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číslo 2/2011
Jediná žena, co v našem 
městě řídí autobus
Tváří z titulní strany je Arnoštka Matějková.  

„V roce 1981 jsme jezdily čtyři řidičky. Teď

jezdím sama hlavně linky 4 a 16, kde se skoro

všichni známe,“ říká žena s řidičákem z roku 

1966. Kolegové ji berou, neboť má najeto 

jako nejstarší mazáci.

Zachránil na jezu 
už desítky životů
Osobností desetiletí v našem kraji byl vyhlášen 

Jan Čečrle z Radošova. On a jeho rodina již vytáhli 

z vody 53 vodáků, které strhl obávaný jez zabiják 

na Ohři. Spolu s Janem Čečrlem  pomáhá dnes 

zachraňovat také manželka, dcera a patnáctiletý 

vnuk Honza.

Úklid sněhu stojí 
dva miliony měsíčně
Nejvíce sněhu odklízí fi rma AVE. Podle smlouvy 

z roku 2004 zajišťuje největší díl zimní údržby. 

O některé úseky v lázních se stará také Správa 

lázeňských parků a menší fi rmy. Prioritu má 

60 kilometrů vybraných komunikací, kde musí 

zajistit úklid sněhu v limitu do dvou hodin.

Fontána nezpívá, 
jen kovově zvoní
Měla to být zvonkohra. Vodní gejzír v parku před 

krajským úřadem měl původně oživit areál ústavu 

v Mariánské u Jáchymova. Nakonec byl věnován 

jako ozdoba kraji. Místo melodie zurčících vodních 

kapek však vydává koule v srdci fontány jen 

kovově zvonivé zvuky.
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

našemu městu se kata-
strofy nikdy nevyhýba-
ly, ve své ne vždy klidné 
historii zažily Vary už 

leccos – požáry, povodně, válečné kon-
fl ikty, výbuchy Vřídla. Snad jen mor si 
v Karlových Varech paradoxně žádných 
ztrát nevyžádal, což vděčně připomíná 
morový sloup. Nelze se divit, že si naši 
předkové postupně vybudovali obranné 
mechanismy proti většině takových po-
hrom – kamenné domy, přehrady, míro-
vé smlouvy, preventivní vrty.

Ale přírodě neporučíš a ta tentokrát za-
hrozila velkou vodou na Ohři. Vzedmutá 
hladina zaplavila několik silnic, vnikla 
lidem do zahrádek a do sklepů, zmizely 
říční ostrůvky a jezy. Nebyl to příjemný 
pohled, když řeka během pátku 14. ledna 
nezadržitelně stoupala a prognózy hyd-
rometeorologů nebyly nijak optimistické.

Karlovy Vary to však zvládly s grácií, 
pomoc byla vždy na místě včas. Hlídky 
městské policie byly ve dne v noci u kri-
tických míst, zachraňovaly osoby i zvířa-
ta a spolupracovaly při zásazích s hasiči 
a dalšími profesionály i dobrovolníky. 
Ale stejně si nejvíce vážím přístupu na-
šich občanů. Zachovali klid, nepodlehli 
panice a navzdory neveselému dění ko-
lem sebe, únavě i vyčerpání si ochotně 
navzájem pomáhali.

I tady se opět ukázalo, že hrozba a ne-
bezpečí lidi stmeluje, dává zapomenout 
na drobné sousedské sváry a šarvátky, 
často o nepodstatné záležitosti.

Skoro by se chtělo říct, že jednou za 
čas taková hrozba lidem neuškodí, jen 
skromně připomene, s kým bychom měli 
být zadobře, kdo je nám v případě nou-
ze nablízku a jaké hodnoty máme ctít 
především. Navíc vody jednou opadnou 
a na zabahněných loukách vyroste tráva 
ještě zelenější. Kéž by to bylo vždy tak 
snadné!

Tři dny trvající velká voda prokázala, 
že my Karlovaráci dokážeme v případě 
nouze táhnout za jeden provaz, postarat 
se o ty potřebné a bez nějakých zvláštních 
rozpaků přiložit ruku k dílu. Dovolte, 
abych vám ve všem vašem konání popřál 
hodně štěstí a našemu městu zvýšený zá-
jem na evropském i světovém kolbišti.

S úctou

Jiří Klsák,
náměstek primátora města Karlovy Vary
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Fotoaktuality

Tříkrálová sbírka byla rekordní. Po otevření 67 pokladniček napočítali 147 029 korun. Nejpilnější byli koledníci ZŠ Truhlářská a Šmeralova, kteří 
vybrali přes 37 tisíc Kč, a studenti Střední pedagogické a Střední veřejnoprávní školy, v jejich pokladničkách bylo 30 tisíc Kč. Letošní 11. Tříkrálové 
sbírce požehnal biskup František Radkovský (na snímku vlevo). Loni bylo vybráno 120 814 korun.

Prvním miminkem byla Kamila. Jako první dítě roku 
v našem městě se narodila 5. ledna 2011 v 16.51 hod. 
holčička Kamila Ševítová. Vážila 3,1 kilogramu  a měři-
la 49 centimetrů. Miminku a její mamince přišel do po-
rodnice popřát primátor města, který předal oběma pět 
tisíc korun. Malá oslavenkyně je dnes už i s maminkou 
ve Staré Roli.

Labutí na Ohři letos ubylo. Odhalilo to lednové sčítání labutí a dalších opeřenců na zi-
movišti u Chebského mostu. Místo 96 zimujících labutí z let 1998–99 tu napočítali jen 48. 
Sčítací komisařka České ornitologické společnosti Diana (na snímku) uvedla, že příčinou 
změny zimoviště labutí velkých byly kruté mrazy, kdy se hejna labutí stahovala víc na jih.

Klub přátel se sešel U Křížku. K 11. novoročnímu srazu 
se sešli v lese U Křížku členové  a sympatizanti Klubu 
přátel Karlových Varů. Připili si svařákem  a becherov-
kou a popřáli si všechno nejlepší do dalšího roku. Mís-
tem setkání byl tradičně kopec s pískovcovým křížem, 
kde původní památku z roku 1624 zničili před 46 lety 
vandalové. Replika kříže, vyrobená kamenickou fi rmou 
Petra Lintemera, kterou zaplatila Společnost pro vý-
zkum kamenných křížů, zde stojí od 19. května 2000.

Naše město pomohlo Tepličce. S protipovodňovou pomocí přispěchalo město Karlovy 
Vary poté, co starostka nedaleké obce Hana Bartošová vyhlásila druhý povodňový stu-
peň. Nahromaděné ledové kry na Teplé ohrozily v Tepličce mosty i domy u řeky. Město 
převzalo kompetence ohrožené obce a samo řídilo bourání a odklízení ledových bariér, 
kácení stromů i nasazení obojživelného transportéru, poskytlo Tepličce pytle s pískem 
pro hráze u domů a koordinovalo komunikaci s Povodím Ohře, hasiči a dalšími složkami 
Integrovaného záchranného systému.
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Lidé

Jako dobrovolný záchranář má na kontě 
neuvěřitelných 53 zásahů, kdy on sám 

a jeho rodina zachránili topícího se vodáka. 
Proto byl Jan Čečrle v rámci ankety Karlo-
varského kraje vyhlášen Osobností desetile-
tí. Když ocenění v Puppu přebíral, byl z toho 
mírně rozpačitý. Mnohem jistější se cítí 
v Radošově na břehu Ohře, kde Čečrlovým 
místní říkají Rodinka od jezu. Bydlí v dom-
ku přímo u vody a na obávaný jez se dívají 
z okna. Řadu let z něho tahají vodáky a raf-
ťáky, kteří riskují a nebezpečný úsek sjedou. 
Za desítky zachráněných životů už dostal 
Jan Čečrle od Povodí Ohře povolení ma-
nipulovat s jezem, takže může ihned snížit 
průtok a tím zmenšit zrádný zpětný proud 
pod jezem. Vodákům pak hodí lano, pomocí 
kterého je vytahuje z vody. Nebýt obětavého 
rodinného týmu, přibyly by k 28 utopeným 
na jezu další desítky obětí. Kromě 62leté-
ho Jana Čečrleho pomáhá ohroženým také 
jeho 56letá manželka Blanka, jinak úředni-
ce na městském úřadu, 36letá dcera Jana, 
která pracuje na poště, a několik zásahů má 

vili. Když jsem chodil do zaměstnání, trávil 
jsem na zahradě jen čas po práci a víkendy. 
Teď, co jsem v důchodu, jsem většinu dne 
kolem domu a pořád pozoruji, co se na jezu 
děje,“ říká Jan Čečrle. Na to, že jez–zabiják 
je celoročně nesjízdný, upozorňují výstraž-
né tabule, ale někteří vodáci to přehlížejí 
a řítí se i při velké vodě do víru vln. Kromě 
lodí a raftů tu měli i převrácený vor. Jez si 
s ním pohrál jako s hračkou. Rafty obvyk-
le jez přeskočí, prohnou se, ale pak je silný 
proud vody přitáhne zpět, překlopí a seme-
le i s posádkou. Loď zase okamžitě převrátí 
dnem vzhůru. Po vytažení z vody půjčují Če-
črlovi zachráněným suché oblečení, zabalí 
je do deky a uvaří jim horký čaj. Ne každý 
případ ale končí šťastně. Loni v srpnu se tu 
převrátily dva rafty se šesti vodáky. Neměli 
ani nafukovací vesty. Hazard zaplatila živo-
tem 16letá dívka, jejíž tělo našli až u Vojko-
vic. Předtím se tady při záchraně školačky 
utopil obětavý voják. Pustil se lana a proud 
ho stáhl pod jez. Těch úspěšných zásahů Če-
črlových je však naštěstí víc.

