovarka, Petr nebo
Pavel, Trepka, Kraslická cimbálovka), program
bude doplněn o vystoupení dětí z mateřských
a základních škol. Dětské dílny budou otevřeny
od Velkého pátku do Velikonoční neděle, vždy od
10:30 do 17:30 hodin. Děti si zde vyrobí předměty s velikonoční tématikou (zdobené perníčky,
pletené pomlázky, výrobky z vizovického těsta,
zdobená vajíčka atd.). Velikonoční slavnosti
uzavře v pondělí 28. března v 17 hodin velikonoční koncert pěveckého sboru Schola cantorum
s varhanním doprovodem v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Koncert bude součástí
celorepublikové akce Brány památek dokořán,
kterou zaštiťuje Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
(mm)

KULTURNÍ PROGRAM VELIKONOČNÍCH TRHŮ
19.3. 15:00 Velikonoční pohádka – loutkové
představení Dětského divadla
Pimprle
16:00 Folklorní rej - vystoupení Domu
dětí a mládeže KV
17:00 Vystoupení harmonikáře
20.3. 15:00 Loupežníci a zvířátka – velikonoční
pohádka v podání Divadla z bedny
16:00 Krásenský taneční soubor Radost,
Máj a Máječek
17:00 Hudební vystoupení skupiny Roháči z Lokte
21.3. 15:00 Jarní sen - pěvecký sbor Karlovarský pramínek (2. MŠ Mládežnická)
15:30 V zemi skřítků - taneční vystoupení dětí z 2. MŠ Mládežnická
16:00 Malé orientální tanečnice HAFSA
pod vedením Jany Zelené
17:00 Vystoupení žáků ze ZUŠ Antonína
Dvořáka
22.3. 15:00 Vystoupení žáků ZŠ Truhlářská
Stará Role
16:00 D- TEAM - dětské taneční vystoupení

17:00 Vystoupení žáků z Prvního českého gymnázia
23.3. 15:00 Vystoupení dětí MŠ Krymská
16:00 Vystoupení žáků ZŠ Dukelských
hrdinů
17:00 Taneční vystoupení skupiny CARPE
DIEM vedené Lucií Mercovou
24.3. 15:00 Malé orientální tanečnice HAFSA
pod vedením Jany Zelené
15:30 Jaro už je tu - vystoupení dětí
z 1. MŠ Komenského
16:00 Pěvecká třídy Štěpánky Steinové –
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
17:00 Vystoupení dua Fellner a Helmer
25.3. 10:30 – 17:30 Velikonoční dětské dílny
15:00 Vystoupení pěveckého sboru
Varyton
16:00 Dechová kapela Malá Karlovarka
s lidovými tanečníky v krojích
17:00 Hudební vystoupení skupiny Trepka
26.3. 10:30 - 17:30 Velikonoční dětské dílny
15:00 Pohádka O červíkovi Ervínovi
z oříšku v podání Divadla dětí

L. Baláka
16:00 Hudební vystoupení Kraslické
cimbálové muziky
17:00 Hudební vystoupení skupiny Kozatay
27.3. 10:30 – 17:30 Velikonoční dětské dílny
15:00 Pěvecký sbor Orbis Pictus
16:00 Folklorní vystoupení Souboru písní
a tanců Dyleň
17:00 Hudební vystoupení skupiny Petr
nebo Pavel
28.3. 15:00 Vystoupení pěveckého sboru
Paleta
16:00 Vystoupení folklorního souboru
Skejušan
17:00 Vystoupení Flašinetáře
28.3. 17:00 Velikonoční koncert pěveckého sboru SCHOLA CANTORUM
s varhanním doprovodem v rámci
celorepublikové akce Brány
památek dokořán, kterou zaštiťuje
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska - kostel Nanebevstoupení Páně – Stará Role
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Radní města a kraje jednali společně
Druhého února se konala společné rokování
Rady Karlovarského kraje a Rady města
Karlovy Vary. Na programu mělo vypořádání
majetkových pohledávek, převod zřizova
telských funkcí, podporu nemocnici a MFF,
rekonstrukci Císařských lázní, nové letecké
linky a další témata. Jednání trvalo dvě
hodiny a účastníci si ho pochvalovali. „Oce
ňuji připravenost zúčastněných na jednání
a pracovní atmosféru. Přestože vedení měs
ta i kraje prošlo změnami, podařilo se nám
od posledního setkání najít řešení mnoha
společných problémů, které nás trápily
celé roky. Dohodli jsme se na společném
postupu a rozdělili úkoly,“ řekl po jednání
primátor Petr Kulhánek.
Podobná společná jednání by se mohla po
dohodě obou rad konat dvakrát ročně.
U řady témat se radní města a kraje shodli na řešení.
Například návrh na majetkové vyrovnání mezi městem
a krajem počítá s tím, že kraj převede městu nemovitosti Domu dětí a mládeže a pozemek pod chodníkem
v Americké ulici. Město na oplátku převede kraji pozemky pod budovou v areálu krajské nemocnice a pod
budovou SOŠ Stavební - Hestie. Celkem se vyrovnání
týká majetku a pohledávek za zhruba 13 milionů korun.
Vyrovnání by se mělo uskutečnit v červnu. Město

převezme od kraje zřizovatelskou funkci k ZUŠ Antonína
Dvořáka a k Domu dětí a mládeže. Město deklarovalo
trvalý zájem podporovat rozvoj Karlovarské krajské
nemocnice a požádalo o možnost nominovat svého
zástupce do dozorčí rady společnosti. Jedním ze společných projektů kraje a města by měla být revitalizace
Císařských lázní. Nyní se zpracovává projekt úspornější
varianty, která by měla stát 600 milionů korun. Peníze
se mají shromáždit z několika zdrojů: město dá 100
milionů Kč, kraj 200, ministerstva 100, Integrovaný plán
rozvoje území Karlovy Vary 140 a dofinancování 60
milionů korun. Pokud zadávání nic nezkomplikuje, re-

konstrukce Císařských lázní začne letos v záři a skončí
na podzim roku 2018. Jednání se dotklo také vznikající
krajské destinační agentury, které chce být město
spoluzakladatelem spolu se Sdružením Karlovarského
kraje. Agentura by podpořila rozvoj leteckých linek
z Karlových Varů do Düsseldorfu nebo Tel Avivu. Radní
města a kraje diskutovali také o dopravním terminálu
v centru krajského města, Karlovarské kartě i změnách
ve financování linkové veřejné dopravy. V sociální oblasti
představilli zástupci města plány na rozšíření Domova
důchodců ve Staré Roli o 40 pobytových míst. Dostavba
začne letos a skončí v příštím roce.
(mm)

Očista lokality
byla skončena
Bývalé depo Českých drah mezi Dolním nádražím
a Tuhnickou lávkou se dočkalo dekontaminace.
Jak uvedl na tiskové konferenci 10.2. ředitel
developerské společnosti Lordship pro ČR Václav
Matoušek, přišly dosud terénní úpravy území mezi
Ohří a Západní ulicí v Tuhnicích na 200 milionů korun. Do budoucí podoby promluví vznikající územní
studie a následně i nová podoba územního plánu.
Lordship zde plánoval novou čtvrť s obchodní
i rekreační infrastrukturou tzv. Centralpark. Jednání
o jeho podobě trvají od roku 2010.

Letecký snímek lokality.
Autor: Jan Prudík, kronikář města

Magistrát informuje: Kontejnery na bioodpad
Obyvatelé města budou moci opět třídit bioodpad.
Speciální nádoby na biologicky rozložitelné složky
komunálního odpadu budou na přelomu března
a dubna rozmisťovány na stejná stanoviště jako
v loňském roce. Běžně budou přistavovány nádoby
o objemu 120 litrů (na jednu adresu jedna nádoba),
vyváženy budou jednou týdně. Pouze doplňkově, zejména do zahrádkářských kolonií, budou
umisťovány velké kontejnery o objemu 1 100
litrů. Obyvatelé, kteří u svého bydliště v loňském
roce nádobu na bioodpad neměli a měli by zájem
6
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bioodpad třídit, si mohou o přistavení popelnice
požádat, a to u pracovnice odboru technického
Ing. Hany Szmitkové (email: h.szmitkova@mmkv.
cz).Přistavení nádob a svoz bioodpadu bude pro
obyvatele města opět zdarma, svoz bude probíhat
od dubna do listopadu. Vyšší počet nádob k jedné
adrese nebo přistavení větších kontejnerů je možné
objednat a svoz za poplatek sjednat u společnosti
AVE CZ. V průběhu celého roku je možné bioodpad
bezplatně odkládat na kompostárně Správy lázeňských parků v Žižkově ulici ve Staré Roli.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary usilují o titul Historické město
Při čtení této zprávy zaplesá srdce každého Karlovaráka. Naše město zvítězilo v letošním krajském
kole soutěže o titul Historické město roku 2015.
Nominace mu dává právo usilovat o vavříny v celostátním kole. Není bez zajímavosti, že krajské
prvenství získaly Karlovy Vary při své vůbec první
účasti v této soutěži o nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón. Tu již od
roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Do
krajského kola soutěže se letos přihlásilo pět měst.
Kromě Karlových Varů (214 bodů) byly druhé Františkovy Lázně (201), třetí Bečov nad Teplou (196),
na čtvrtém místě Teplá (191) a na pátém místě
Horní Slavkov (178 bodů). Vítěz krajského kola
obdrží z programu regenerace sto tisíc korun, za
celostátní vavříny je rovný milion. „Považuji první
místo v kraji za velký úspěch. Měli jsme s údržbou
památek dlouho problémy. Ne všichni investoři
a majitelé historických domů postupovali s renovací podle zákona a v zájmu města. Dostávali se
do střetů se stavebním úřadem a památkáři, ale od
roku 2010 se to změnilo,“ hodnotí úspěch náměs-

tek primátora Jiří Klsák. A jakou má podle něho
město šanci v celostátní soutěži? „Jsme v soutěži
nováčkem a stále jsme si vědomi nedostatků. Ale
umístění do pátého místa v celostátním pořadí by
pro mne bylo skvělou zprávou a úspěchem,“ uvedl
Klsák. Nositel titulu Historické město roku 2015

Blokové čištění začne příští měsíc
Od 1. dubna bude v našem městě opět prováděno
blokové čištění místních komunikací, parkovišť
a dalších zpevněných ploch. Prováděno bude také
noční mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Na termín provádění čištění
budou v jednotlivých lokalitách upozorňovat přenosné
dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel.
Přinášíme v předstihu harmonogram denního čištění
a nočního mytí komunikací pro první dny dubna.
1.4. Komunikace: Sedlecká, Krušnohorská,
Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná
4.4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
5.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část,
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám.
M. Horákové, Krále Jiřího - část
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek,
Česká - parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská,
Nová louka, Divadelní náměstí, Mírové náměstí
(Festivalový most), Vřídelní, I.P.Pavlova - část
6.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS,

Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum,
Třešňová – vnitroblok mezi domy
7.4. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž.
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p.
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR,
nám Emy Destinové pod novým domem, St.
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za
domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou
a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici
poblíž zastávky MHD Blahoslavova
8.4. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova,
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
11.4. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny,
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
12.4. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická,
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady,
kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod
Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na Vrchu
Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeňská,
Nová louka, Divadelní náměstí, Mírové náměstí
(Festivalový most), Vřídelní, I.P.Pavlova část

bude slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti
Mezinárodního dne památek a historických sídel.
Města našeho kraje v minulosti již dvakrát bodovala. V roce 2014 získal titul Cheb a v roce 2004
vyhlásili za Historické město roku Františkovy
Lázně. 
(krl°)

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Druhé letošní zasedání Zastupitelstva města se
koná 15. března od 8:30 v sále Lidového domu ve
Staré Roli.
 Letošní diskusní fóra začnou 13. dubna
v 17 hodin v sále Alžbětiných lázní celoměstskou
debatou. Následovat budou diskusní fóra pro
jednotlivé městské čtvrti, která budou probíhat ve
dvou sériích – jarní a podzimní. Obyvatelé města
mohou na těchto akcích diskutovat s primátorem,
jeho náměstky, zástupci magistrátu a městských
společností o problémech, plánech a rozvoji
Karlových Varů.
 Magistrát města upozorňuje na možnost zapůjčit si historický kostým do průvodu a na další akce
v rámci zahájení lázeňské sezony. Kostýmy je
možné vyzkoušet od 2. do 6. května v budově Alžbětiných lázní. Vracet se budou moci od 6. do 8.
května. Zájemci se budou moci 7. května zúčastnit
průvodu Karla IV. Statutární město Karlovy Vary
každému zájemci zajistí fotodokumentaci jejich
účasti v průvodu, každý zájemce obdrží balíček
upomínkových předmětů k výročí 700 let od
narození Karla IV. a jedinečnou pamětní minci vyraženou k tomuto výročí. V deponované půjčovně
Fundusu Barrandov Studia v Alžbětinských lázních
bude umístěno cca 300 kostýmů různých typů
a společenských vrstev a to od pážecích, vojenských, měšťanských, šlechtických přes řemeslnické až po chudinské a kejklířské kostýmy. Bude
zde sortiment dámských, pánských i dětských
kostýmů různých velikostí. Půjčovné jednoho
kostýmu bude 1.000 Kč, vratná záloha 5.000
Kč. Rodinné půjčovné pro 2 dospělé a 1-2 děti
bude 2.500 Kč, vratná záloha 10.000 Kč. Zájemci
o zapůjčení kostýmu se mohou do 25.3. přihlásit
na email f.skaryd@mmkv.cz.
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• ZÁPISY DO MŠ

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V zařízeních 1. MŠ uspořádají Dny otevřených dveří od 29. února do 3. března dopoledne od 9,30 do
11 hodin a odpoledne od 14,30 – 16 hodin podle následujícího harmonogramu:
29.2.
2.3.
3.3.

MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA
MŠ KOPRETINA		
MŠ CESTIČKA		
MŠ ŠIKULOVÉ		
MŠ STUDÁNKA		
ZDRAVÁ MŠ		
MŠ NA KOPEČKU		
MŠ SLUNÍČKO		

OP KOMENSKÉHO 7– DOUBÍ		
OP U BRODU 73 – TAŠOVICE		
OP E. DESTINNOVÉ 1 – DRAHOVICE
OP HORNICKÁ 66 – OLŠOVA VRATA
OP KRYMSKÁ 10 – TUHNICE		
OP KRYMSKÁ 12 – TUHNICE		
OP MOZARTOVA 4 – DRAHOVICE
OP VÝCHODNÍ 6 – DRAHOVICE		

1. MŠ připravuje pro nadcházející školní rok 2016/2017 otevření nových tříd se specifickým zaměřením pro děti s narušenou komunikační schopností (logopedické) - MŠ CESTIČKA E.Destinnové v Drahovicích, dále třídy pro děti mladší 3 let věku (jeslové, pro děti od ukončeného 24 měsíce věku) - MŠ
SLUNÍČKO Východní 6 v Drahovicích a dvě integrované třídy, kam je možné přijmout a mezi zdravé děti
integrovat děti s handicapem (zdravotním postižením) - MŠ STUDÁNKA Krymská 10 v Tuhnicích.
V zařízeních 2. MŠ budou Dny otevřených dveří od 1. do 10. března vždy v dopoledních hodinách od
8 do 11 hodin a odpoledne od 14,30 do 16 hodin podle následujícího harmonogramu:
1.3.
2.3.
3.3.
8. 3.
9.3.
10.3.

8

MŠ SEDLEC
MŠ JAVOROVÁ – STARÁ ROLE
MŠ KRUŠNOHORSKÁ – RŮŽOVÝ VRCH
MŠ TRUHLÁŘSKÁ – STARÁ ROLE
MŠ VILOVÁ – BOHATICE
MŠ FIBICHOVA – STARÁ ROLE
MŠ MLÁDEŽNICKÁ – ČANKOVSKÁ
MŠ DVOŘÁKOVA – STARÁ ROLE
MŠ KPT. JAROŠE - DVORY

krl° BŘEZEN 2016

1. Mateřská škola (www.materinkykv.cz)
Komenského 7, Karlovy Vary, tel. 353 332 499,
mail: reditelka@materinkykv.cz
ředitelka: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Odloučená pracoviště:
MŠ Komenského 7, Karlovy Vary, tel. 353 232 421,
mail: komenskeho7@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Jana Pyszková
MŠ U Brodu 73, Tašovice, tel. 353 225 857,
mail: ubrodu73@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Pavlína Tvrzová
MŠ Krymská 10, Tuhnice, tel. 353 237 410,
mail: krymska10@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Mgr. Dana Malá
MŠ Krymská 12, Tuhnice, tel. 353 223 519,
mail: krymska12@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Bc. Kateřina Kalinová
MŠ Mozartova 4, Drahovice tel. 353 221 775,
mail: mozartova4@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Romana Kleinmannová
MŠ Východní 6, Drahovice, tel. 353 224 706,
mail: vychodni6@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Gabriela Žaloudíková
MŠ nám. Emy Destinnové 1, Drahovice
tel. 353 224 675, mail: edestinove1@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Ivana Bešťáková
MŠ Hornická 66, Olšová Vrata, tel. 353 331 207,
mail: hornicka66@materinkykv.cz
vedoucí učitelka: Věra Kalinová

2. Mateřská škola (www.skolkykarlovyvary2.cz)
Krušnohorská 16, Růžový vrch
tel. 353 449 570, mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz
ředitelka: Bc. Zdeňka Bečvářová
Odloučená pracoviště:
MŠ Krušnohorská 16, Růžový Vrch,
tel. 353 564 066, mail: krusnohorska@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Vladimíra Černá
MŠ Sedlec 5, Sedlec
tel. 353 564 807, mail: sedlec@2mskv.cz
MŠ Javorová 2 A, Stará Role
tel. 353 562 955, mail: javorova@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Martina Hurtová
MŠ Fibichova 5, Stará Role
tel. 353 562 972, mail: fibichova@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Renata Záhorská
MŠ Truhlářská 11, Stará Role
tel. 353 562 285, mail: truhlarska@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Drobná
MŠ Mládežnická 6, Rybáře
tel. 353 564 254, mail: mladeznicka6@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Kroupová
MŠ Kpt. Jaroše 6, Dvory
tel. 353 563 351, mail: jarose@2mskv.cz
ved. odloučeného pracoviště: Lenka Fischbachová
MŠ Vilová 1, Bohatice
tel. 353 232 054, mail: vilova@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Lenka Levinská
MŠ Dvořákova 1, Stará Role
tel. 353 560 802, mail: dvorakova1@2mskv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Lenka Hrušková

• KULTURA / PR-NAŠE ZDRAVÍ

KSO chystá jedinečný velikonoční koncert
Velikonočním koncertem nabídne Karlovarský
symfonický orchestr za řízení čestného šéfdirigenta
Martina Lebela posluchačům zcela mimořádný hudební zážitek. V Grandhotelu Pupp uvede 24. března
oratorium Stabat Mater Antonína Dvořáka, jednoho
z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech
dob a světově nejproslulejšího českého skladatele.
V tomto jedinečném Dvořákově díle spolu s KSO
a čtyřmi sólisty vystoupí více než šedesátičlenný
pěvecký sbor, který tvoří členové tří pěveckých
sborů. Základem sboru je moskevský Polyfonický
sbor Inspiratum, který posílí členky a členové
Karlovarského pěveckého sboru a sboru Pražští
pěvci. V sólových partech se představí sopranistka
Kristýna Vylíčilová, mezzosopranistka Štěpánka
Pučálková, tenorista Richard Samek a basista David
Nykl. Monumentální dílo zkomponoval Antonín
Dvořák na středověký text františkánského mnicha
Jacopone da Todiho. Text líčí biblickou scénu ukřižování Krista z jiného úhlu - z pohledu matky, které
na kříži umírá její syn. Dvořákovo Stabat Mater je
mimořádně sugestivním zhudebněním tohoto textu,
ale také nadčasovou, všeplatnou výpovědí o lidském
zármutku a naději. 
Lev Havlíček

Čestný šéfdirigent KSO Martin Lebel

Mysleli jste na očkování?
Ptali jsme se MUDr. Zuzany Ambrožové z Očkovacího
centra Avenier v Karlových Varech.

miminko. Podobně lze chránit těhotné ženy nebo
nemocné seniory.

Komu je očkovací centrum určeno?
Očkovací centrum je pro všechny zájemce, kteří
chtějí konzultovat možnosti prevence a očkování, ať
už se chystají do ciziny nebo zůstávají v ČR. Může
přijít kdokoli - občan ČR i cizinec bez věkového
omezení. S klienty se dohovoříme i anglicky a rusky.

Je očkování hrazeno pojišťovnami, nebo si
očkování pacienti hradí sami?
Očkování si klient hradí sám, ať už hotově, platební
kartou nebo flexipasy či jinými běžnými poukázkami,
zaměstnanci u nás mohou využít své firemní benefity a zaměstnavatelé platbu na fakturu. Individuální
zájemci o očkování mohou následně využít příspěvek své zdravotní pojišťovny z preventivního balíčku.
Dražší vakcíny obvykle chrání delší dobu, někdy až
desítky let nebo doživotně.

Jaké typy očkování zájemcům poskytujete?
Očkujeme proti nemocem, které se vyskytují v ČR
i proti nákazám ze světa. Každému klientovi sestavíme individuální očkovací plán, který odpovídá jeho
potřebám a požadavkům. Přímo v ordinaci máme
k dispozici celé spektrum registrovaných vakcín, od
planých neštovic přes HPV infekce až po exotickou
choleru. Výhodou našich center je automatické
zasílání připomínky termínu další dávky vakcinace
nebo upozornění na konec ochranného účinku
předchozí dávky e-mailem. Klientům poskytujeme
očkovací průkazy zdarma, na požádání vystavíme
mezinárodní očkovací průkaz s kulatým razítkem
a dokonce je možné aktivovat si u nás i elektronický
očkovací průkaz na internetu. Nejčastěji očkujeme
proti žloutence typu A i B, klíšťové encefalitidě a meningokokovému zánětu mozkových blan. Z cizokrajných nemocí potom proti břišnímu tyfu, vzteklině
a žluté zimnici. Vakcinací chráníme nejen sebe, ale
i své okolí, je to projev určité zodpovědnosti, např.
svým očkováním proti chřipce, meningokokům nebo
černému kašli mohou nejbližší chránit narozené

Do jakých zahraničních destinací očkujete
nejčastěji a proti kterým nemocem?
Nejvíce českých cestovatelů směřuje v rámci exotických destinací do jihovýchodní Asie, ale navštěvují
nás klienti, kteří mají namířeno do zemí všech kontinentů. Konzultace musí být na míru konkrétnímu
člověku, zohledňuje se nejen přesné místo, délka
a charakter pobytu, ale i počasí v daném období, plánované výlety, způsob ubytování a stravování stejně
jako věk a zdravotní stav samotného cestovatele.
Základem do méně rozvinutých oblastí je pro každého očkování proti virové hepatitidě A+B a břišnímu
tyfu, další vakcíny se řeší už individuálně. Existuje
nemálo nemocí, kterým nelze očkováním předcházet.
Našim klientům poskytujeme komplexní rady, jak se
jim vyhnout a v případě, že se to nepodaří, jak je co
nejrychleji zvládnout z vlastních zdrojů. Poradíme,
jak si vybavit cestovní lékárničku a přímo v naší ordi-

naci mají možnost zakoupit si repelent do exotických
oblastí, cestovatelská probiotika, moskytiéru, filtrační
láhev na pitnou vodu, rehydratační prášky, přípravky
po bodnutí hmyzem či požahání medúzou a další
užitečné doplňky na cesty.
Kde vaše očkovací centru najdeme?
Centrum očkování a cestovní medicíny Avenier
Karlovy Vary je na pěší zóně T.G.Masaryka 623/12,
ordinujeme v pondělí a čtvrtek od 14 do 19 hodin.
Klienti se mohou objednat na bezplatné zákaznické
lince 800 123 321 nebo na internetu
www.ockovacicentrum.cz.
9

hyde park
Starorolské sportoviště
Čtu pravidelně KRL a myslím si, že některé
články by si zasloužily trochu diskuze. Při
čtení rubriky Hyde park mám v poslední době
pocit, že dostáváte příspěvky pouze od lidí,
kterým není nic dobré. Pro příklad bych uvedl
články z posledního čísla. Panu Ing. Jaroslavu Lukšíkovi se nelíbí, že se ve Staré Roli
opravovaly chodníky, že se udělalo, dle mého
názoru docela hezké náměstíčko mezi školou
a poštou a že musel, nevím proč, překonávat
skládky stavebního materiálu a vyhýbat se
stavebním strojům. Bydlím ve Staré Roli od
roku 1945, kdy mě sem přivezli rodiče jako
dvouleté dítě. Pamatuji dobu, kdy jsme z kina,
bylo na křižovatce nynějších ulic Závodu Míru
a Svobodovy, museli v noci chodit s baterkou,
protože v celé Staré Roli nebylo žádné pouliční
osvětlení. Pamatuji i dobu, kdy se v Roli začaly
stavět paneláky a ani tehdy mi nevadilo, že
jsem musel staveniště obcházet, pokud jsem
si nechtěl umazat boty od bláta. Jsem rád, že
jsem zažil náš kapitalistický převrat a že se
Stará Role začala vylepšovat poněkud rychleji,
než za dob reálného socializmu. Nevím, jaké
má pan Ing. Lukšík životní a pracovní zkušenosti ale předpokládám, že si myslí, že jako
starosta odtržené Staré Role by všechno
zvládnul líp. Obávám se však, už jen podle stylu
jeho nekompromisního vyjadřování, že se mýlí.
Co se týká dalšího článku paní Ing. Gity Staré.
Také ta by, myslím, mohla být tolerantnější.
Jsme lázeňské město a z návštěvníků žijeme.
Odvolává se na svou babičku, která jí vypráví,
jak to bylo v Karlových Varech krásné. V socializmu, kdy většina domů u nás chátrala, tady
bylo skutečně více tuzemských lázeňských
hostů a samozřejmě i Rusů, byl to holt socializmus. Maminka mojí ženy, která pracovala
před válkou jako česká učitelka v Nejdku, nám
zase vyprávěla jak ve Varech byly německé
nápisy a že Karlovy Vary nebyly, vzhledem
k drahotě, pro normální okolní obyvatele. To
byste snad chtěli? Píše o Rusech, ale dalo by
se psát i o bohatých Arabech, jejichž kultura je
nám poněkud vzdálenější a někdy i o zbytečně
hlučných Němcích. Ale, jsou to hosté a jejich
peníze přinášejí lidem práci a našemu městu
rozkvět. Buďme tedy snášenlivější.