Záchranář–amatér Jan Čečrle s oceněním 
Osobnost desetiletí

Hezký vztah jim vydržel 60 let

za sebou i 15letý vnuk Honza, který ještě cho-
dí do školy. „Statistiku si nevedeme, ale počet 
těch, co jsme vytáhli z vody, je opravdu 53. 
Jenom z Karlových Varů to bylo, pokud vím, 
šest vodáků a taky dětí. Bydlíme tu třicet let 
a prvního topícího se vodáka jsem z řeky tahal 
před šestadvaceti lety, hned jak tu jez posta-

Zlatou svatbu oslavili loni přímo na Štěd-
rý den manželé Valter a Kristina Reifovi. 

Společných padesát let si připomněli obklope-
ni rodinou. Přijel jim poblahopřát také náměs-
tek primátora Jiří Klsák. Jubilanti bydlí celý 
život v Karlových Varech. V současné době 
společně obývají byt na Růžovém vrchu. Pan 
Reif pracoval velkou část svého života v Tele-
comu jako kabelář. Jeho manželka se vyučila 
v poštovním oboru a celý svůj pracovní život 
zasvětila denní práci na poště. Mezi jejich ko-
níčky patří zahrádka, kde společně především 
odpočívají. Jejich srdce však patří cestování. 
Každý rok vyrážejí společně za teplem. Dovo-
lenou tak již strávili například v Egyptě, Chor-

vatsku nebo Řecku. Rádi si také pochutnají na 
dobrém jídle. Větším a tajným mlsalem, jak se 
nám sám přiznal, je však pan Valter. Radost 
a energii manželům dodává rodina, jejich dvě 
dcery, tři vnučky a čerstvě také dvouměsíční 
první pravnučka Nikolka. Oba manželé jsou 
plní života a svůj elán přenášejí také na čle-
ny své velké rodiny. Na naši tradiční otázku, 
jaký je recept na tak dlouhé a společné soužití, 
nám oslavenci s úsměvem odpověděli: „Pevný 
nervy a hodně tolerance, jinak to nejde vydr-
žet!“ Celá rodina přeje manželům hodně štěs-
tí a zdraví do dalších let. Zároveň také děkují 
za krásný život a za vše, co pro ně všechny oba 
udělali a dělají.

Jan Čečrle zachránil desítky životů

Manželé Hezcí oslavili hezkých 60 let

Vydrželo jim to spolu půl století

Diamantovou svatbu oslavili třináctého 
ledna manželé Olga a Josef Hezcí z Kar-

lových Varů. Poznali se právě v lázeňském 
městě, kde pan Hezký sloužil na vojně. Od 
roku 1948 bydlí v Karlových Varech, nejdříve 
v Drahovicích a od roku 1962 v bytě v části 
Tuhnice. Pan Hezký pracoval většinu života 
jako řidič z povolání, na svých cestách zažil 
mnoho zajímavých situací, a má tak plno zá-
žitků. Paní Hezká pracovala v lázních a poté 
sedmadvacet let jako vedoucí v chemické 
čistírně v Drahovicích. Jejich společným ko-
níčkem je pěkná zahrádka v Tašovicích, kde 
tráví většinu volného času a často se sem 
také na nějakou dobu přechodně přestěhují. 

Pan Josef zde má své včely a paní Olga zde 
odpočívá především při zahradničení. Oba 
si rádi pochutnají na dobrém jídle. Společně 
vychovali jednoho syna, který závodně plaval. 
V osmdesátých letech se však rozhodl odejít 
do Ameriky, kde žije dodnes. I když rodinu 
nyní dělí velká vzdálenost, snaží se vídat kaž-
dý rok. Manželé Hezcí dokonce sami podnikli 
cestu za oceán již šestkrát. Po svém bytě mají 
vystavené fotografi e celé rodiny, včetně dvou 
vnuků. Druhého ledna jim přibylo také první 
pravnouče. I po společných šedesáti letech 
mají stále harmonický vztah, a jak sami při-
znávají, někdy opravdu není na škodu si od 
sebe trochu odpočinout. A to je možná právě 

ten recept na dlouhé a spokojené manželství.
Manželům Hezkým přejeme hodně lásky 
a zdraví do dalších let!

 OSOBNOST DESET ILET Í
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Zprávy z magistrátu

Dr. Zaoralová navržena na udělení čestného občanství
Kandidátkou na udělení čestného ob-
čanství města Karlovy Vary v roce 2011 
se stala PhDr. Eva Zaoralová, dlouho-
letá umělecká ředitelka karlovarského 
MFF.

Návrh podal primátor Petr Kulhánek, kte-
rý v odůvodnění uvádí: „Navrhuji udělit 

čestné občanství města Karlovy Vary paní 
PhDr. Evě Zaoralové, jejíž život a práce jsou 
v oblasti kultury s Karlovými Vary dlouhodo-
bě úzce spjaty, a to především díky Meziná-
rodnímu fi lmovému festivalu. Je uznávanou 
českou fi lmovou teoretičkou, publicistkou 
a překladatelkou, která se zasloužila o po-
pularizaci českého fi lmu ve světě. Filmové 
publicistice a kritice se věnuje od šedesátých 
let minulého století. Pedagogicky působila na 
Filmové a televizní fakultě Akademie múzic-
kých umění, kde přednášela fi lmovou histo-
rii. Zasedala v porotách mnoha významných 
zahraničních fi lmových festivalů, jako jsou 
Benátky, Cannes, Berlín, Mannheim a dal-
ší. Dne 28. října 2010 získala od prezidenta 
České republiky Medaili Za zásluhy v oblas-

ti kultury. Eva Zaoralová je více než patnáct 
let uměleckou ředitelkou MFF v Karlových 
Varech. Přestože ke konci letošního roku 
v této funkci ofi ciálně končí, bude se i nadále 
jako poradkyně  podílet na tvorbě programu 
a reprezentaci festivalu. Eva Zaoralová je 
jednou z klíčových osobností MFF, má hlavní 
zásluhu na vybudování jeho nové, moderní 
podoby a zvýšení jeho prestiže ve světě. I díky 

ní během několika let opět vzbudil karlovar-
ský fi lmový festival zájem u odborné i laické 
veřejnosti a znovu se zařadil mezi věhlasné 
evropské přehlídky fi lmového umění. Eva 
Zaoralová je pro naše město v oblasti kultury 
velmi významnou osobností, jejíž život a prá-
ce jsou s Karlovými Vary dlouhodobě úzce 
spjaty. Vzhledem k této skutečnosti a k dlou-
hodobě vykonávané vynikající práci v rámci 
MFF, díky které mimo jiné stále stoupá me-
zinárodní věhlas města Karlovy Vary ve svě-
tě, navrhuji paní Evu Zaoralovou na udělení 
čestného občanství města Karlovy Vary.“
V souladu s OZV č. 13/2007 o čestném ob-
čanství, poctách a Ceně města Karlovy Vary 
byl odboru kancelář primátora doručen ná-
vrh se jménem kandidáta na udělení čestného 
občanství města Karlovy Vary v roce 2011. 
Vyznamenání uděluje zastupitelstvo města na 
základě doporučení Rady města Karlovy Vary. 
Vyznamenaný obdrží Listinu o udělení čestné-
ho občanství, která je opatřena symboly měs-
ta. Vyznamenanému ji předává jménem města 
primátor zpravidla při některé ze slavnostních 
akcí, pořádaných městem Karlovy Vary.

Rada města rozhodla, že držitelé stříbrné 
a zlaté medaile profesora MUDr. Jana Jan-
ského budou moci využívat slev na městskou 
dopravu. Především jim bude umožněno vyu-
žívat roční časovou zlevněnou jízdenku. Tato 
změna bude zanesena do Smluvních podmí-
nek vydaných Dopravním podnikem Karlovy 
Vary, a. s. Vedení města chce tímto rozhod-
nutím poděkovat všem občanům, kteří da-
rují krev, a pomáhají tak ostatním. Stříbrnou 
medaili získávají dobrovolní dárci krve za 20 
odběrů, zlatá jim náleží za 40 odběrů.