Ing. Jiří Novák, Stará Role, Dlouhá 456

Městu chybí mapy a ukazatele
Pomalu se nám blíží termín oslav 700. výročí
založení Karlových Varů a naše světoznámé
lázeňské město bude středem pozornosti
10
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necenzurované názory politiků a občanů města

turistů z celého světa. A tak si představte, že
jste cizinci - lázeňští hosté, kteří přicestovali
do Karlových Varů abyste si upevnili zdraví
a načerpali sílu k dalším povinnostem. Během
léčebného pobytu však zatoužíte poznat co
nejvíce krás a historických památek naší vlasti,
hlavně starobylou stověžatou Prahu. K tomuto
zážitku jste si vybrali jízdu vlakem. Někteří jste
sportovci a chcete jít k nádraží pěšky. Ovšem
nyní přichází situace, jak se orientovat dle ukazatelů, jak najít Horní nádraží? Pokud u hlavní
pošty náhodou potkáte ochotného Karlovaráka,
ten vám jistě rád vysvětlí cestu oním směrem.
Ale jak se máte dále orientovat dle ukazatelů
za Ostrovským mostem, které zde chybějí?
Mnozí turisté dojdou až na kruhovou křižovatku
v Rybářích a pracně se vracejí zpět. Jiní jsou
schopnější a mají mapu, ovšem těžko se v ní
orientují. Takže další fiasko. Daleko absurdnější
se mně zdá další situace, ve které se může
cizinec ocitnout. Procházíte středem našeho
lázeňského města, bohužel však nevíte, kde se
nachází stanoviště lanovky na rozhlednu Diana.
Všichni vás navigují ke GH PUPP, ovšem opět
přichází situace, že ukazatel k lanové dráze
chybí a to jsme prosím v samotném lázeňském
centru! Podotýkám však, že v uličce vedoucí
k lanovce nechybí velké poutače na tamější
obchody. Nevyjmenoval jsem záměrně další
pamětihodnosti našeho města a nepopsal jsem
nesnadnou cestu návštěvníka Karlových Varů,
jak se k nim dostat. Doufám však jako „starý
Karlovarák“, že město vydá dosti zahraničních
příruček, orientačních map a umístí takové
ukazatele, které budou naše lázeňské hosty
navigovat tím správným směrem.

Mgr. Jan Hájek

Přelet nad kukaččím hnízdem
Podle denního tisku nás bude stát v následujících dvou letech rekonstrukce dominanty Karlových Varů hotelu Thermal 400 milionů korun.
A bazén Thermalu ale zůstane dál vypuštěný
a opravovat se nebude. Pan ministr Babiš,
jehož ministerstvo je léta pověřeným správcem
tohoto majetku, si nad stavem hotelu posteskl
slovy: Tak sem ještě tržní hospodářství nedorazilo. Je zapotřebí pana ministra ujistit, že sem
zvláštní forma tržního hospodářství už dávno
dorazila, a to ve vyzkoušené české variantě –
spočívající v devastování svěřeného majetku
bezúdržbovou péčí a postupným útlumem
provozu. Tato metoda je na bazénu a vyhlídkové kavárně již dlouhodobě uplatňována a za
čas jistě přinese kýžené ovoce – zůstane tu

lukrativní pozemek k prodeji. Poněvadž je areál
termálního bazénu s vyhlídkovou kavárnou výjimečným příkladem minimalistické architektury, ojedinělým ve středoevropském prostoru,
obrátila se trojice karlovarských architektů
/ Polony, Bokota, Šejvl / v březnu minulého
roku na Ministerstvo kultury České republiky
s podnětem k prohlášení této části hotelového
komplexu za kulturní památku. Nezahrnuli
jsme do našeho podnětu část vlastního hotelu,
protože ta již byla nedávnými úpravami necitlivě
znehodnocena.
Areál bazénu s kavárnou je zároveň významným veřejným městským prostorem. Dal by
se proto očekávat mimořádný zájem vedení
města o prvořadou rekonstrukci a zprovoznění této části za finanční spoluúčasti města,
kraje i státu. Bohužel lze jen těžko najít město
s podobnou atraktivitou, jehož představitelé
by podobným alibistickým způsobem omlouvali
svoji bezradnost a nechuť se angažovat, jak
jsme byli svědky ve výše uvedeném novinovém
článku. Termální bazén, který byl vypuštěný
v mrazivém zimním období, tak bude ideálním
hnízdem pro kukačky ve městě.


Akad.arch. Antonín Polony

Díky za přenosy
Nechci dělat volebního advokáta radním města,
ale jeden klad dnešní komunální politiky jsem
našel. Jde o on-line přenosy ze zasedání
zastupitelů města. Každý ví, že tato jednání
jsou veřejná a nám občanům a voličům tedy
přístupná. Občas jsem se jich v GH Pupp
zúčastňoval, ale byla vleklá a člověk si musel
vyčkávání na bod programu, která ho zajímal,
„odsedět v dlouhém čekání“. Pro nás, co
máme problémy s chůzí i s dopravou na druhý
konec města to bylo někdy složité. Proto vítám,
že nyní můžeme zastupitelstva sledovat doma
přes internet. Při lednovém zastupitelstvu 26.1.
bylo poučné sledovat dohadování kolem sporu
o pozemky Na Vyhlídce, kde nás neinformované
nechali nahlédnout pod pokličku komunální
politiky. Vítám toto otevřené sdělování, kde
vidíme tváře, slyšíme dohady a sledujeme, jak
kdo hlasoval. Hodnotím to o to víc, že některé
deníky sdělují nám občanům informace přetavené, s vlastním komentářem a často jednostranně podané. Doufám, že přenosy vydrží
až do konce volebního období. I když chápu, že
některým politikům se asi moc nelíbí, že na ně
vidí celé město (tedy alespoň ti, co o veřejné
dění jeví zájem).  František Mašek, Tuhnice

• INZERCE

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ
telefon: 777 193 779
karlovy.vary@mediaas.cz

Radiátory TOMTON – poctivý výkon za dobrou cenu
Zabýváme se vývojem, konstrukcí a výrobou otopných těles s převratnou technologií účinného teplovodního
vytápění. Vstupujeme na trhy v Čechách a také na zahraniční trhy v Německu a Rakousku.

Obsazujeme pozice:
Obchodní manažer pro Čechy
Obchodní manažer pro Německo
Obchodní manažer pro Rakousko
Hledáme komunikativní, schopné, aktivní ženy a muže s velmi dobrou znalostí německého jazyka. Nabízíme
velmi dobré platové podmínky, možnost osobního rozvoje, školení a další firemní výhody. Možnost pracovat na
DPP nebo živnostenský list. Do budoucna a po dohodě také na hlavní pracovní poměr.
Životopis zašlete na mail spalek@tomton.cz nebo volejte na tel.: 733 641 715.

11

• LIDÉ

Růžena Dvořáková – 90 let
Významné životní jubileum, 90 let, oslavila v lednu
paní Růžena Dvořáková. Kladenská rodačka žije
v Karlových Varech od svých 17. let, když jí bylo 22,
vdala se za pana Andrého. Na rande spolu vyráželi
na Jelení skok nebo na Tři kříže, chodili tančit.
Tanec, a hlavně rock´n roll, byl vášní paní Růženy.
Zajímala se také o společenské dění, zejména
o filmový festival. S o půl roku mladším manželem
žije paní Dvořáková v manželském svazku dodnes.
Společně vychovali dvě děti, dočkali se šesti
vnoučat a devíti pravnoučat. Pro sebe a svou rodinu
postavili dvě chaty na Andělské hoře, nejprve

dřevěnou, později zděnou. Paní Růžena pracovala
v prádelně, prodávala v cukrárně, v pekařství a také
vyráběla žíněnky. Dnes si nejraději vychutnává
samotu, má ráda zamilované filmy a hity na TV
Šlágr. Oblíbené písničky jí občas na heligonku
zahraje i manžel André, který své ženě příkladně pomáhá s péčí o domácnost v Rybářích, kde
manželé Dvořákovi žijí již 30 let. Oslava narozenin
paní Růženy se díky manželovi a rodině odehrávala
ve veselé náladě. Paní Dvořákové přejeme, aby si
takto veselých a příjemných dnů a oslav užila ještě
spoustu. A přejeme samozřejmě také pevné zdraví.

Josef Bělohoubek – 90 let
Z Chlumce nad Cidlinou pochází další jubilant, který v lednu oslavil své 90. narozeniny. Jmenuje se
Josef Bělohoubek a úctyhodného věku se dožil ve
skvělé kondici. Svůj pracovní život zasvětil nejprve
poště a později armádě. Od roku 1942 pracoval
jako poštovní doručovatel, brzy se stal pokladníkem a postupem času řídil pošty v nejrůznějších
koutech republiky. A pomalu ke každému svému
působišti má nějakou historku. Ke konci války ho
osud zavál například na ústřednu v Kolíně. „Dostali
jsme za úkol vytahovat kolíky, aby se Němcům
nedařilo spojení,“ vzpomíná pan Josef. V působišti v Křižanech u Liberce vedl divadelní soubor
a každý měsíc s ním hrál divadelní jednoaktovky.

Po krátké zastávce na poštovním ředitelství v Ústí
nad Labem dostal pan Bělohoubek za úkol pomoci
s přebíráním pošt v pohraničí. Pracoval na poště
v Chebu, Vojtanově, Vejprtech, Citicích, Chlumu sv.
Máří i v Karlových Varech. Někde zažil střelbu, někde spal na pytlích s penězi, aby je nikdo neukradl.
„Byl jsem nejlepší poštmistr v kraji,“ vzpomíná
pyšně na toto období pan Josef. Pak se stal zaměstnancem armády. Pro vojáky zajišťoval kulturní
program, zorganizoval pro ně vystoupení umělců
z celého světa. Aktivně, až do 70 let hrál kuželky
a miloval, vlastně dodnes miluje, rybaření. Před
čtyřmi lety zápasil s velkým kaprem na přehradě.
„Po 40 minutovém urputném boji vyhrál kapr

a strhnul mě do vody,“ vypráví pan Bělohoubek,
tatínek dvou dcer, čtyřnásobný dědeček a praděda
zatím jedné pravnučky. Oslavenci přejeme stále
pevné zdraví a pohodu do dalších let života.

Školáci oslaví výročí Karla IV.
postříbřených cihliček s dobovým portrétem Karla IV.,
které vydala Národní pokladnice u příležitosti letošního výročí. Součástí ocenění těch nejlepších bude
také prohlídka loketského hradu, kde byl nucen malý
Václav pobývat se svou matkou Eliškou Přemyslovnou

Do bohaté palety oslav a akcí, připomínajících
nesmazatelnou stopu zakladatele našeho města Karla
IV., chtějí přispět žáci a pedagové ZŠ Truhlářská. Letošní 700. výročí narození Karla IV. si připomenou ve
vědomostní soutěži Na kus řeči s Otcem vlasti. Údaje
o životě velkého panovníka sbírají od začátku školního roku a dávají je na nástěnku. Samotná vědomostní
soutěž bude probíhat v jednotlivých ročnících ve dvou
kategoriích a vyvrcholí celoškolním kolem.Vítězové
celoškolních kol se setkají ve vědomostním souboji
s vítězi školního kola žáků ze ZŠ náměstí Karla IV.
v Nejdku. Na absolutní vítěze čeká odměna v podobě
12
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v "domácím vězení". Kromě zážitků a vědomostí,
které si žáci odnesou, přispějí i ke koloritu oslav této
velké osobnosti našich dějin.O průběhu a výsledcích
soutěže bude ZŠ Truhlářská informovat na svých
webových stránkách www.zstruhlarska.cz

• INZERCE

ra MEDIA a.s.
Vydavatelství a reklamní agentu
ku na pozici:
hledá do svého týmu kandidáta/
Uklízeči v kancelářích
hodin denně
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6
· práce v odpoledních hodinách dle
· práce vhodná jako brigáda pro

vašich možností

studenty

é
nebo matky na mateřské dovolen
· jednosměnný provoz
as.cz

edia
kontaktní údaje: e-mail: info@m
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• NÁŠ SERIÁL

• VINDOBONA •

Býval to zřejmě nejznámější karlovarský bufet všech dob. Král mezi bufety. Stál na
nejvíce vyšlapaném rohu města, na rohu dnešní Masaryčky a Bulharské v domě
čp. 859. Místní mu říkali důvěrně “Matka Vindobona“. Dostali jste tu bramborák za
1 Kč, výtečné meruňkové knedlíky, rybí salát (10 deka za 1,90 Kčs) nebo oběd za
10 Kčs.