Malířka a grafi čka Ing. Varvara Divišová je 
jednatelkou karlovarské Galerie umění. Její 
jmenování nikoho nepřekvapilo, karlovar-
ská rodačka, dcera malíře Jana Samce, je ve 
městě i v regionu veřejnosti dostatečně zná-
má. Po vystudování karlovarského gymná-
zia absolvovala v letech 1953–78 Stavební 
fakultu ČVUT. Jejím výtvarným oborem je 
malířství a grafi ka. Ke krajinomalbě ji přivedl 
otec, s nímž odmala chodila malovat do pří-
rody a zobrazení krajiny se jí stalo přirozenou 
uměleckou aktivitou. Svoji tvorbu prezento-
vala na desítkách výstav. Kromě českých a ně-
meckých galerií také například ve švýcarském 
Lausanne, v Galerii Bohemica v Hannoveru, 
v Bad Bergzabernu a ve švédském Varbergu.

V  klubovně městské organizace Českého 
svazu důchodců v Karlových Varech, 

která byla vybavena nejmodernější audio- i vi-
deotechnikou, PC a novým nábytkem, začaly 
probíhat besedy na různá témata z oblasti pre-
vence kriminality. Projekt vznikl ve spolupráci 
městské organizace Svazu důchodců, města 
Karlovy Vary, městské policie a Policie ČR 
v rámci programu prevence kriminality. Veške-
ré náklady byly hrazeny z dotačního titulu mi-

nisterstva vnitra za spoluúčasti města Karlovy 
Vary. Projekt reaguje na současnou situaci, kdy 
se senioři stávají pro pachatele trestné činnosti 
vyhledávanou skupinou, jelikož pachatelé  zne-
užívají osamělosti, naivity, důvěřivosti a pokle-
su fyzické i duševní zdatnosti starších lidí. Díky 
získávání nových informací a možnosti otevře-
né komunikace s odborníky i se stejně starými 
vrstevníky jsou vytvářeny podmínky pro před-
cházení a řešení problémů seniorů.

Zima ještě zdaleka neskončila, ale v Lázeň-
ských lesích už plánují první akce na jaro.

Stejně jako v minulých letech se i letos mohou 
rodiče a děti těšit na jednu z tradičních akcí 
v našem městě. Poslední dubnový večer bude 
opět patřit tradičnímu pálení čarodějnic. Poté, 

co se loni slavnost  kvůli revitalizaci Sokolské-
ho vrchu musela konat u dřevěného hradu na 
velké louce v Tuhnicích, letos se opět vrací 
na Sokolský vrch. Všichni zájemci se mohou 
těšit na hry a soutěže pro děti, módní přehlíd-
ku čarodějnic i malých čarodějniček a možná 

prý přijde i Harry Potter. 
Kromě oblíbeného pálení 
čarodějnic si budou moci 
všichni přítomní dopřát 
pečení buřtů. Pořadatel 
akce Lázeňské lesy Karlo-
vy Vary slibuje, že čaroděj-
nická hranice letos vzplane 
30. dubna 11 minut po 20. 
hodině.
Podrobnější program ča-
rodějnického večera a pod-
večera přineseme v dubno-
vém čísle KRL.

Takhle znají PhDr. Evu Zaoralovou hosté, 
novináři a diváci MFF. Jako součást tandemu 
s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou

Obětaví dárci krve 
dostanou slevu

Novou jednatelkou 

je malířka
Klub osamělých seniorů zahájil činnost

V Lázeňských lesích chystají čarodějnice

Snímek z minulé slavnosti napovídá, že pálení čarodějnic berou 
v Lázeňských lesích jako skvělou zábavu
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Zprávy z magistrátu

Hlasování rady je nyní transparentní

Kdo dostane letos 
Křesadlo?

Nové elektronické zařízení, které při 
hlasování začali používat členové rady 

města, je zárukou, že veškerá projednávaná 
evidence vedení města bude transparentní 
a především dohledatelná. „Dosud radní 
hlasovali ručně, a občané se tak nedozvěděli, 
jaký postoj k dané problematice zaujal kon-

krétní radní. V zápisu, který se pravidelně 
zveřejňuje na webových stránkách magistrá-
tu www.mmkv.cz, bylo dosud uváděno na-
příklad  osm pro návrh. Nyní bude uváděno 
jmenovitě, jak který radní o daném bodu pro-
gramu hlasoval,“ vysvětlil novinku náměstek 
primátora Jiří Kotek.

Začátkem letošního roku začala nová vlna 
výměny řidičských průkazů. Jde o do-

klady, které byly vydány od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004. Tyto průkazy jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 
prosince 2013. V této vlně výměn zbývá na 
registru řidičů Odboru dopravy Magistrátu 
města Karlovy Vary v rámci obce s rozšíře-
nou působností k výměně 7 829 řidičských 
průkazů. Protože je tato výměna povinná 
ze zákona, bude opět provedena bezplatně. 
Žadatelé si s sebou musejí přinést fotogra-
fi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský prů-
kaz a doklad totožnosti. Veškeré informace 
k výměně jsou na www.vymentesiridicak.cz 
a na  www.mmkv.cz. Řidiči mohou využívat 
elektronický objednávkový systém klientů 

na webových stránkách magistrátu města 
v sekci Úřad on-line. Díky tomuto systému se 
mohou občané na registr řidičů objednat na 
určitý den a určitou hodinu, a předejdou tak 
frontám a dlouhému čekání. Objednat se zde 
mohou na příjem žádosti o výměnu ŘP nebo 
již na výdej nového průkazu. Stále také pro-
bíhá výměna řidičských průkazů vydaných 
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, po 
Novém roce již ale za poplatek 50 Kč. 
Podle ministerstva dopravy zbývalo v rám-
ci této povinné výměny na začátku roku 
stále ještě 3 536 dokladů. Řidiči, kteří si 
svůj řidičský průkaz nevyměnili, porušují 
zákon. V případě, že se při silniční kont-
role prokážou neplatným dokladem, hrozí 
jim sankce. (mm)

Město Karlovy Vary obdrželo v polovině 
prosince 2010 první platbu dotace z Ope-

račního programu Životní prostředí na projekt 
rekonstrukce a dostavby devíti opěrných zdí, 
které byly realizovány v centru města v termínu  
od 1. 11. 2009 do 20. 7. 2010. Celkové náklady 
realizované akce, do níž byly zahrnuty opěrné 
zdi U Synagogy (na snímku), za Galerií umění 
– východní část, na Tylově ulici a po dvou pak 
na Ondřejské ulici, Lučním vrchu a Na Milíři,  
činily 10 milionů Kč. Projekt byl spolufi nanco-
ván Evropskou unií – Evropským fondem pro 

regionální rozvoj a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Na zmíněných opěrných zdech 
došlo k lokálnímu či úplnému přezdění. Okolní 
přilehlé svahy byly očištěny od náletové vegeta-
ce a zeminy. Nad patami zdí se obnovily původní 
odvodňovací otvory nebo byly vybudovány otvo-
ry nové. Opěrné zdi a jejich části, které nevyža-
dovaly přezdění, byly vyčištěny a nově vyspáro-
vány. Více informací o tomto projektu a dalších 
projektech fi nancovaných Evropskou unií na-
leznete na stránkách www.kvprojekty.eu.

Již pátý ročník akce Křesadlo vyhlásilo Ma-
teřské centrum Karlovy Vary Vlaštovka. Jde 
o cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčej-
né věci. Podle ředitelky centra Věry Bartošové 
je smyslem akce ocenit obětavé dobrovolníky 
a zviditelnit neziskový sektor, vzbudit v lidech 
zájem pomáhat jiným a respekt k těm, kteří to 
dělají. V loňském roce bylo uděleno 37 Křesa-
del v 10 krajích a městech. V Karlovarském 
kraji byla loni předána čtyři Křesadla. Nomi-
nační období na cenu Křesadlo začalo 8. ledna 
a končí 7. února 2011. Nominační formuláře 
jsou k dispozici v Mateřském centru Karlovy 
Vary a na jeho webových stránkách (www.
materske-centrum.cz). Slavnostní předávání 
cen proběhne 4. 3. 2011 na hradě Loket.

Zimní údržba a úklid sněhu stojí naše měs-
to měsíčně zhruba 2,5 mil. Kč, roční nákla-
dy jsou celkem 12,5 mil. Kč. Podle smlouvy 
z roku 2004 se o zimní údržbu stará společ-
nost AVE CZ, některé chodníky a komunika-
ce pro pěší udržuje  Správa lázeňských parků 
a část svažitých ulic v centru ještě specializo-
vaná fi rma. Limit údržby na 60 kilometrech 
rychlostních a sběrných komunikací jsou dvě 
hodiny. Další vybrané komunikace mají limit 
pro úklid sněhu šest hodin a  třetí priorita do 
24 hodin. U ostatních komunikací není limit 
stanoven. Chodníky mají tři stupně priority: 
pěší zóny a nejfrekventovanější ulice mají 
limit 4 hodiny, ostatní 8 hodin a je asi 40 
úseků stezek, chodníků a schodišť, které se 
v zimě neudržují.