Původně pekařství

V domě čp. 859 na rohu Nádražní (dnešní TGM)
a Jitřní (jak se až do roku 1938 jmenovala Bulharská ulice) bylo původně vyhlášené pekařství.
V roce 1899, kdy ještě nestála Střelnice (Národní
dům) a po Hlavní ulici (TGM) jezdily omnibusy tažené koňmi, tu pekli svělé koláče a výtečný chéb.

Rok 1899. Už tehdy bylo v domě pekařství.
14
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Potvrzuje to dopis z roku 1909, kdy na domě čp.
859 v sousedství hotelu Lyon (v místech dnešní
spořitelny) přibyl vývěsní štít Cukrárna a pekařství. Za První republiky mu místní říkali „pekař
na Hlavní třídě“. To někdy po roce 1920 změnilo
podobu na oblíbený Automat Karlsbad.
K pekařství přibyla ještě cukrárna.

• KARLOVARSKÝ PATRIOT

Automat Karlsbad, předchůdce Vindobony.

Automat předběhl dobu

Obliba baštírny na Hlavní ulici stoupala prudce ve
30. letech dvacátého století. To byl Automat Karlsbad prvním podnikem rychlého občerstvení široko
daleko. S trochou nadsázky mu lze dát přívlastek
„karlovarský pradědeček McDonald´s". Fungoval
už v době, kdy prarodiče budoucího zakladatele
McDonald´s Raymonda (Raye) Alberta Kroce (19021984), Barbora a František Krocovi, vedli v obci
Stupno u Plzně vyhlášenou hospodu. Kroc si, jak
známo otevřel první restauraci v Chicagu až roku
1955. To už ale byl Automat Karlsbad zavedeným

To byla naše Vindobona...

bufetem. Jak dokládá unikátní fotografie sběratele
Antonína Foglara z roku 1925, nabízel Automat
Karlsbad díky automatům nejen kávu, nápoje a zákusky ale také plněné žemle podle chuti a dovednosti zákazníků za 1 až 2 Kč. A také pivo za 1 Kč.
Zákazníci se zde obsluhovali sami!

Lokál štamgastů

Vindobonu tvořily zhruba od roku 1919 dva
protáhlé lokály, oddělené pultem na horké párky
a telefonní kabinkou. Mnozí Karlovaráci si vzpome-

nou na podobu bufetu od 50. let minulého století.
Hned vpravo u vchodu byly barové stolky, kde se
dalo jíst „na stojáka“. Měly vínově červenou desku
z umakartu a pod ní odkládací pult na tašky. V rohu
se krčily malé židličky pro děti. Kdo z dospělých
usedl, vrátil se rázem do dětství. Na protější straně
nabízely prodejní pulty obložené chlebíčky a skvěle
vyhlížející zákusky (milovali jsme zvláště laskonky
a punčové řezy). U okna s výhledem na Masaryčku
stál zázrak tehdejší doby, velký nablýskaný kávovar. V předsálí také řadu let míchali jahodový koktejl, chutnající jako ten, co nabízel automat Koruna
v Praze na Václaváku. V zadním lokále Vindobony
byl vlevo vyvýšený stupínek, kde seděla pokladní
hotových jídel, a zcela na konci výčep. Kolem něho
u poliček na zdi měli vyhrazená místa štamgasti.
Jídelní lístek z 1. listopadu 1965 je z pohledu
dnešních cen jako ze sci-fi: rajská s knedlíkem za
6,40 Kčs, vepřový řízek s bramborovým salátem za
9 Kčs, smažený sýr s bramborem za 5,20.

Naproti Automatu Vindobona byl parčík
trpaslíků. (V místech dnes stojí socha
TGM).
15

• NÁŠ SERIÁL

Vzorkovna porcelánu

Potkávalo se tu město

V letech 1960 až 1980 se tradovalo, že pokud
jste se chtěli s někým potkat, stalo se tak
u Vindobony. Přívlastek kultovní bufet si „Matka
Vindobona“ udržela až někdy do 90. let minulého
století. Za štamgasta se považoval snad každý
Karlovarák. I když město mělo řadu vyhlášených
lokálů, restaurací a kaváren. K těm nejznámějším patřila bistra Patria a Pupík, (dříve Karlovarka), oblíbené byly pivnice Kufr, Sportka na
Masaryčce, Sklípek v Becherově ulici, Labužník,
Jaro na Vyhlídce, Evropák na Čerťáku, vinárna
Embassy nebo restaurace U Koníčka na Rozcestí.
Velmi známá byla jídelna v masně naproti Národnímu domu, kde v zadní místnosti prodávali
výtečný guláš. Vůně jejich uzeného se na Masaryčce mísila s vůní becherovky. Tehdy se ještě
chodilo na koktejly do mléčného baru na rohu
Moskevské a Becherovy ulice. Nejlepší obložené
chlebíčky kouzlili v Domě potravin a na zákusky
se chodilo nejčastěji do Vindobony nebo na horní
patro cukrárny Continental na rohu u Tržiště.

Konec Vindobony

Na sklonku své existence byl nejznámější bufet
krátce vzorkovnou Karlovarského porcelánu. Po
14. červnu 1990, kdy byla založena společnost
CIMEX, ho tato akciovka získala do majetku. V letech 1994 až 1995 byla Vindobona přestavěna.
V horních patrech jsou dnes kanceláře, v přízemí
je drogerie parfumerie Rossmann.

Jídelní lístek z 1. listopadu 1965
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• KARLOVARSKÝ PATRIOT

• ELEFANT •

Skvělé pověsti, jakou měla Vindobona
mezi bufety, se těšil mezi kavárnami
Elefant. Dům čp. 343 stál na Staré
louce od 18. století. Už tehdy se Elefant
pyšnil erbem hraběte Kolovrata, který
se uděloval za prvotřídní služby. Skoro
300 let byla v domě kavárna a ve sklepě
cukrářská výrobna.
Podle rytin stály už roku 1715 na Staré louce dva
úzké mázhausy Zlatý elefant a Zlatý bažant. Oba
roku 1759 vyhořely, ale byly znovu postaveny.
Majitelé domů se střídali. Po Kateřině Pitroffové,
přišel místní cínař Anton Urban, pár roků vlastnil
Zlatý elefant také starosta Stieffel. Roku 1853
získal Elefant majitel porcelánky v Březové Martin Fischer. Ten si ale v kavárně počínal jako slon
v porcelánu a nakonec domy prodal.

Na kavárně byl vždy slon
17

• NÁŠ SERIÁL

První přestavba

Další vlastník obou domů Friedrich Meissner je
nechal roku 1875 přestavět na penzion s kavárnou podle plánů pražského architekta Josefa
Benischka. Mezi lety 1913 a 1924 byla kavárna
znovu přestavěna místním stavitelem Heinrichem Johanem Viethem. V době První republiky
patřil Elefant Penzijnímu fondu zaměstnanců české banky Union. V roce 1945 převzal
kavárnu do národní správy Svatopluk Vrkoč. Po
zestátnění patřil Elefant nejprve lázním a pak
Restauracím a jídelnám.

provoz kavárny Elefant docela slušně vydělávat.
Současní majitelé Irina a Boris Gorinovi dali Elefantu od 21. dubna 2014 nový styl. V přízemí je
luxusní prodejna oděvní firmy Bogner a kavárnu
nyní najdete v prvním patře.

Jaroslav Fikar

Kavárna slavných

Hosty Elefantu byli básníci, spisovatelé, hudební
skladatelé i evropská šlechta. Sachrův dort si tu
o 37. narozeninách dopřál Goethe s Ulrikou, byla
zde rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi,
také Chopin, Beethoven i císař František I. Po
roce 1848 sem chodili debatovat František
Palacký a Karel Havlíček Borovský v době, kdy
je po Praze hledala tajná policie. Chodil sem
Paganini, Heinrich Laube, Ema Destinová, Josef
Suk a Vítězslav Novák, Olga Scheinplugová
s Karlem Čapkem i Alfons Mucha. Později také
autor Promenády s jelenem Adolf Branald.

Vynález kavárníků

Kavárna Elefant se zasloužila o nejeden zápis
v kronice. Třeba pokud šlo o vynález kavárníků, tzv. karlovarskou kávu. Vařila se z vřídelní
vody a minerální sůl dodávala kávě jedinečnou
příchuť. Recept znali už v 18. století.

Privatizace kavárny

Prvním majitelem Elefantu se po roce 1989
stala pražská společnost Bohemia Travel. Dala
provést rekonstrukci kavárny se zachováním
historické podoby. V roce 1990 získali Elefant
včetně 42 lůžek v domě Eliška a Petr Syrových.
Nabízeli 22 druhů zákusků, 13 druhů kávy, 16
druhů zmrzliny a osm druhů ovocných pohárů.
Už po prvních pěti měsících podnikání jim začal

V roce 1993 krmila kávová Alena Svěráko
vá patrona kavárny sachrem.
18
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Elefant v dobách slávy

(Ukázky z knihy Karlovarský patriot, která vyjde
letos na Vánoce nebo na jaře roku 2017.
Objednávky lze již nyní zasílat e-mailem na:
serial.kv@seznam.cz) .

• DOPRAVA / INZERCE

Bude linka do Tel Avivu?

Úbytek cestujících na linkách z Ruska by karlovarskému letišti mohli nahradit
turisté z Izraele. Karlovarské lázeňské hotely už začaly nabízet lázeňské
pobytové balíčky, které jsou určené pro izraelský trh. Nyní pokročila jednání
také o leteckém spojení.„Vedou se intenzivní jednání ohledně sezonní linky
z Tel Avivu do Karlových Varů. V březnu by měla finalizovat s tím, že lety by
provozovala buď letecká společnost Israir, nebo Arkia,“ uvedl primátor Petr
Kulhánek. Předpokladem pro zavedení linky je, že zástupci karlovarských lázní
již spolupracují se zastoupením izraelských touroperátorů a znají návštěvnost
hostů, kteří každoročně naše město vyhledají. Jejich počet se pohybuje mezi
čtyřmi až pěti tisíci návštěvníky. Město, Karlovarský kraj a soukromé firmy
a hotely založily sdružení na podporu vzniku nových linek. To je připraveno
některé linky částečně dotovat. Cílem je dovézt do Karlových Varů turisty,
lázeňské hosty a také obchodníky z jiných než východoevropských zemí.
Karlovy Vary mají z izraelských měst nejužší vztah s lázněmi Eilatu, ležícími na
jihu země.Ty jsou od loňského 2. února partnerským městem Karlových Varů.
Mezi oběma městy došlo k řadě výměnných pobytů. Obě města si vyměnila
fotbalisty a folklorní soubory. Do Karlových Varů mají nyní zamířit izraelští
potápěči a připravuje se také výměnný pobyt studentů gymnázia. 
(mm)
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Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter KURTOUR GmbH
sucht:

REISELEITER / -IN
Einsatz in Tschechien
(Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Jachymov)
mit Deutsch- und Russischkenntnissen
in Wort und Schrift.
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Ihre schriftliche Kurzbewerbung
richten Sie bitte per E-Mail mit dem Betreff
„Reiseleitung Tschechien“ an:
alexander.gross@kurtour.de
oder per Post an: KURTOUR GmbH
Alexander Gross
Detmolder Str. 164, 33100 Paderborn, Germany
Telefon: +49 5251 689 33 0

www.kurtour.de
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Více kamer, větší bezpečí
Městská policie představila v únoru výsledky první
etapy své modernizace. Týkala se kamer, mikrovlných spojů a nové optiky. Hlavním zlepšením
je výrazně zmodernizovaný kamerový systém ve
městě. Dosud monitorovalo ulice města 21 kamer.
Letos k nim přibudou další čtyři s vysokým rozlišením. Dvě nové pohyblivé kamery budou instalovány
na Růžovém Vrchu a dvě ve Dvorech. O jejich
umístění rozhodla nejen statistika výstupů ale také
podněty od občanů. Od jejich instalace si strážníci
slibují méně stížností v daných lokalitách. Tak jako
v dolních Drahovicích, kde z okolí jedné z ubytoven
docházely desítky stížností. Po instalaci dvou
kamer městského dohlížecího systému stížností
výrazně ubylo. Modernizace kamerového systému,
který funguje ve městě od roku 1997, přijde na 2
miliony korun. U rozšíření kamerového systému za
850 tisíc korun chce vedeníZPRÁVY
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• INZERCE
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 3.
11:00 JINOZNĚNÍ
(představení pro školy)
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
1. 3.
19:30 JINOZNĚNÍ - derniéra
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Projekt ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, na kterém se společně podílejí
všechny čtyři obory ZUŠ. Účinkují: Naďa Pajanková, Gleb Androsov
nebo Vojtěch Přiklopil, zpěv: Karolína Žišková nebo Klára Markofová, flétna: Magdaléna Horychová, sbor Zvonek a Chlapecký sbor
– sbormistryně Miroslava Lendělová a Karolína Kučerová
2. 3.
19:30 ČTYŘI DOHODY
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně
a občanskému sdružení ANAON.
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La
Š´éz
3. 3.
19:30 PÁTÁ DOHODA
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La
Š´éz
5. 3.
19:30 DÁMY Z ANIANE
Divadlo Palace
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan
Stehlík/ Jiří Čapka, Lucie Pernetová
6. 3.
15:00 STRACH MÁ VELKÉ OČI
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Kamil Prachař, Petra
Štíbrová, Jan Jedlinský, Libor Stach, Vuk Čelebić, Pavel Marek
7. 3.
19:30 NETOPÝR
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Účinkují: Petr Horák/ Jan Ježek/ Josef Moravec, Mariana Hochelová/ Věra Poláchová, Michael Kubečka/ Pavel Vančura, Petra Vondrová/ Dana Šťastná, Miloš Guth/ Dušan Růžička, Michal Křístek/
Oldřich Kříž, Jiří David/ Jiří Kubík, Věra Likérová/ Lenka Pavlovič,
Veronika Mičjarová/ Hana Postránecká, Milan Hodný/ Marian Mičjar
13. 3.
15:00 NEVĚSTA PRO HASTRMANA
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř
14. 3.
8:30 a 10:30 STRACH MÁ VELKÉ OČI
(Představení pro školy)
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Kamil Prachař, Petra
Štíbrová, Jan Jedlinský, Libor Stach, Vuk Čelebić, Pavel Marek
15. 3.
19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
		
A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější melodie a evergreeny z operet F. Lehára, J. Strausse,
E. Kálmána, O. Nedbala a dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková –
sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs – tenor, sólista opery
DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočeského
divadla
17. 3.
19:30 FURTLUFTDURCH TOUR
Zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v němž se
diváci setkají s jeho humorem. Účinkují: Zdeněk Izer, Šárka Vaňková
18. 3.
19:30 FILUMENA MARTURANO
Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná, Radka Filásková, František Skopal, Karel Heřmánek
ml./ Jan Ťoupalík, Petr Srna/ Michal Čeliš, Libor Hruška/ Zdeněk
Hruška, Petr Vančura/ Václav Legner
20. 3.
15:00 FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Zuzana Bartošová, Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Hana Marvanová, Jana Galinová
a Jindřich Lenc
21. 3.
19:30 HOŘÍ, MÁ PANENKO!
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Pavel Nový, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová
a celé Docela velké divadlo.
23. 3.
19:30 ZAČÍNÁME KONČIT
Divadlo Kalich
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Johana Tesařová/
Radka Fiedlerová
27. 3.
19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením
trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo
Marcela Vaculová
29. 3.
19:30 DAVID KOLLER - koncert
David Koller vystoupí s celou kapelou na jednom z mála koncertů
v roce 2016 v akustické verzi.
30. 3.
19:30 SLEPICE
22
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Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Kateřina Seidlová-Hrušková, Lucie Domesová, Magdaléna
Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
3. 3.
19:30 Lázně III
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Kouzelná flétna, předehra
k opeře, KV 620
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll,
op. 23
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 5 d moll, op. 47
Karolína Františová - klavír
Dirigent Jan Mikoláš
18. 3.
19:30 Lázně III
ZÁVĚREČNÝ KONCERT MISTROVSKÝCH PĚVECKÝCH KURZŮ
Koncert ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína
Dvořáka
Dirigent František Drs
24. 3.
19:30 Grandhotel Pupp
VELIKONOČNÍ KONCERT
ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat Mater, kantáta, op. 58
Kristýna Vylíčilová - soprán
Štěpánka Pučálková - alt
Richard Samek - tenor
David Nykl - bas
Pěvecké sbory: Polyphonic Choir Inspiratum (Rusko), Karlovarský
pěvecký sbor, Pražští pěvci
Dirigent Martin Lebel (Francie)

3. 3.
17:00 Dánská dívka
3. 3.
19:30 Tango Libre (Filmový klub)
4. a 5.3. 17:00 19:30 Polednice
5. 3.
14:30 Star Wars: Síla se probouzí
6. 3.
14:30 Zootropolis: Město zvířat
6. 3.
17:00 Saulův syn
6. a 7.3. 19:30 Ave, Caesar!
7. 3.
17:00 Zkáza krásou
(Dokument Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny o Lídě Bárové)
8. 3.
17:00 a 19:30 Polednice
9. 3.
18:00 Vernisáž - Filmcafé - Jan Haselhuhn
(fotografie z Nového Zélandu)
9. 3.
19:30 Padesátka
10. 3.
17:00 Cesta do Říma
10.3.
19:30 Fúsi (Filmový klub)
11. 3.
19:30, 12. a 13.3. 17:00 Série Divergence: Aliance
12. a 13.3. 14:30 Zootropolis: Město zvířat
12.3.
20:00 Filmcafé
Odhalení dalšího létajícího objektu Tomáše Dolejše a symbolické
uvítání JARA 2016
21.00 unplugged Kobra Party Band
13. 3.
19:30 Už je tady zas
14. 3. 17:00 a 19:30 Polednice
15. 3.
19:30 Rudý kapitán
16. 3.
18:00 UMĚNÍ NEMOŽNÉHO/KOUZELNÍCI Z REGIONŮ
Inspirační večer pořádaný iniciativou Vzbuďme Vary. Prezentace
a diskuse s aktéry několika úspěšných regionálních projektů.
17.3.
17:00 Trabantem do posledního dechu
17. 3.
19:30 Takovej barevnej vocas letící komety
(Filmový klub)

DIVADLO HUSOVKA
Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info
2.3.
19:30 Tellemarkk
Zvuky pralesa, dálky pouští, neobvyklé barvy – to všechno je
Tellemarkk. Tento ojedinělý improvizační ensemble tvoří zpěvačka
a violoncellistka Dorota Barová, saxofonista Pavel Hrubý a perkusista Tomáš Reindl.
10.3.
19:30 Tomáš Vůjtek: Smíření
Inscenované čtení v kabaretním duchu. Čtou a zpívají Petr
Johanovský, Martin Cirkl, Petr Richter, Lucie Miškovská, Tomáš
Mutinský j.h., Jaroslav Weinlich, Radek Exner, Miroslava Exnerová,
Eva Šollová, Marek Himl, Jiří Hnilička a Jakub Johanovský. Režie:
Petra Kohutová
14.3.
19:30 Burian & Dědeček
		
- Na blankytném pozadí
Dvojice písničkářů, která si říkala Burian & Dědeček, vystupovala
v letech 1974 – 1985. Oba účinkující vídáme v Husovce pravidelně
samostatně. Nyní máme jedinečnou příležitost poslechnout si, jak
jim ti společně hrávalo před lety.
19.3.
19:30 Marta Buchaca: Neříkej mi lásko
		
- host DS D3
Futuristická komedie uznávané španělské autorky o společnosti,
jejíž politická reprezentace postavila mimo zákon lásku. Zábavné
a zároveň varující představení sokolovského Divadla bez zákulisí
v režii Martina Volného je třetím počinem znovuobnovené přehlídky
kvalitních ochotnických souborů Karlovarský Harlekýn.
21.3.
19:30 Proces
Loutkové zpracování románu Franze Kafky v podání souboru
LouTKa.
23.3.
19:30 Darja Kuncová & Old Fashion Trio
Po více než pěti letech se do Klubu Paderewski vrací jazzová
zpěvačka Darja Kuncová se svým triem famózních spoluhráčů, jimž
vévodí famózní basista Franta Raba.
30.3.
19:30 Dobrodružná cesta po BHUTANU
Autor pořadu Vlastimil Křeček spolu se známým extrémním cestovatelem Rudolfem Švaříčkem absolvoval pěší přechod do Bhutanu.
Je jisté, že Vlastimil Křeček bude mít o čem vyprávět.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1.3.
17:00 Lída Bárová (Projekce pro seniory)
1. 3.
19:30 Osm hrozných
2. 3.
17:00 Daniela a Karel Benešovi
grafika vernisáž výstavy v galerii Drahomíra (výstava potrvá do
31.5.)
2. 3.
19:30 Revenant Zmrtvýchvstání

18., 19. a 20.3.
Jeden svět 2016
18. roč. Festivalu dokumentárních filmů.
Pořádá Člověk v tísni, o.p.s.
(Projekce pro studenty 16.-18.3. v dopoledních hodinách)
18.3.
17:00 Švédská teorie lásky
19:00 Zahájení festivalu
Syrská love story
22:00 Aminin profil
19.3.
10:00 Neúplatní
12:00 Můj džihád
14:00 Cowspiracy
16:00 V kožešině
18:00 Mezi věřícími
20:00 Mallory
20. 3.
11:00 Co se nenosí
13:00 Žádný člověk není ostrov sám pro sebe
15:00 Pomozte najít Sunila Tripathiho
20. 3.
19:30 Trabantem do posledního dechu
21. 3.
19:30 40 dní do Jeruzaléma - Ladislav Zibura
cestovatelská stand – up, projekce
22. 3.
17:00 Most špionů (Projekce pro seniory)
22. a 23.3. 19:30 Dvojníci
23.3.		
Ivan Blatný – Jazz and Poezie
		
Hledání přítomného času
24. 3.
19:30 Úžasný Boccacio (Filmový klub)
25. 3. 17:00 Čarodějnice
25. 3. 19:30, 26., 27. a 28.3. 17:00 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
27. 3.
19:45 Dvojníci
26., 27. a 28.3. 14:30 Kung Fu Panda 3
28. 3. 19:45 a 29.3. 19:30 Já, Olga Hepnarová
30. 3.
19:30 Čarodějnice
31. 3.
17:00 Trabantem do posledního dechu
31. 3.
19:30 Osm a půl (Filmový klub)

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
V pondělí velikonoční 28.3.2015 bude GUKV mimořádně otevřena
od 13 do 17 hodin (pro Karlovaráky vstup zdarma).
VÝSTAVY:

• KULTURNÍ SERVIS
do 28. 3. Jiří John – malba, grafika, kresba
Průřez celoživotní tvorbou Jiřího Johna (1923-1972), člena skupiny
UB 12, reklama významného malíře, kreslíře a grafika, „básníka
přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, hmota
a světlo.
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J.
Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík,
K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
1. 3.
19:00 Dialogy s architektem Michalem Fišerem
V prvním díle cyklu přednášek mladých architektů i známých
osobností o propojení soudobé architektury s historickým
kontextem místa představí architekt Michal Fišer, jak utvářet místa
s příběhem a identitou. Svůj přístup reflektuje postřehy z procházky
po Karlových Varech.
3. 3.
17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího
Johna
Autor výstavní koncepce, PhDr. Jaromír Zemina, znalec a blízký
přítel Jiřího Johna, přiblíží zasvěceným komentářem Johnovu
tvorbu malířskou i grafickou.
16. 3.
19:30 Jarda Traband Svoboda
Sólový projekt frontmana skupiny Traband provází sdělné texty,
naléhavý hlas, zvuk starodávného harmonia představující barvité
panoptikum lidských příběhů a silných výpovědí.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
3. - 29. 5.
DANIELA A KAREL BENEŠOVI – GRAFIKA
(Vernisáž 3.3. 17:00)
Výstava představuje výběr z grafického díla manželů Benešových.
12. 3.
20:00 TOMÁŠ DOLEJŠ – ODHALENÍ DALŠÍHO
LÉTAJÍCÍHO OBJEKTU
Tomáš Dolejš, rodák ze Sokolova žijící a tvořící v Karlových Varech,
se ke svým ocelovým plastikám - „svařencům“ propracoval jako
autodidakt.
24. 3.
18:00 POEZIE & JAZZ: Ivan Blatný - Hledání
přítomného času
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básnickou sbírku Hledání přítomného
času významného českého básníka Ivana Blatného (1919 – 1990).
Jde o poslední básníkovu sbírku před jeho odchodem do anglického exilu v roce 1948, kde i zemřel.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
pondělí-čtvrtek 15:00- 18:00
www.zsazus.cz
2.3. 		
Výstava výtvarného oboru ZUŠ v Karlovarském kraji (zahájení výstavy 2.3. 15:00)
16. 3.
17:00 Absolventský koncert Lucie Večeřové
a Katrin Millerové (žákyně pěvecké třídy Mgr. Štěpánky Steinové
ZŠ a ZUŠ K. Vary)
23. 3.
17:00 Třetí vystoupení ZUŠ A.Dvořáka Karlovy
Vary LDO J.Rottové (Jako host vystoupí žáci Mgr. Jitky Fajkusové. Hra na flétny.)