Začala další výměna řidičských průkazů

Opěrné zdi opravilo město z dotace EU
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Komunální politika

Programové prohlášení rady města 
pro funkční období 2010–2014

1. RADNICE OTEVŘENÁ OBČANŮM 
A ČITELNÁ SAMOSPRÁVA

 Rada města zachová přístup opozičních 
zastupitelů na svá jednání, při zveřejňování 
zápisu z jednání a usnesení bude uvádět i hla-
sování jednotlivých členů rady o schválených 
bodech. Pro jednání zastupitelstva bude vy-
tvořen kodex zastupitele a úpravou jednacího 
řádu bude rozšířena možnost pro širší účast 
občanů.

 Zveřejňováním veškerých veřejných zaká-
zek města bude dosaženo větší transparent-
nosti, jasných podmínek zadání a zveřejnění 
výběru výsledku zadávacího řízení. Bude 
uplatněna zásada preference nejnižší ceny 
jako výběrového kritéria a cenu nebude mož-
né během realizace zakázky navyšovat.

 Pro větší transparentnost nakládání s ma-
jetkem města budou stanovena pravidla pro 
pronájem i prodej. Veškeré veřejné nabídky 
budou zveřejněny.

 Budeme usilovat o vstřícný a profesionální 
úřad pro občany.

 Občan dostane bezodkladně informaci, 
vytvoříme kodex úředníka.

2. LEPŠÍ NAKLÁDÁNÍ S HISTORICKÝM 
MAJETKEM MĚSTA

 Zajistíme, aby město využívalo svůj maje-
tek k zajištění komfortního životního stylu 
občanů i návštěvníků. Prioritou bude údržba 
a obnova veřejné infrastruktury. Dokončíme 
privatizaci bytového fondu. U historického 
majetku budeme dbát na jeho ochranu.

 Veškeré nakládání s majetkem města bude 
transparentní, obnova, údržba i prodej budou 
formou veřejných výběrových řízení.

 Efektivní využití pozemků města zajistí 
strategická koncepce a nový územní plán. 
Zvláštní pozornost věnujeme KV Areně. Veš-
keré investiční akce budou podrobeny veřejné 
diskuzi a projednání.

3. PÉČE O PAMÁTKY A VHODNĚJŠÍ NOVÁ 
ARCHITEKTURA

 Naší prioritou je zápis města v rámci zápa-
dočeského lázeňského trojúhelníku na se-
znam památek UNESCO. Před tímto zápi-
sem necháme zpracovat detailní pasportizaci 
památek.

 Nová architektura ve městě musí být kva-
litní a vhodná. Budeme preferovat památko-
vé zájmy před zájmy investorských projektů, 
které nejsou v souladu s prostředím.

4. DO ROZHODOVÁNÍ ZAPOJÍME 
ODBORNÍKY I VEŘEJNOST

 Budeme prosazovat, aby nová výstavba re-
spektovala tradici a ráz území. Dopracujeme 
regulaci územního plánu, aby lépe řešil potře-
by města, dohlédneme na odborné a nezávislé 
rozhodování a budeme bojovat proti kliente-
lismu a tlaku investorů. Dořešíme architekto-
nický dozor a budeme aktualizovat koncepci 
rozvoje města.

 Do diskuze o prioritách dalšího rozvoje 
města zapojíme veřejnost.

5. PRIORITOU ZŮSTÁVÁ LÁZEŇSTVÍ 
A CESTOVNÍ RUCH

 Pro zachování lázeňského rázu budeme 
podporovat lázeňství a cestovní ruch jako nej-
větší nositele zaměstnanosti ve městě.

 Prosadíme aktualizaci Statutu lázeňského 
místa.

 Zasadíme se o vytváření vhodného pro-
středí pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 
a zkvalitnění propagace města. Přiblížíme lá-
zeňství obyvatelům města podporou rozvoje 
lázeňské infrastruktury.
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Prohlášení rady města

6. CHCEME BÝT MĚSTEM S KVALITNÍ 
KULTUROU

 Vytvoříme vyvážený a spravedlivý systém 
udělování grantů. Zachováme podporu tra-
dičních kulturních akcí jako MFF, Jazzový 
festival a Mezinárodní pěvecké soutěže.

 Zajistíme fi nanční a personální stabilizaci 
KSO, podpoříme rozšíření nabídky Městské-
ho divadla o vlastní divadelní tvorbu, vybudu-
jeme letní scénu v Letním kině, zachováme 
prostor pro klubovou tvorbu v Divadle Hu-
sovka a činnost Městské galerie, kina Čas 
a Lidového domu.

7. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU SLOUŽIT 
TAKÉ OBČANŮM

 Podpoříme vrcholové a výkonnostní spor-
ty, zejména ty, které zviditelňují naše město. 
Budeme podporovat mládežnický sport a vyš-
ší využití sportovních zařízení v majetku měs-
ta pro volnočasové aktivity a každodenní 
sport obyvatel.

 Zasadíme se o důsledné manažerské vede-
ní KV Areny i dalších budovaných sportovišť 
a jejich efektivnější využívání také veřejností.

8. NEZAPOMÍNÁME NA DŮCHODCE ANI 
SOCIÁLNĚ SLABÉ

 Vytvoříme jasnou koncepci poskytování 
sociálních služeb a podpory volnočasových 
aktivit neziskových organizací pro občany 
města. Upřednostníme rozvoj sociálních slu-
žeb pro osoby se zdravotním postižením, so-
ciální prevence pro děti a mládež a sociální 
poradenství.

 Podpoříme vznik nových domovů důchod-
ců, domovů s pečovatelskou službou a hospi-
ců  tak, aby se výrazně zkrátila čekací doba na 
umístění do těchto zařízení.

9. VYBAVENĚJŠÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ 
POZORNOST DEMOGRAFII

 Budeme podporovat rozvoj vysokého škol-
ství v našem městě.

 Zvýšíme materiální podporu pro lepší vy-
bavení základních a mateřských škol. Vytvo-
říme komisi pro vzdělávání, školství a demo-
grafi i ke sledování aktuálního stavu vývoje 
obyvatelstva města.

10. CHCEME ŽÍT VE ZDRAVÉM 
A ČISTÉM MĚSTĚ

 Prioritou bude čistota ve městě. Podpoří-
me rozvoj ekologické veřejné dopravy, zave-
deme účinnější regulaci vjezdu do lázeňského 
území.

 Rozšíříme parkové úpravy a veřejnou ze-
leň i mimo centrum v okrajových částech 
města a zajistíme údržbu těchto ploch.

 Zkvalitníme systém nakládání s odpady, 
rozšíříme počet sběrných nádob na tříděný 
odpad a zefektivníme činnost sběrných dvo-
rů.

 V Lázeňských lesích rozšíříme plochy pů-
vodních dřevin.

(Mezititulky: Karlovarské radniční listy
Celé znění dokumentu najdete na www.mmkv.cz)
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Zprávy z magistrátu / Inzerce

Rada města uložila na svém jednání dne 
4. 1. 2011 prvnímu náměstkovi J. Kot-

kovi prověřit starší majetkové kauzy, které 
vykazují zjevné známky nevýhodnosti pro 
město. Náměstek Kotek byl také pověřen pro-
vést nezbytné kroky, které by vedly k nápravě 
smluvních a majetkových vztahů. Následně 
rada uložila náměstkovi vyhledat advokát-
ní kanceláře ke spolupráci na této činnosti. 

V návaznosti na toto usnesení bylo na webo-
vých stránkách města a na veřejné elektronic-
ké desce zveřejněno výběrové řízení na vyhle-
dání advokátů. Zadáním výběrového řízení 
je, aby soutěžitel navrhl řešení abstraktního 
právního úkolu. Vítěze vyhodnotí tříčlenná 
komise. Vítězný řešitel bude odměněn část-
kou 20 tisíc Kč. Termín výběrového řízení pro 
předložení řešení je 14. 2. 2011.

SC-301281/5

Pomozte nám rozšířit

databázi dlužníků
 

 
v našem kraji.

Půjčky z nebankovního zdroje

Svěřte nám vašeho dlužníka.

Vymáhání a odkup pohledávek.

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary

Tel.: 608 887 988, 723 012 302

Nedávejte

dlužníkům

další šance!

Reality

www.avalfinancial.cz
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Cvičení metodou SMsystém pro děti od 6 do 15 let
Pondělí 14:00, Čtvrtek 15:30

Pod odborným vedením fyzioterapeutů či vyškolených lektorů.
Je to léčba při bolestech zad, vadného držení těla, prevence vzniku skoliózy.