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
V pondělí velikonoční 28.3.2015 bude IGBV mimořádně otevřena
od 13 do 17 hodin (pro Karlovaráky vstup zdarma).
VÝSTAVY:
pokračuje
Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových
Výběr plastik, masek a dalších rituálních předmětů z tvorby téměř
padesátky černošských kmenů především západní subsaharské
Afriky. Nejen znalce nadchnou kolekce soch Dogonů, lidu Baga
nebo vzácně se vyskytující Ambete.
(potrvá do 10. 4. 2016)

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
2. 3.
10:00 – 17:00 Den s galerijním pedagogem
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného
přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem.
17. 3.
16:00 Velikonoční modelování
Během keramické dílny vzniknou modelovaná dílka spojená
s nejvýznamnějšími svátky jara.
22. 3.
16:00 Šperky z plastů
Další z cyklu dílen Zdeňky Bílkové se soustředí na plast, jehož
používání v oblasti šperku se rozšířilo v 70. a 80. letech minulého
století. Účastníci si vytvoří originální plastový šperk.
úterý – pátek 14:00 – 16:00
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)
březen: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112
nebo 606 928 844)

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví
a kraji západočeských lázní.Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9:00 – 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

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
Dobrovolnické centrum Vlaštovka
Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary
tel.: 606 581 369, 353 230 847
1.-17.3. 		
výzva Křesadlo 2015
Znáte ve svém okolí člověka, který věnuje dobrovolně svůj čas
a energii ve prospěch druhých? Využijte příležitosti mu poděkovat
a nominujte jej na cenu Křesadlo 2015. Informace naleznete na
stránkách www.materske-centrum.cz.
12. 3.
15:00 Velikonoce
Malování vajíček, pomlázka, pečení jidášků a spousta zábavy pro
celou rodinu. Účast hlašte na tel. 353230847.

1. – 5. 3.
AMNESTIE NA UPOMÍNKY PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE REGISTRACE PRO NOVÉ ČTENÁŘE ZDARMA
Půjčovna pro dospělé
3. 3.
17:00 MAKEDONIE – pod psím dohledem
Cestopisná přednáška Jiřího Procházky s promítáním
9. 3.
10:00 ANTISTRESOVÉ HRÁTKY V KNIHOVNĚ
Přijďte si zkusit zaručené antistresové metody do půjčovny pro
dospělé!
17. 3.
17:00 SÍLA BYLIN PRO JARNÍ ENERGII
Přednáška Zdeňky Krejčové a Miloslavy Míkové
V polovině března slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ,,Můj
Karel IV.“ a výstava
všech soutěžních prací v prostorách knihovny.
Sledujte webové stránky: www.mestskaknihovnakv.cz
23. 3.
17:00 ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE
COMPOSTELA aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ
Španělska
Cestopisná přednáška Patrika Kotrby
Čítárna
1. – 5. 3. 9:30
ZAKLÁDÁME E-MAIL
Pomoc při práci na PC pro seniory
Dětské oddělení
NEKOKTÁM, ČTU
Soutěž pro 4. – 5. ročníky ZŠ (celý březen)
KNIHY KE MNĚ MLUVÍ (celý březen)
Dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha
vás zaujala
Čankovská
16. 3.
9:00
VELIKONOČNÍ DEN
Zdobení kraslic v knihovně
KNIHY KE MNĚ MLUVÍ (celý březen)
Dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha
vás zaujala
Drahovice
23. 3.
8:00
MALOVANÉ KRASLICE
Zdobení kraslic v knihovně
Růžový vrch
8. 3.
9:00

MDŽ – KE KNIZE MUFFIN PRO ŽENY

KNIHY KE MNĚ MLUVÍ (celý březen)
Dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha
vás zaujala
Stará Role
16. 3.
8:00
MALOVANÉ KRASLICE
Zdobení kraslic v knihovně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

JAK JEDNODUŠE A HRAVĚ NA ČTENÁŘSKÝ DENÍK (celý březen)

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

Tuhnice
SLADKÉ VELIKONOCE V KNIHOVNĚ – KUŘÁTKA Z PIŠKOTŮ
Velikonoční tvoření je určeno pro mateřské školy, družinu a ZŠ (na
objednání)

Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna
Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
STŘ
ZAVŘENO
PÁ
12:00 – 16:00

JARNÍ DÁMSKÝ KLUB
Posezení v knihovně u čaje, popř. kávy (každé úterý po celý březen)
Vyhlídka
MÁ OBLÍBENÁ KNIHA, MŮJ OBLÍBENÝ AUTOR
Dejte vědět ostatním čtenářům, který autor či která kniha vás zaujala
MOJE KRASLICE JE NEJKRÁSNĚJŠÍ (celý březen)
Výtvarná soutěž pro děti
Každé úterý SENIOR KLUB
posezení nad knihou pro seniory od 13:30 hod.
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila
Křivancová
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY
pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:15 hod.
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM
– pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
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• KULTURNÍ SERVIS
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Každý čtvrtek od 16:00 hod. ČTENÁŘSKÝ KLUB
– určeno pro děti 2. – 5. tříd. Informace na tel. č. 353 221 365/21,
Bc. Ludmila Křivancová.

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
Sál Dvory
8. 3.
16:30 OD PLOTNY DO PARLAMENTU
aneb ŽENA V PRŮBĚHU STALETÍ
Téma: Česká žena v politice a vědě.
Lektor: Mgr. Jakub Formánek
22.3.
16:30 OD PLOTNY DO PARLAMENTU
aneb ŽENA V PRŮBĚHU STALETÍ
Téma: Světová žena v politice a ve vědě.
Lektor: Mgr. Jakub Formánek
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
2. 3.
16:30 BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
Téma: PŘEDSÍŇ.
Lektorka: Dana Hribová – interiérový designér
8. 3.
15:30 PRÁCE S TABLETEM - základní Os Android
Kurz určený pro začátečníky
Lektorka: Jaroslava Zieglerová
1.3.
15:30 - 19:00
nebo
15.3.
15:30 - 19:00
Jak na úřady, aneb, co lze vyřídit on-line.
Lektor: Jaroslava Zieglerová
22., 29. 3. 15:30 - 19:00
Jak si vytvořit svou fotoknihu.
Lektor: Jaroslava Zieglerová
Sál Dvory
3.3.
16:30 PODPOŘTE ČMELÁKY
Přednáška Mgr. Olgy Komzákové, PhD., výzkumné pracovnice
Zemědělského výzkumu s.r.o. Troubsko.
16.3.
16:00 HROZÍ NÁM DIGITÁLNÍ DEMENCE?
Přednáška k Národnímu dni trénování paměti. Přednáší: Jitka Tichá
– certifikovaná trenérka paměti.
Sál Dvory
31. 3.
17:00 POSELSTVÍ KARLA IV.
Slavnostní pořad k 700. výročí narození českého krále a římského
císaře. Účinkují: Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš
A-klub Dvory
1.3.
17:00 CESTA JE CÍL aneb CYKLOTOULKY SEVERNÍ EVROPOU
Jan Kindl: Holandsko, Elberadwed, Kopenhagen, Berlin, K. Vary
VÝSTAVY
Pobočka Lidická
do 31. 3.		
STÍNADLA
Výstava fotografií Jiřího Kubíka a Stanislava Petery upravených
technikou postprodukce.
Půjčovna pro dospělé Dvory
2. - 30. 3. 		
POUSTEVENSKÝ SVĚT
Výstava fotografií Elišky Pýchové.
Vernisáž 2. 3. 17:00 – kavárna Dvory
Centrální hala Dvory
1. - 24. 3. 		
KNIHY PRO DĚTI / KNIHY PRE DETI
Výstava nejlepších českých a slovenských knih pro děti. Pořádá
Památník národního písemnictví a Dom pre deti Bratislava BIBIANA.
15. 3. - 1. 4.
VELIKONOCE SVÁTKY JARA
11. výstava výtvarných prací 1. MŠ Karlovy Vary s tématem jara
a Velikonoc.
Vernisáž 15. 3. 10:00
Vstupní chodba Dvory
29. 2. - 1. 4.
STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2015
Výstava vyhodnocených staveb z celokrajské soutěže.
Pobočka Lidická:
9. 3.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Karla
Čapka „Devatero pohádek“ čte Michaela Němcová
19. 3.
17:00 POETICKÝ VEČER K MEZINÁRODNÍMU DNI
POEZIE
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23. 3.
17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Karel Hynek Mácha - Máj
23. 3.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Emmi
Itäranta „Strážkyně pramene“ čte Táňa Pačísková
PROMÍTÁNÍ
Pobočka Lidická
1. 3.
19:00 PROMÍTEJ I TY
ThuleTuvalu, režie: Matthias von Gunten / Švýcarsko 2014 / 96 min
(Promítání filmů z festivalu Jeden svět)
15. 3.
19:00 PROMÍTEJ I TY
Tichá inkvizice, Režie: Alessandra Zeka, Holen Sabrina Kahn / USA,
Nikaragua, 2014 / 66 min. (Promítání filmů z festivalu Jeden svět)
Oddělení pro děti:
1. 3.
16:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednictvím četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými
večerníčky.
Tentokrát Krkonošské pohádky. Pro děti od 5 let.
4., 11., 18., 23. 3. 13:00 ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Pro děti od 7 let.
15. 3.
15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"V říši fantasy" - seznamuje děti s různými literárními žánry a jejich
autory. Pro děti od 10 let.
A-klub Dvory:
3., 10., 17., 24., 31. 3. 15:00 HERNÍ KLUB
Pobočka Lidická:
3.3.
10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Téma: čtenářský zážitek roku 2015
17. 3.
19:00 PROMÍTEJ I TY!
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
ThuleTuvalu, režie: Matthias von Gunten / Švýcarsko 2014 / 96 min
(Promítání filmů z festivalu Jeden svět)
31.3.
10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Alžbětiny lázně, Smetanovy sady,
pořádá Bludiště, www.bludistekv, tel. 775678928
E-mail.: bludistekv@seznam.cz
17. 3.
17:30 Aktualizujte si zdravotní gramotnost
Přednáška MUDr.Marie Nejedlé - ředitelky Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu
Témata: Víte, že zdravotní gramotnost v ČR je nejhorší v Evropě?
Hrozí virus Zika i u nás? Víte kdy lék léčí a kdy škodí? Aktuální
témata o našem zdravotním stavu.

FARMÁŘSKÉ TRHY

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy
také pozorování
18.3.
20:00 přednáška „Alchymie cizích světů“
Přednášející RNDr. Martin Ferus

RADIOKLUB OK1KVK
Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)
Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA
Waldorfská základní škola a mateřská škola
Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz
1.3.
16:30 přednáška Organická architektura ve
vztahu k waldorfským školám
(akad.arch. Oldřich Hozman, koná se v Krajské knihovně KV-Dvory)
13.3.
15:00 vynášení Mořeny
(sraz u mostu na Svatošských skalách)
19.3.
9:00
Ateliér Archa
(pletení velikonoční pomlázky, lektor Miroslav Rubáš, přihlášky na
tolarova@wlastovka.cz nebo 777 724 869)
22.3.
16:30 přednáška Jak waldorfská pedagogika
připravuje dítě do života
(PhDr. Anežka Janátová, koná se v budově školy, Modenská 15
KV-Doubí)
30.3.
16:30 zápis do MŠ Wlaštovka

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOŠKY Z. S.
areál Svatošky Dětský Ráj - Doubí
martina@svatosky-skolka.cz
tel.: 773 581 684, web: www.svatosky-skolka.cz
17. 3.
8:30
Den otevřených dveří
Možnost prohlídky interiéru i okolí Lesní školky. K dispozici bude
pedagog, také bude možnost zapojit se i s dětmi do běžného
provozu LŠ.
24. 3.
8:30
Zápis do LŠ
Zápis dětí ve věku od 2 let (po dohodě s pedagogy).

Pořádá KV City Centrum, Moskevská 21, Kar. Vary, www.kvcity.cz

BOHOSLUŽBY

18.3.
11:00 BŘEZNOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Po zimě opět nabídnou trhovci před Městskou tržnicí své výpěstky
a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti lety, se
těší velké oblibě. Další termíny famářských trhů: 15.4., 20.5.,
17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. a 16.12. 2016.

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

Hvězdárna Františka Krejčího, K letiošti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz
Noční pozorování oblohy
Každou noc v individuálně stanovený čas. Registrujte se denně od
13:00 do 16:00 na tel. 357 070 595.
5., 6., 9., 11., 12., 13., 19 a 20.3. 14:00 – 18:00
180 MINUT ASTRONOMIE
Odpolední program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců
(děti i dospělé) o astronomii a pro také pro návštěvníky Karlových
Varů. Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické
techniky. Pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze.
Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější
vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není
v čase večerních pozorování dostatečný prostor. Začátky programů
vždy v celou hodinu, poslední vstup v 17:00.

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
AKCE: MANŽELSKÉ VEČERY 2016
Druhý ročník večerů, které budou probíhat formou přednášek
s prezentací, vždy v pátek od 18:30. Přednáší kazatel BJB

• KULTURNÍ SERVIS
Nick Lica.
Kurz je zdarma a má jakémukoli manželskému páru pomoci
k upevnění vzájemných vztahů. K zahájení kurzu je zapotřebí
přihlášení nejméně čtyř manželských párů do 31. ledna 2016
na e-mail: bjbkvary@gmail.com nebo tel: 605 734 701
Program:
1. Umění komunikace - 12.2.
2. Konflikty a odpuštění - 19.2.
3. Pět jazyků lásky - 26.2.
4. Deset top potřeb - 4.3.
5. Asertivita v manželství – 11.3.
6. Čtyři období manželství – 18.3.
Pořadatel a místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů,
Závodu míru 42/112, Stará Role, MHD konečná 3 a 15.

CENY KŘESADLO 2015
17.3.
uzávěrka nominace do 10. ročníku Křesadla
Jubilejní 10. ročník akce, kterou vyhlásilo Dobrovolnické centrum Vlaštovka, má uzávěrku nominací
17. března. Návrh na udělení ceny Křesadlo musí obsahovat základní osobní data a kontaktní spojení
na kandidáta, popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení, stručnou charakteristiku
a kontaktní spojení na navrhovatele. Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, proč byl navržen.
Nominační formulář najdete na www.materske-centrum.cz. Vyplněný zašlete do 17. března na adresu
Mateřské centrum Karlovy Vary, o. s., Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary nebo e-mailem na mckv@
seznam.cz. Vyhlášení akce Křesadlo 2015 bude 15.4. v GH Ambassador-Národní dům.

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program od
14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium Bible:
středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše
svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00

Pozvánka na cvičení
Potrápit své tělo a zároveň podpořit dobrou věc
můžete na cvičebním Maratonu s roztroušenou
sklerózou 2016. Pátý ročník celorepublikové
akce, jejímž smyslem je zapojení pacientů
s touto nevyléčitelnou nemocí do aktivního
života široké veřejnosti, zavítá poprvé také
do Karlových Varů. V sobotu 5. března bude
v tělocvičně ZŠ Krušnohorská probíhat od 9
do 12 hodin několik druhů cvičení pro osoby
s roztroušenou sklerózou i pro zcela zdravé
vyznavače pohybu. Pod odborným vedením
si společně vyzkoušíte jógu, pilates, kruhový
trénink a další aktivity. Karlovy Vary propojí

s atmosférou na ostatních cvičebních místech
v republice i v pražské centrále telemost. Více
informací na www.marscvicenikv.cz.

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Obnova altánů pokračuje
Mezi karlovarské zvláštnosti pat
ří lesní altány. Na 120 kilometrech
promenád v městských lesích jich
napočítáte desítky. První stály už na
počátku 19. století. Vůbec nejstarší
výletní altán objednal v roce 1801
u místního tesaře Knola skotský hra
bě James Ogilvie Findlater jako dík
za čtrnáct lázeňských pobytů. O osm
let později nechal hrabě Chotek
postavit vyhlídku Belveder, na jejímž
místě stojí od roku 1906 altán Rusal
ka. A do třetice nechala roku 1894
postavit městská rada za 800 zlatých
Altán u obrazu. V roce 1993 vzniklo
hnutí k záchraně a obnově altánů
a vyhlídek. Jeho patronem se stal
spisovatel Vladimír Páral. Nadšení
milovníků historie pomohlo k tomu,
že se do roku 2003 podařilo většinu
dřevěných staveb v karlovarských
lesích opravit.

Nejznámější je Mayerův gloriet na skále u Jeleního skoku, který dal roku 1804 postavit
vídeňský obchodník s galanterií, karlovarský rodák Franz Mayer.

Empírový Dorothein altán nechal roku
1791 vystavět hrabě Christian Clam
-Gallas na počest vévodkyně Doroty
Kuronské. V 70. letech 20. století byl
altán rekonstruován, ale roku 2007
poničili altán sběrači kovů. Nyní se
dočkal kompletní obnovy.

České sedátko v lese nad Galerií umě
ní bylo obnoveno podle původních
plánů loni nákladem 213 tisíc korun.
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Jednou z firem, která pomáhá s obnovou altánů,
je Tesařská huť. Zaměřuje se na ruční tesařskou
výrobu, používá tradiční dřevěné spoje i klíny
z dubu, akátu a jasanu. „Provedli jsme už řadu
rekonstrukcí hrázděnek a roubenek, kostel sv.

Zatím poslední zakázkou Tesařské
huti je sloupový altán Bellevue v Dra
hovicích. Stojí na Šibeničním vrchu
nad Thermalem, v místě, kde po
zrušení městského popraviště roku
1786 stál od roku 1834 altán. Byl
stržen roku 1885 ale na jeho místě
postavili další. Rekonstrukce altánu
Bellevue přijde na 283.000 korun.

Jiří v Horním Slavkově, hrázděný mlýn nebo
roubený špejchar na Kokořínsku. V Karlových
Varech jsme obnovili Mayerův gloriet, Dorothein
altán a České sedátko“, říká mistr Tesařské huti
Roman Klouček.

• SPORT

Město chce obhájit zlatou známku
Ve čtvrtém roce pořádání 1/2Maratonu chtějí Karlovy Vary jako hostitelské město obhájit získanou
zlatou známku Mezinárodní asociace atletických
federací IAAF. Postavení mezi 35 městy na světě po
boku Paříže, Berlína, Londýna a New Yorku našemu
městu svědčí. IAAF už celkem udělila 43 zlatých
plaket, z toho sedm za RunCzech běžecké ligy.„To,
že Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary získal zlatou
známku, je skvělé. Pro nás ale pořádání běžeckých

závodů není jenom o oceněních, časech a rekordech. Myslíme hlavně na lidi, na samotné běžce,
pro které i letos připravíme více než stoprocentní
servis,“ říká prezident organizačního výboru Run
Czech Carlo Capalbo (na snímku). Podle něho přiláká nejvyšší ocenění IAAF do Karlových Varů s elitními atlety i tisíce výkonnostních běžců a dalších
návštěvníků, kteří ve městě utratí přes 25 milionů
korun. Kapacita letošního závodu oproti loňské-

mu ročníku vzrostla o 500 míst na celkem 4 000
běžců. Podle pořadatelů je maximální karlovarský
limit ještě o něco výše a brzy by v Karlových Varech
mohlo běžet pět tisíc běžců. Mattoni 1/2Maraton
Karlovy Vary se letos poběží už po čtvrté. Z nábřeží
Osvobození odstartuje 21. května v 18 hodin čtyři
tisíce běžců. O dvě hodiny dříve pak na stejném
místě odstartuje dm rodinný běh. Kapacita závodu
je v tuto chvíli naplněná ze 70 procent. Registrovat
se je možné na www.runczech.com.

(krl°)
VOLEJBAL

VODÁCTVÍ

TURISTIKA

Cílem je play off
Základní část extraligy volejbalu mužů končí 12.
března. Po posledním kole budeme znát soupeře
i termíny pro čtvrtfinále play off. Ve druhé polovině
března se hraje čtvrtfinále extraligy - série na
čtyři vítězná utkání, Karlovarsko odehraje první
dva zápasy doma. VK ČEZ Karlovarsko nastoupí
také do finálového bloku Českého poháru.

Týden karlovarských řek

Naše březnové trasy
5. 3.
Podél Ohře ze Stráže přes Korunní do Perštejna
12. 3.
Chabařovice – kolem jezera Milada
19. 3.
Milíkov – jarní setkání turistů Karlovarské oblasti
26. 3.
Z poutního místa Skoky do Žlutic
28. 3.
O velikonočním pondělí na Svatou horu v Příbrami

VK ČEZ Karlovarsko
– program zápasů (extraliga mužů):
Sobota 20. února (18.00):
Karlovarsko – Brno
Středa 9. března (20.05):
Karlovarsko – České Budějovice
Sobota 12. března (18.00):
Benátky n. J. – Karlovarsko

V termínu od 26. března do 2. dubna se koná
28. ročník Týdne karlovarských řek. Na programu
je jízda na divoké vodě s různým stupněm obtížnosti. Sjetí řek a říček v blízkém okolí Karlových
Varů doplní doprovodný program: prohlídka města
Karlovy Vary, exkurze do zajímavých výrobních
podniků a návštěva zajímavých a historických
míst kraje. Pro rodinné příslušníky, kteří nepojedou divokou vodu, je připravena jízda na raftu
po Ohři nebo Teplé se zkušeným instruktorem.
Zájem o raft uveďte prosím v přihlášce. Každý
účastník obdrží tričko 28. ročníku. Ubytování bude
zajištěno v hotelu Střelecký Mlýn v Březové, tel.
353 230 402, e-mail: info@strelecky-mlyn.cz,
www.strelecky-mlyn.cz . Stravování polopenze,
přes den z vlastních zásob. Startovné 7800 Kč,
děti do 14 let 5600 Kč.Současně s přihláškou je
nutno zaplatit zálohu 1000 Kč. Tato záloha pokryje náklady na dopravu, bez které nelze program
zajistit a cena není závislá na počtu účastníků.
Zálohu pošlete na následující konto:
Fio banka: 2200166653/2010, var. symbol 555,
do poznámky napište jméno plátce.
Doplatek 6800 Kč (4600 Kč) zaplatí účastníci
na místě po příjezdu do Hotelu Střelecký Mlýn.
Všichni účastníci musí umět dobře plavat. Účast
je na vlastní nebezpečí. Všechny lodě musí být
v nepotopitelném provedení s držadly na obou
koncích. Na lodi na vodě je povinné mít záchrannou vestu, přilbu, záchranné lano a rezervní
pádlo.Termín přihlášek do 1. března na email:
jardasykora@email.cz nebo poštou na adresu:
Jaroslav Sýkora, Na vyhlídce 27, 360 01 Karlovy
Vary. Další informace na www.kvreky.cz.

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.
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• SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ / KV ARENA

O centrum zdraví a bezpečí je zájem
Svět záchranářů v tuhnickém areálu KV Areny,
otevřený loni 12. září, plní
své poslání. Proudí sem
předškoláci, školáci i rodiče s dětmi. Děti a žáci
se zde učí, jak předcházet rizikům a zvládnout
nebezpečí, která na ně v běžném životě číhají.
Ve Světě záchranářů jsou domečky tematicky
zaměřené na různá rizika. Je tu domeček požárů,
policie, nemocnice i domácnost. V nich jsou
naprosto věrně simulovány nebezpečné situace
a cílem centra je naučit děti v takových situacích
správně reagovat. Autenticitu prostředí tvořili
projektanti, kteří se podílejí na natáčení filmových
scén. V areálu je také dopravní hřiště se železničním přejezdem a plně funkčními semafory. Kromě
dětí zde mohou trénovat senioři nebo maminky
s dětmi.