Kompenzační cvičení pro děti od 6 do 15 let
Pondělí 16:00

ModernDance pro děti od 6 do 15 let
Latinskoamerické tance ve formě ZUMBY

Pondělí a pátek od 15:00

Cena za 1 hodinu 65 Kč  |  Cena permanentky na 10 hodin 500 Kč
Objednávky a bližší informace na tel. číslech: 

355 311 411, 355 311 414, 608 107 502, 774 495 885

Metoda MFK – hit současné fyzioterapie
Metoda MFK je kombinace počítačového softwaru 
a tradiční fyzioterapie. Je vhodná pro řešení bolestivých 
stavů pohybového systému.

Proč vyzkoušet metodu MFK?
+ Prokazatelně se krátí doba vaší léčby

+ Pocítíte rychlou úlevu od bolesti
+ Odborník vám pomůže objektivně odhalit příčinu bolesti

+ Odhalí oblasti vašeho těla, které jsou rizikové a zranitelnější
+ Lépe porozumíte souvislostem vzniklých obtíží

+ Budete spokojenější po fyzické i psychické stránce

Těšíme se na Vaši návštěvu!
tel.: 355 311 411, mobil: 608 107 502 S
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Jednání zastupitelů města zablokoval kraj

Město hledá advokáty

Na této stránce KRL jsme vás měli infor-
movat o rozpočtu města na rok 2011 

a názorech sedmi politických klubů včetně 
opozice na jeho skladbu. Ke schválení rozpoč-
tu však nedošlo. Zasedání zastupitelů města, 
svolané na 25. ledna do velkého jednacího 
sálu krajského úřadu, se neuskutečnilo. Ve-
dení kraje na poslední chvíli odmítlo jednání 
povolit. „Nechceme být vtaženi do sporu mezi 
hokejovým klubem a magistrátem. Přijde sem 
300 dětí a všichni si to budou spojovat s kraj-
ským úřadem. Jestliže má být demonstrace, 
tak ať je před magistrátem a ne na kraji,“ odů-
vodnil rozhodnutí hejtman Josef Novotný. 
Podle zákona o obcích nelze jednání zastu-
pitelů v již ohlášeném termínu svolat jinde. 

Termín a místo musí být ohlášeny nejméně 
7 dní předem. 
Rada města rozhodla o termínu jednání za-
stupitelstva  loni 30. listopadu, o místě konání  
na Krajském úřadu pak letos 11. ledna. (Obě 
předcházející jednání zastupitelů města byla 

v opraveném Lidovém domě.) K rozhodnutí  
vedení kraje pouhé čtyři dny před daným ter-
mínem řekl náměstek primátora Jiří Kotek: 
„Považuji to za docela solidní faul, protože 
jsme měli jednat o rozpočtu a také o naší pod-
poře porcelánce Moritz Zdekauer, kde lidé 
nedostávají už několik měsíců výplaty.“ Podle 
primátora města Petra Kulhánka byl termín 
řádně předjednán a odsouhlasen oběma stra-
nami. „Ze strany kraje je to hodně nestandard-
ní řešení. Nechal jsem si jejich informaci poslat 
písemně, ale to udělali až den před termínem 
zasedání. Domníváme se, že kraj neměl právo 
jednání neumožnit,“ uvedl primátor.  
Zastupitelstvo města zasedne 15. února od 
8.30 hod. v Lidovém domě.

Pravidelné informace přímo od primátora, obou 

jeho náměstků, radních a ředitelů organizací 

města může karlovarská veřejnost sledovat 

nyní na ofi ciálních webových stránkách měs-

ta www.mmkv.cz. Stačí, když hned na úvodní 

stránce klikne zájemce na odkaz „Karlovarský 

týdeník“, kde se mu zobrazí archiv jednotlivých 

jmen a pořadů. Zástupci města zde podávají 

aktuální informace o dění v Karlových Varech.

Informace od pramene

inzerce

10



Sledované projekty

Dokonalá proměna čeká zřejmě území 
mezi Chebským mostem a Plynárenskou 

lávkou na jižním břehu Ohře. Podle plánů re-
vitalizace Dolního nádraží by tu mohl vznik-
nout karlovarský CENTRAL PARK. Projekt 
připravuje již od roku 2008 společnost GAM-
MA  Property, a.s., patřící do skupiny britské 
developerské fi rmy Lordship. Územní studie 
byla již projednána radou a zastupitelstvem 
města v roce 2009 a koncepce dopravního 
řešení byla odsouhlasena loni. Nyní je už do-
končena dokumentace k územnímu řízení.
Společnost GAMMA Propery vyhověla v mi-
nulých dnech žádosti vedení města Karlovy 
Vary a pozastavila zjišťovací řízení posuzová-
ní vlivu stavby na životní prostředí. Čas navíc 
má umožnit radním a zastupitelům města 
lépe prostudovat projektovou dokumentaci 
CENTRAL PARKU.

O CO SE JEDNÁ?

Území, kde jsou dnes zčásti zdevastované 
zahrádky, kuželna, tuhnická výtopna a dílny 
Českých drah, by se změnilo v novou měst-
skou čtvrť. Ambiciózní projekt počítá se za-
stavěním plochy zhruba dvanácti hektarů. 
Na nich nabízí investor  postavit 500 bytů, tři 

hotely, dvě kasina, obchodní pasáže a soukro-
mou kliniku.
Architektonický koncept pro projekt byl vy-
tvořen mezinárodně uznávanou společnos-
tí ALSOP, sídlící v Londýně. Další stupně 
projektové dokumentace jsou zpracovávány 
jednou z nejlepších českých architektonic-
kých a projekčních kanceláří SIAL. Nadšení 
investora trochu zchladily nejasnosti kolem 
fungování dopravního terminálu. Lordship 
chce soustředit současné železniční a au-
tobusové Dolní nádraží na menší plochu, 
což se nelíbí Českým drahám, které dosud 
vlastní polovinu objektů v této lokalitě. Zby-
lých sedm a půl procenta plochy patří ČSAD 
Plzeň. Někteří urbanisté rovněž namítají, že 
projekt je předimenzovaný. „Třicetipatrové 
domy se nehodí do klidové zóny města. Chce-
me proto umožnit občanům, aby se k záměru 
vyjádřili. Ať se rozhodnou, zda mrakodrapy 
v Tuhnicích chtějí, či ne,“ uvedl radní města 
Otomar Homolka. Nová zástavba by navíc 
zasahovala až do odpočinkové zóny na pra-
vém břehu Ohře, kterou chce město propojit 
s dalším územím ve směru na Doubí.  Podle 
britského investora lze plány po schválení 
uskutečnit do deseti let.

CO BY PROJEKT PŘINESL MĚSTU?

Kromě rozvoje cestovního ruchu, lázeň-
ství a služeb by přispěl k rozšíření možností 
kongresové turistiky a zvýšení kvality života 
a bydlení v této lokalitě. Projekt by také zvý-
šil zaměstnanost. Během osmileté  výstavby 
by vzniklo šest až osm tisíc pracovních míst. 
Samotným provozem by vzniklo 2200–2500 
nových trvalých pracovních míst. Občanům 
města by CENTRAL PARK přinesl nový park 
a rekreační oblast, nová veřejná prostranství 
(náměstí, kolonádu, promenádu), moderní 
železniční stanici a jednotný přestupní uzel 
s autobusovou dopravou. Vzniklo by rovněž 
nové kulturní, zábavní a zdravotní centrum 
včetně seniorparku, akvaparku, revitalizace 
obou břehů Ohře, snížení hluku z dopra-
vy v Západní ulici a zklidnění dopravy na 
náměstí Republiky. Touto investicí by byla 
zvelebena zanedbaná část centra města, tzv. 
brownfi elds.

Výstavba krytého bazénu u KV Areny bude  
zahájena  letos na jaře. Postaví ho sdruže-

ní Bazén Karlovy Vary fi rem Metrostav, Tima 
a Baustav. Navzdory počátečnímu odporu a 
výhradám nového vedení se tato stavba rea-
lizovat bude. Pokud by se tak nestalo, muselo 
by město zaplatit pokutu a vrátit peníze, které 
získalo z fondů EU. Bazén je totiž součástí 
Integrovaného plánu rozvoje města, z něhož 
prostřednictvím fondů byly hrazeny napří-
klad projekty Vesnička bezpečí, rekonstrukce 
areálu Rolava, Meandr Ohře a míčová hala. 
Město na ně celkem získalo 420 milionů ko-
run. O původní ceně za bazén se stále vedou 
jednání. „Jsme na částce 271 milionů korun a 
jednáme dál. Tendr na bazén vyhlásilo bývalé 
vedení magistrátu tvořené ODS a ČSSD a ví-
těze schválilo týden po skončených komunál-
ních volbách. My nyní licitujeme o ceně za-

kázky. Snažíme se ji snížit. Jednáme s fi rmou 
Metrostav, která sdružení Bazén zastupuje. 
Zatím se nám podařilo dohodnout, že koneč-
ná cena za bazén bude o šest milionů nižší,“ 

uvedl náměstek primátora Jiří Kotek. Před-
pokládaná doba výstavby je osmnáct měsíců. 
Zahájení  se plánuje na 1. března letošního 
roku a dokončena by měla být koncem srpna 
roku 2012. Magistrát už také vyhlásil výzvu k 
podání nabídek v rámci zjednodušeného pod-
limitního řízení na veřejnou zakázku inženýr-
ské činnosti pro výstavbu krytého plaveckého 
bazénu, lávky a parkoviště. Město oslovilo 19 
fi rem, které se již v minulosti podílely na růz-
ných městských projektech. (mm)

Revitalizací Dolního nádraží by mohl 
vzniknout karlovarský CENTRAL PARK

Bazén chce město postavit levněji

Společnost Lordship zahájila činnost v roce 1989 ve 
Velké Británii. Za první tři roky postavila přes milion 
čtverečních metrů obchodních a rezidenčních ploch. 
Od roku 1991 má fi rma zastoupení v Praze s názvem 
LORDSHIP ESTATES, od roku 1997 v Brně a od 2003 
v Bratislavě. V roce 2007 se změnila na a.s. Lordship.

Území, kde by podle plánů Lordshipu měl vzniknout CENTRAL PARK

V nové zástavbě by měla dominovat bílá
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Událost měsíce

Návštěvníci karlovarské Vřídelní ko-
lonády zírali od 17. ledna překvape-
ně přes sklo zavřené kolonády. Vříd-
lo přestalo tryskat! Tryska výstřiku, 
chrlící obvykle za minutu dva tisíce 
litrů minerální vody, 72 stupňů Celsia 
horké, vyschla. „Žádná katastrofa. Je 
to jediný výpadek v roce, kdy je pra-
men zcela odstaven od přírodní termy, 
a tu odkláníme do podzemních tras,“ 
uklidňoval ředitel Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád ing. Milan 
Trnka a dodal: „Předem jsme uvědo-
mili všechny odběratele, že od 17. do 
28. ledna vřídelní voda ve městě ne-
poteče. Vřídlo netryská a kolonáda je 
zavřená. Je to obvyklá zimní odstávka 
s výlukou vřídelní vody. Asi jako mají 
teplárny. S tím rozdílem, že my musí-
me během dvanácti dnů provést údrž-
bu rozvodů a akumulačních nádrží, 
vyčistit fontánu Vřídla i pitné stojánky, 
vyměnit ucpané potrubí a provést nut-
nou údržbu kolonády i podzemí.“

Každoroční odstávka Vřídla a jeho ko-
lonády je nutná. Rozvody termy kvůli 

silné mineralizaci zarůstají vřídlovcem. Na 
vnitřním profi lu se usazuje tak masivně, že 
každým rokem musí v našem městě vyměnit 
kilometr potrubí světlosti od 10 až do 350 
milimetrů. Odběratelé vřídelní vody, jejichž 
balneoprovozy zásobuje tři kilometry dlouhé 
potrubí od Vřídla, se zásobili vodou z akumu-
lačních nádrží. Práce na kolonádě i v podzemí 
probíhaly letos, stejně jako v minulých letech, 
v prodloužených směnách.

HISTORIE VARUJE PŘED VÝBUCHY VŘÍDLA

Už před rokem 1358, kdy naše město dosta-
lo jméno podle horkých pramenů Wary, se tu 
všechno točilo kolem vřídelní vody, kterou pří-
roda nabídla. Podle nejstarší písemné zmínky 
z roku 1349 žilo u pramenů 250 obyvatel, kteří 
v horké vodě pařili drůbež, prasata i dobytek.

Paření drůbeže u Vřídla

Chodby pod Vřídlem obsadili v minulých 
dnech montéři se sbíječkami. Práce byly velmi 
intenzivní. Bez údržby, čištění a výměny potru-
bí s usazeninami vřídlovce by hrozily výbuchy, 
které město ve své historii už několikrát zažilo

Takhle vypadá dokonalá inkrustace vnitřního 
profi lu potrubí vřídelní vodou

Tryska výstřiku Vřídla v době oprav a čištění. Obrázek minulých dvanácti dnů

Poslední kapky vřídelní termy, než Vřídlo 
přestalo stříkat

Kolem prázdné vřídelní fontány začal boj 
s časem, aby se všechny práce stihly včas

Vřídlo vyschlo, naštěstí
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Odstávka Vřídla

Do roku 1522 se voda používala jen ke koupe-
lím. Pak loketský lékař dr. Václav Pajer dopo-
ručil pití vody (3 až 7 kofl íků denně). Přesto 
se ještě roku 1650 u Mlýnského pramene dál 
spařovala drůbež a koupali koně. Teprve od 
roku 1780, kdy na popud dr. Davida Beche-
ra začaly pitné kúry, divoká jatka u pramenů 
skončila. Vody byl dostatek. Vřídlo původně 
od roku 1500 vyvěralo ze dvou mělkých pra-
menů na pravém břehu Teplé. Jedna ze stře-
dověkých kronik uváděla, že gejzír tryskal až 
do výšky 40 metrů. Experti z toho odvozují, že 
jeho vydatnost mohla být až 4700 litrů vody 
za minutu. Kolem roku 1700 vyvěralo ve Wa-
rech 40 pramenů. Prvním z nich, který byl 
jímán vrtem, hlubokým 3,63 metru, byl roku 
1853 Bernardův pramen (dnes pramen Kní-
žete Václava na Mlýnské kolonádě).

VŘÍDLO SUŽOVALY DIVOKÉ VÝVĚRY

Karlovarské prameny dosahují bodu varu 
v hloubce dvou kilometrů, stoupají za podpo-
ry CO

2
 vzhůru a obohacují se minerály. Těsně 

pod povrchem naráží minerální voda na vří-
delní desku, silnou místy až 16 metrů. Pulz 
Vřídla způsobuje přetlaky CO

2
, který se hro-

madí v dutinách vřídelní desky. Jícen prame-
nů se ale zanáší, neboť v každém litru je 6,46 
gramu nerostných solí (z 92 prvků jich obsa-
huje 47). Při vydatnosti Vřídla 2500 až 3300 
litrů za minutu vynese denně tři miliony litrů 
vody a v ní 18 tun minerálních solí. Problémy 
s utěsňováním pramenů byly od nepaměti.  
Nepomáhali patroni pramenů sv. Florián, sv. 

Vavřinec ani sv. Jan Nepomucký, k nimž měs-
to sloužilo mše. Vřídlo si bouchalo a měnilo 
počet jícnů. Roku 1571 mělo dva otvory, o 50 
roků později tři. Roku 1774 mělo Vřídlo pět 
otvorů a roku 1788 deset. Divoké vývěry osla-
bovaly vydatnost gejzíru a ucpávání jícnu při-
nášelo výbuchy. Jeden z největších  byl 7. led-
na 1620, kdy Vřídlo zcela zmizelo a fontána 
se objevila až 1. března.Výbuchy zaznamenali 
roku 1703, 1712, 1713, 1766, 1774,1788, ty 
největší roku 1799 a 1809. Roku 1727 byl 

v pořadí pátý výbuch Vřídla utěsněn tak, že 
na vřídelní desce v řečišti Teplé navršili kopec 
pytlů s pískem. Další výbuch ale otevřel nový 
jícen a ten v prosinci 1766 zaplavil celé Tržiště 
a chrlil vodu až do roku 1825. Vřídlo mělo v tu 
dobu pět jícnů a v září 1788 tryskalo dvanácti 
otvory. Ačkoliv radnice nařídila Vřídlo převr-
távat, po výbuchu 2. září 1809 vyrazil nový 
pramen, který pojmenovali Hygie, a po něm 
ještě jeden, Nová Hygie. Roku 1834 naposle-
dy praskla vřídelní deska, ale to byl poslední 

Práce neprobíhaly jen na Vřídelní kolonádě, ale také před Mlýnskou kolonádou a pramenem Svobody

První stáčírna vřídelní vody (vlevo) byla na místě dnešního korza před Thermalem

jen na dvanáct dní
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Odstávka Vřídla

velký výbuch. Pak už byl jícen hlídán, utěsně-
ní místo jílem prováděno betonem a převrtá-
vání pramenů se stalo ve městě zákonem.