CO CHYSTÁ CENTRUM NA BŘEZEN
Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků
mateřských, základních a středních škol a to vždy
od 8 do 12 hodin. Probíhají zde zdarma programy
Svět zdraví, Svět bezpečí, Svět ohně, Svět rizik,

Mimořádné události a Dopravní výchova.
Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední den a v sobotu vždy od 12 do 16 hodin. Můžete využít dopravní hřiště se semafory, nebo se
jen tak projít po areálu a dozvědět se celou řadu
zajímavých informací. VSTUPNÉ: Dospělí 30 Kč,
děti do 18 let v doprovodu dospělé osoby 10 Kč,
Půjčovné kolo/odrážedlo 20 Kč, helma 10 Kč.
Další akce:
2. 3. 14:00 - 17:00 Senior akademie. Historie
města Karlovy Vary
16. 3. 14:00 - 17:00 Senior akademie. Integrovaný
záchranný systém
23. 3. 16:00 - 19:00 Kurz Právní minimum
30. 3. Senior akademie – Městská policie Karlovy
Vary
30. 3. 16:00 - 19:00 Kurz Asertivní chování, myšlení, způsob komunikace
Přihlášky a další podrobnosti jsou na
www.svetzachranaru.cz nebo je získáte na tel.
608 953 862, 777 572 576, případně na email:
info@zachrannykruh.cz.
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tivy Karlovy vary miroslav hron.
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vyhrazena pro bruslení začátečníků. Pro ty, co se
chtěli honit a předvádět rychlost, byly vyhrazeny
Již loni jsem začala chodit s 5letou vnučkou
dvě třetiny. Není mi jasné, proč alespoň v této
na bruslení. Každou neděli od 13,30 do 14,00
pro začátečníky tak krátké době není možné
se koná bruslení rodičů s dětmi. Pravidelně
kontrolovat, kdo se na stadionu pohybuje.
se i v této půlhodině prohání po ledě 16-17letí
V některých chvílích jde bez nadsázky o život!
výrostci, kteří představují nebezpečí nejen pro
Loni se kontrolovaly vstupenky, aby bylo možné
sebe ale i pro bruslící mrňata s čestný
rodiči a prarodizjistit,
kdo si ji koupil
a platili i přihlížející.
předseda
českého
šermířského
svazu Letos
či. Vzpomínám na starý zimní stadion u tržnice,
ani to ne, takže se tam bez vstupenky dostane
a dlouholetý
předseda
který byl rozdělen na tři třetiny. Jedna
byla
kdokoliv. šermířského oddílu
HanaLokomoJanotková
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celostátních soutěží a také se sami začali podílet

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dyna
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rodině Varech.
Karpíškových,
díky kterým máme
zaplacelet žije v Karlových
Přistěhoval
se sem
PODĚKOVÁNÍ
ný nájem a neskončili jsme na ulici, dále rodině
se svou manželkou,
původem
Francouzkou,
devadesáté
narozeniny
minuVážená redakce, chtěla bych Vás požádat o vy- Úctyhodné
Karasových
za potraviny
a dárky.oslavil
Velikévpoděkolých
dnech
pan
Karel
Neckář.
Jeho
rodištěm
jsou
tištění poděkování. Jsem sama sekterou
třemi dětmi.
vání patří
paní Lence
Salajkové, díky
které
kdysi potkal
vetaké
Vídni.
V Karlových
Varech
sice
Holice
na
Pardubicku,
ale
již
přes
šedesát
Než se vyřídí podpora, trvá to velmi dlouho. Loni
měl Jiřík sunar, pleny a děti potraviny a která nás
pak společně založili
rodinu
a vychovali
dva
syny
v Karlových
Přistěhoval
se sem
v prosinci jsme zůstali bez prostředků a Vánoce let žije
podporuje
stále.Varech.
Také díky
Pepině Salajkové.
Všem
měli být o suchém chlebu. Našli se
co nám
těmto
lidičkámrodina
patří
opravdu
velikéz poděkování.
a lidé,
jednu
dceru.
A protože
vzešla
kosmose svou
manželkou,
původem
Francouzkou,
pomohli a tak měly děti krásné Vánoce. Moc děkuji
 kdysi potkal ve Vídni.
Rodina
Fišerova aVarech
Jiřík Balej
kterou
V Karlových
politního základu,
má pan Neckář
dvě
ze čtyř
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny
vnoučat v Německu
a Apravnoučata
až v zAmerice.
a jednu dceru.
protože rodina vzešla
kosmosprávce komunikace nedohlédl na její uvedení do
Devadesát politního
let panu
Karlovi
málokdo
věří,
základu,
má asi
pan Neckář
dvě ze
čtyř
NAPSALI JSTE NÁM
původního stavu.

a kanalizaceO svou domácnost v pan
a samostatnost.
» přípojek
Inspekce
a rekonstrukce
ve
Staré Roli se
stará úplně sám, jen vař
přípojek
přenechal
jiným. A také na zahr
»nedávno
rozbory
»Laboratorní
Laboratorní
rozbory
»
Laboratorní
rozbory
tolik
nepracuje.
Aleadobrou
pořád
se podle svých
bezpochyby
pro jeho vitalitu,
náladu
» Projektování
výstavba
» Projektování
a výstavba
a samostatnost.
O
svou
domácnost
v
paneláku
»
Projektování
a
výstavba
obejde bez léků. Zato se ale neobejde be
Vodárny
a kanalizace
ve Staré
Roli se stará
úplně sám, jen vaření teprve
milovaného
fotbalu.
Dnes
už samozřejmě
Vodárny
ajiným.
kanalizace
Karlovy
Vary
, a.
nedávno
přenechal
A s.
také
na zahradě
už
Karlovy
Vary
,
a.
s.
jensevpodle
televizi,
tolikoblíbený
nepracuje. sport
Ale pořád
svých ale
slov bývaly do
obejde
bez
léků.
Zato
se
ale
neobejde
bez
svéhoza Vídeň
se za mičudou sám honil. Kopal
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje
takésport
za karlovarské
právě fyz
ješ
oblíbený
jen Překládáme
v televizi, aleDynamo.
bývaly
doby,Akdy
veškeré
jazyky
dice
nabraná
při Kopal
fotbale
avčetně
také
na kole,zákn
se za
mičudou
sámevropské
honil.
za Vídeň
a pak
Inspekce
a rekonstrukce
» »Inspekce
a rekonstrukce
přípojek

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo

soudního ověření

za karlovarské Dynamo. A právě fyzická konvnoučat
až v Americe.
Jako majitelé rodinných domů Sladovnická
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12,10,8,6 a 2 máme připomínky ke kvalitě prací
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz
po výměně el. kabelů v naší ulici. Výměnu kabelůinzerce
SC-330142/09
dal po 47 letech ČEZ provést firmě SEG, kopáče
SC-330142/09
najali ve Svatavě a Sokolově. Když pomineme to,
• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupince
KURZY
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
co jsme si v rozkopané Sladovnické ulici vytrpěli
stěHování – rYdol
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
od 22.srpna, kdy ukončili výkopy, do konce října,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
čr + evropa
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
než kabely uložili a zahrnuli, nejhorší nás čekalo
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Kulatá
Ivaulici
Kulatá
tel.: 602 444 940, 353 220 554
po skončení prací. Závazek, že uvedou
do pů-Iva
940www.softwarovaskola.cz
555, www.softwarovaskola.cz
lektorka777
PC kurzů
940 777
555,
lektorka PC kurzů
vodního stavu, brali asi jako vtip. Poškozené žlaby
nevyměnili ani nevyspárovali. Pochybujeme, zda
byla vůbec nějaká kolaudace. Po třech stížnostech
nedošlo k nápravě. Voda z nevyspárovaných žlabů
nyní po zimě zatéká a ničí naše opěrné zdi. A my
se ptáme, proč technický odbor magistrátu jako

stěHování – rYdo
čr + evropa
tel.: 602 444 940, 353 220or
SC-322222/10

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÁŠ PŘÍBĚH
Vážená redakce, rádi bychom vás touto cestou
požádali o gratulaci pro našeho tatínka dědečka,
pradědečka a manžela Jiřího Veselého ze Staré
Role, který se 22. března dožívá 90 let. Rodištěm
našeho tatínka byla Ledeč nad Sázavou, ale učarovalo mu podhůří Krušných hor. Do Karlových Varů
se přistěhoval za prací jako devatenáctiletý v rámci
osidlování pohraničí se svými rodiči a bratrem. Celou aktivní dobu pracoval na dráze, kde se i vyučil
zámečníkem. Společně se svojí manželkou Hankou
vychovali 3 děti, syna a dvě dcery. Po odchodu
do důchodu společně věnují volný čas zahrádce

pan
poh

a procházkám po milovaných Varech a okolí.
Tatínek se vždy velmi zajímal o historii, která se
váže k místům výletů a jeho vyprávění pak ocenila
zejména vnoučata. Kromě toho ale stihl pomáhat
jako zručný řemeslník i svým rodičům, bratrovi
a později i dětem. Dnes tráví svůj čas obklopen
obětavou rodinou, která mu oplácí lásku již celý
život rozdával. Největší oporou je mu stále jeho
manželka, která mu věnuje veškerou péči. Přejeme
našemu tatínkovi zdraví, které mu po zimě zase
umožní procházky po okolí a dobrou náladu aby
měl ze všeho radost jako dříve.
Syn Karel s rodinou
a dcery Jana a Alena s rodinami
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ANDEZIT,
AKA, NAAR,
HAJKR,
OTT, UJAE

VODNÍ
HAD

JEDNO
ZE
JMEN
PRESLEYHO

SPZ
JINDŘICH.
HRADCE

PROUTĚNÁ
NÁDOBA

TVRDÝ
OVOCNÝ
BONBON

SAMICE
BÝKA

UMĚLÝ
ČLOVĚK

JMÉNO
SPISOVATELE
PAVLA

RUSKY
KLUZIŠTĚ

OKRESNÍ
VÝBOR

PŘECHOD
KONĚ
Z KLUSU
DO CVALU

VLK
Z KNIHY
DŽUNGLÍ

NÁZEV
ZNAČKY
TUNY

MĚŘIT
VZDÁLENOST
POMOCÍ
KROKŮ

ČESKÝ
MATEMATIK

INTERNETOVÝ
VYHLEDÁVAČ
TITUL
DOKTORA

1. DÍL
TAJENKY

ZEMĚKOULE

TRUHLY

PATŘÍCÍ
ANNĚ
PŘEDLOŽKA

SLOVENSKY
JAK

CHEM.
ZN. HOLMIA

DESINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK
ÚPRAVA

JMÉNO
KOMENSKÉHO

OTČE

PRACOVAT
SEKEROU

OBILNINY
SETÉ
NA PODZIM

ČÁSTI
CHODIDEL
ZNOJ

DROGA

KARETNÍ
VÝRAZ

PODIV

IRSKÁ
REPUBLIK.
ARMÁDA

PODESTÝLKA
(NÁŘEČNĚ)
AVŠAK

SPZ
VSETÍNA

PÍSEMNÉ
OSVĚDČENÍ

ZN. PRO
KUS

ZBAVENÍ
VOUSŮ

ŘÍMSKY
49
VČELÍ
PRODUKT

DÍTĚ

JMÉNO
REŽISÉRKY
NELLIS
NĚMECKY
VEJCE

POPRAVČÍ
KANADSKÝ
ZPĚVÁK

KOČKOVITÉ
ŠELMY

DOMÁCKY
OLDŘICH

DRÁPAT

SPZ
ROKYCAN

VLASTNÍ
OSLOVI

NEROZPOUŠTĚT
SE TEPLEM

BÝT
VYSTAVEN
DEŠTI
HIMÁLAJSKÝ
HORNATÝ
KRAJ

PALIVO

LESNÍ
PLOD

ORGÁN
ZRAKU

JMÉNO
ZPĚVAČKY
SUMAC
SVATEBNÍ
KVĚTINA
OTEC
(KNIŽNĚ)

OZN.
NAŠICH
LETADEL

OBČAS

UHELNÝ
PRACH

NĚKAM
STOKA
(Z LATINY)

PYŠNÍ
PTÁCI
UNIKNOUTI
JÍZDOU

ZNAČKA
KILOKALORIE

VÝVOJOVÉ
STADIUM
HMYZU

POKRM

SPZ
JIČÍNA

JMÉNO
HERCE
RACKA
RYBÁŘSKÉ
PYTLE

ATOL V
SOUOSTR.
RALIK

McBAINOVO
JMÉNO

OTÁZKA

CHEM. ZN.
ARZENU

MOTOR.
VOZIDLO

STANOVENÁ

LATINSKY
SPISY

PRAŽSKÝ
PODNIK
ANGLICKÝ
URČITÝ
ČLEN

BUFET
KRÁČET

SOUZVUK
TÓNŮ

TYP VOZU
VOLKSWAGEN
SEDLECKÝ
RYBNÍK

ANGLICKY
OŘECH
ČESKÝ
PRÁVNÍK
STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ČESKÝ
ARCHITEKT
OSOBNÍ
ZÁJMENO

KOROZE
ANGLICKY
JÍST
ZA JINÝCH
OKOLNOSTÍ

ITALSKY
ANO

CHEM.ZN.
NIKLU

TADY

PALICE
NA TLUČENÍ

2. DÍL
TAJENKY

PRYČ
(ONA)

ELEKTRICKY
NABITÉ
ČÁSTICE

JEMNOZRNNÁ
BEZKŘEMENNÁ
HORNINA

KARETNÍ
TRUMFY

Další pozoruhodné místo Karlovarského kraje se nachází na Sokolovsku. Je zbytkem třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Tato státem chráněná přírodní
památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem nedalekého města.
Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku
chladnutí lávy. Poměrně prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Proto jsou sloupce uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy
k ploše tuhnutí, v případě tohoto povrchového výlevu kolmo k povrchu terénu v době erupce. Pokud vystoupíme z levé strany na vrcholek, můžeme se projít po čedičovém hřebenu k pěkné
panoramatické vyhlídce na Kraslicko.…
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