KLID PŘINESLO HLUBŠÍ ZACHYCENÍ VŘÍDLA

Poslední velké utěsňování okolí Vřídla bylo 
roku 1930. Přesto až do roku 1975 vydrželo 
mělké zachycení pramenů v hloubkách od 
čtyř do šesti metrů. Průvaly minerální vody 
do roku 1975, kdy divoké vývěry ubíraly 
Vřídlu až 1800 litrů za minutu, donutily láz-
ně k nápravě. Začalo se s důkladnou asanací 
pramenů a injektáží koryta Teplé betonem 
až do hloubky osmi metrů.  Bylo provedeno 
jedenáct vrtů – šest svislých, tři šikmé a dva 
hloubkové do hlubiny 370 metrů. Lepší utěs-
nění zajistila jílo-cementová směs, která vy-
plnila  dutiny ve vřídlovci a zabránila úniku 
thermy. Pohyby zemských ker v korytě Teplé 
byly jen v letech 1975 až 1980 až 12 milimet-
rů! Během vrtů došlo dvakrát k průvalu termy 
(v roce 1979 a o rok později, kdy gejzír skrápěl 
Tržiště a Divadelní náměstí dvěma tisíci litry 
za minutu). V roce 1982 narazily sondy pra-
meny v hloubce od 48 do 132 metrů. Po 500 
letech tak skončila éra mělkého jímání. Vřídlo 
je nyní napájeno ze čtyř vrtů z hloubky od 48 
do 88 metrů. Jeden slouží pro výstřik fontány, 
zbývající zásobují balneoprovozy. Výtrysk je 
přiškrcen, aby  tryskal maximálně do 14 met-
rů.  Hrozba výbuchů Vřídla skončila. (fi k)

V roce 1879 tryskalo Vřídlo nad fontánou 
z bronzu

V roce 1912 již padal minerální gejzír do kamenné fontány

Od 29. ledna je opět Vřídelní kolonáda v provozu a Vřídlo tryská jako dřív

Sledování teploty a tlaku 
se provádí u každého 
pramene

Vřídelní voda 
má dnes vlastní 
ochrannou známku

Od 29. ledna je 

ty a tlaku 
ždého

í 
mku

14



Kulturní servis

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

6. 2. 15:00

Jana Galinová: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Docela velké divadlo

Hudební pohádka, která humornou formou přibližuje dětem 

svět, ve kterém číhá nebezpečí většinou ve chvíli, kdy to 

nejméně čekáme. Hrají: Martina Pawerová, Lenka Lavičko-

vá ad. Režie: Jurij Galin.

7. 2. 19:30

Aldo Nicolaj: Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ

Agentura Harlekýn

Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním. Hrají: 

Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Režie: Jiří 

Menzel.

9. 2. 19:30

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ...

Komorní orchestr Nálady se sólisty

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 

operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dal-

ších. Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs – tenor, Petr 

Matuszek – bas.

11. 2. 19:30

Rob Becker: CAVEMAN - POINT s.r.o.

Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá 

muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, 

partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: 

Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl.

13. 2. 15:00

Vladislav Kracík: O PRAČLOVÍČKOVI - Divadlo Tramtárie

Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů 

a ptakoještěrek. Hrají: Dáša Rybářová, Petra Konvičková ad. 

Režie: Vladislav Kracík.

14. 2. 19:30

Eric Bogosian, Dodo Gombár: SEX, DRUGS, ROCK & ROLL

Divadelní spolek Frída

Humorná a zčásti improvizovaná variace na kultovní one 

man show, příběh neúspěšného mladého herce, který se 

ocitne na periferii společnosti a uměleckého světa. Hrají: 

Bára Munzarová, Radim Novák a Martin Trnavský. Režie: 

Dodo Gombár.

17. 2. 19:30

Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský: VŠECHNOPARTIČKA

Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky 

ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních 

aktivitách i cestách do zahraničí, opředených veselými his-

torkami.

18. 2. 19:30

koncert: BRATŘI EBENOVÉ

Marek, Kryštof a David Ebenovi přivezou do krásného pro-

středí Karlovarského městského divadla směs písniček ze 

všech svých alb s důrazem na to poslední, kterému dali 

název Chlebíčky.

20. 2. 19:30

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe: MY FAIR LADY

Severočeské divadlo opery a baletu

Slavný americký muzikál A. J. Lernera a F. Loewa o kvě-

tinářce Elize Doolittlové. Hrají: Eliza Doolittlová: Jolana 

Smyčková, Profesor Henry Higgins: Radek Zima ad. Režie: 

Gustav Skála.

21. 2. 19:30

Patrick Marber:

DEALER´S CHOICE – Kdo rozdává, rozhodne

Dejvické divadlo

Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli 

setkávají v suterénu podniku k partičce pokeru. Hrají: Ivan 

Trojan, David Novotný ad. Režie: Jiří Pokorný.

26. 2. 19:30

Jeffrey Hatcher: PICASSO – Divadlo Ungelt

Paříž roku 1941. Pablo Picasso vyslýchán slečnou Fische-

rovou. V inscenaci zazní písně Edith Piaf, scénická hudba 

Ondřeje Adámka a Vangelis. Hrají: Milan Kňažko a Vilma 

Cibulková. Režie Jiří Svoboda.

28. 2. 19:30

SZIDI TOBIAS: DO VETRA – koncert

Koncert slovenské šansonové zpěvačky Szidi Tobias, zpě-

vačky s podmanivým projevem a hlasem drsným jako Tina 

Turner a současně sametovým jako Tanita Tikaram.

SCÉNA HUSOVKA

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3, 

Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře

Husovo nám. 2, Karlovy Vary; www.husovka.info

4. 2. 19.30

Carlo Goldoni – Treperendy – Divadelní studio D3

Repríza situační komedie z pera slavného italského drama-

tika Carla Goldoniho.

16. 2. 19.30

Neřež

Skupina Neřež, mladší sestra slavných Nerez s frontmanem 

Zdeňkem Vřešťálem, se Karlovarákům představí v triu a za-

hraje staré hitovky i poslední novinky.

18. 2. 19.30

Zuby Nehty

Návrat legendární dívčí kapely, která je následovnicí slav-

ných skupin Plyn a Dybbuk. Tyhle ženy dokážou rozdivočit 

náročné rockové publikum i zkušené intelektuály.

19. 2. 19.30

Je zelená opravdu zelená aneb hádej kolik mi to žere

Veselý kabaret o lásce k jídlu, k pití, lidem, dobytku, pří-

rodě, penězům, práci i třeba k mobilu a o tom, jak s tím 

svinstvem zatočit. Hraje Studio mladých Divadla na tahu, 

vstupné dobrovolné.

22. 2. 19.30

Kulturní událost roku 2010 v Karlových Varech

Vyhlášení výsledků každoroční kulturní ankety čtenářů Sed-

mičky.

Drana – Divadlo V patře

Strhující vyprávění staré romské ženy. Monodrama o hle-

dání domova a tepla provází od začátku až do konce živá 

romská hudba. Hraje Lucie Domesová, režie Matěj Samec.

24. 2. 19.30

Blue Effect

Koncerty „Efektů“ jsou u karlovarského publika velmi popu-

lární a na své si při nich přijdou opravdu všichni. Radim Hla-

dík mistrně usměrňuje rockový drive mladých spoluhráčů.

25. 2. 19.30

Carlo Goldoni – Treperendy – Divadelní studio D3

Repríza situační komedie z pera slavného italského drama-

tika Carla Goldoniho.

Na březen připravujeme:

1. 3. 19.30

The Plastic People of the Universe

„60“ – Vzpomínka na Mejlu

Neuvěřitelných deset let již uplynulo od ještě neuvěřitelněj-

šího odchodu legendárního rockera Mejly Hlavsy na věč-

nost. Přijďte si zavzpomínat na zpěváka, muzikanta a kom-

ponistu, stvořitele neopakovatelného soundu Plastiků, který 

by se 6. 3. 2011 dožil šedesátky.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707–8; www.kso.cz

4. 2. 19:30  Lázně III

Symfonický koncert / C 5

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klidné moře a šťastná 

plavba – předehra, op. 27

Richard Strauss: Koncert pro hoboj a orchestr

Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur, op. 70

Jiří Sejkora – hoboj; Dirigent Jiří Štrunc

18. 2. 19:30  Lázně III

Symfonický koncert / A 6

Johannes Brahms: Tragická předehra d moll, op. 81

Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53

Robert Schumann: Symfonie č. 4 d moll, op. 120

Jakub Sedláček – housle; Dirigent Martin Lebel (Francie)

25. 2. 19:30  Lázně III

Symfonický koncert / B 6

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, 

op. 67 „Osudová“

Johannes Brahms: Koncert pro klavír č. 2 B dur, op. 83

Hyojoo Lee – klavír (Jižní Korea)

Dirigent Ernest Hoetzl (Rakousko)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Pokladna KSO – Vestibul Lázně III

v den koncertu 15:00–19:30 tel.: 353 232 026

Infocentrum K. Vary – Lázně III, Mlýnské nábř. 5

denně 10:00–16:00 tel.: 353 232 863

Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží

Po–Pá 8:00–17:00, So–Ne 10:00–16:00 tel.: 353 232 838

Předprodejní místa Městského rezervačního systému

více na vstupenky.karlovy-vary.cz

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska 

– charakteristická fl óra a fauna, ukázky mineralogického 

bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 

měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského 

města od 15. století po dnešek.

   Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč

Do 27. 2

HRY A KLAMY II. – Vernisáž 19. 1. v 15 hodin.

Výstava interaktivních exponátů, vyrobených ve spolupráci 

s českými vědci. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu 

exponátů. Představuje hlavolamy, kvízy, hádanky, optické 

klamy a skládačky, které jsou atraktivní pro všechny věkové 

skupiny. DOTÝKATI SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO!!!

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

1.–23. 2. z provozních důvodů zavřeno

24. 2.–17. 4.

Richard Konvička – obrazy, kresby

Výstava obrazů a kreseb Richarda Konvičky představuje 

jeho aktuální tvorbu, především malby z volného cyklu Be-

nátský chodec. Vernisáž 24. 2. od 17.00 hod.

STÁLÁ EXPOZICE: České umění 20. století

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 

fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 

klasiků českého moderního umění 20. stol.

CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

4. 2. JOSEF VEJVODA TRIO

Známá hudební osobnost, syn proslulého skladatele, exce-

lentní hráč na bicí; trio doplňují přední pražští instrumenta-

listé: Kryštof Marek – piano, Ondřej Štajnochr – kontrabas.

   Vstupné 100 Kč

11. 2. PETRA VLKOVÁ JAZZ BAND

Stylová rozmanitost a příjemný jazzový zvuk provází kon-

certy charizmatické zpěvačky Petry Vlkové a její kapely.

18. 2.  DANA VRCHOVSKÁ A TRIO VOJTĚCHA ECKERTA

Osobitá klubová zpěvačka s podmanivým hlasem v dopro-

vodu formace vynikajícího pianisty V. Eckerta.

25. 2.  MARTA MARINOVÁ – TRIBUTE TO GERSHWIN

Mimořádně talentovaná interpretka, v jejímž repertoáru pře-

važují proslulé skladby G. Gershwina.

   Vstupné 100 Kč

Živá hudba:

• Maracas band – pondělí

• Gipsy Hery Band – středa 

• Diskotékový pořad – sobota

Úterní vystoupení:

• Magic show, indické nebo orientální tance

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY – SEDLEC

Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
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Kulturní servis

KINO ČAS

T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

1.–2. 2. 16:00 Na vlásku 3D

USA, 92 min., animovaná komedie, dabing. Vstupné 165 Kč

1.–2. 2. 18:00  Tacho

ČR, 102 min., komedie. Vstupné 100 Kč

1.–2. 2. 20:00 Temná krajina 3D

USA, 92 min., thriller, české titulky Vstupné 140 Kč

3.–9. 2. 16:00 Méďa Béďa 3D

USA, 90 min., dobrodružný, dabing. Vstupné 140 Kč

5., 12. 2. 14:00 Na vlásku

USA, 92 min. 2D, anim. komedie, dabing. Vstupné 90 Kč

6., 13., 20., 27. 2. 14:00

Velké podmořské dobrodružství 3D

VB, 81 min., dokumentární, dabing. Vstupné 70 Kč

3.–6. 2. 18:00 127 hodin

USA, VB, 93 min., dobrodr., české titulky. Vstupné: 100 Kč

3.–6. 2.  20:00 Cizinec

USA, 105 min., krimi, akční, české titulky. Vstupné 100 Kč

7.–9. 2. 10:00 Jak vycvičit draka 3D

USA, 97 min., animovaný, dobrodružný, fantasy, dabing.

   Vstupné 90 Kč

Představení nejen pro seniory

8. 2. 13:00 Oko ve zdi

ČR, 80 min., drama. Vstupné 50 Kč

10.–11. 2.  10:00 Doba ledová: Úsvit dinosaurů 3D

USA, 96 min., animovaný, komedie, dabing. Vstupné 90 Kč

7.–9. 2. 18:00 Děcka jsou v pohodě

USA, 106 min., komedie, české titulky. Vstupné 100 Kč

7.–9. 2. 20:00 Řetězová zpráva

USA, 96 min., horor, české titulky. Vstupné 100 Kč

10.–13. 2. 16:00 2D

10.–13. 2. 18:00 3D

14.–16. 2. 16:00 3D

Fimfárum 3D – do třetice všeho dobrého

ČR, 80 min., animovaný, rodinný.

   Vstupné: 3D –140 Kč / 2D – 90 Kč

10.–13. 2.  20:00 Černá labuť

USA, 101 min., drama, české titulky. Vstupné 100 Kč

14. 2. 19:00

Valentýnské představení s hitrádiem Dragon

15.–16. 2. 18:00 a 20:00

Hon na čarodějnice – USA, 113 min., dobrodružný, fantasy, 

české titulky.  Vstupné 100 Kč

17.–23. 2.  16:00 Gnomeo a Julie 3D

USA, min., animovaný, dabing. Vstupné 140 Kč

19., 26. 2.  14:00 Méďa Béďa

USA, 90 min. 2D, dobrodružný, dabing. Vstupné 90 Kč

17.–20. 2. 18:00 Varieté

USA, 116 min., drama, hudební, č. titulky. Vstupné 100 Kč

17.–20. 2. 20:00 Opravdová kuráž

USA, 110 min., western, dobrodružný, české titulky.

   Vstupné 100 Kč

Představení nejen pro seniory

22. 2. 13:00 Román pro muže

ČR, 100 min., komedie. Vstupné 50 Kč

21.–23. 2. 18:00 a 20:00

Nevinnost – ČR, min., drama. Vstupné 100 Kč

21.–23. 2. 19.30 3. díl trilogie MILÉNIUM

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA

Švédsko, Dánsko 2009/147` od 15 let, titul. Vstupné 90 Kč

23. 2. 14.30 a 17.00 Představení pro seniory

OBČANSKÝ PRŮKAZ – ČR 2010/110` od 12 let,

komedie, drama  Vstupné 25 Kč

24. 2. 19.30 FK KV

ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH – Rumunsko 2010/99`od 12 let, titulky

25. 2. 19.30 Bio art

NICKYHO RODINA – ČR, SR 2010/96` dokumentární

   Vstupné 90 Kč / 70 Kč

25. 2. 21.00 KONEC MASOPUSTU

hraje Forteband JPŠ

26. 2. 16.00 NA VLÁSKU

27. 2. 17.00 NA VLÁSKU

USA 2010/92` 2D, rodinná komedie, dab. Vstupné 90 Kč

26. 2. 18.45 MET IN HD

IFIGENIE NA TAURIDĚ – USA 2011/150 min, francouzsky,

anglické titulky  Vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč

27. 2.  15.00  Bijásek pro nejmenší

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ ČR – 64 min. Vstupné 20 Kč

27. 2. 19.30  PROJEKT 100

DRUHÁ STRANA MINCE – Polsko 2009/96`

od 12 let, titulky  Vstupné 80 Kč / 60 Kč

28. 2.–2. 3. 19.30 NEVINNOST

ČR 2010/98` od 12 let Vstupné 90 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

Děti, přijďte k nám!!!

Máme pro vás otevřeno po, út, čt, pá: 13–18; st 12–15.

Můžete si u nás v klidu číst knížky či časopisy, každý regis-

trovaný čtenář má nárok na půl hodiny internetu zdarma, 

nabízíme i stolní hry, kvízy, doučování češtiny.

Soutěž Dopis pro Ježíška

Na počátku ledna jsme vyhodnotili zaslané práce Dopisů 

pro Ježíška. Seznam výherců najdete na webu Městské 

knihovny. Od ledna do konce března budou všechny dopisy 

vystaveny v prostorách Městské knihovny I. P. Pavlova.

Soutěž o Nejkrásnější zvířátko na pobočce Čankovská

Z přihlášených zvířátek získala nejvíce čtenářských hlasů 

kočička Kačenka A. Vlčkové a o druhé a třetí místo se se 

stejným počtem hlasů dělí morčátko Kuza N. Novikové 

a pejsek Rozárka K. Šťastné.

Všem výhercům blahopřejeme!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč. doba: po–čt: 10.00–12.00, 12.30–18.00

 pá: 12.00–16.00, st: zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:

Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085

Drahovice Vítězná 49, tel.: 353 226 346

Růžový vrch Sedlecká 4, tel.: 353 564 844

Tuhnice Wolkerova 1, tel.: 353 227 747

Vyhlídka Raisova 4, tel.: 353 224 203

Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

16. února v 17.00 Dobrodružství druhé poloviny života

Přednáška psychologa a psychoterapeuta Mgr. Jiřího Čer-

ného. Místo konání: MK I. P. Pavlova 7

23. února v 17.00 KOLUMBIE – jak se tam žije

cestopisná přednáška Marka Porady

24.–25., 28. 2. 15:00

26.–27. 2. 16:00

Avatar 3D – USA, 166 min., fantasy, dabing. Vstupné 90 Kč

24.–25. 2. 18:00 Hezké vstávání

USA, 110 min., komedie, české titulky. Vstupné 100 Kč

24.–28. 2. 20:00 Ostrov svaté Heleny

ČR, 90 min., roadmovie. Vstupné 100 Kč

28. 2. 18:00 Tři dny ke svobodě

USA, 112 min., thriller, české titulky. Vstupné 100 Kč

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1.–2. 2. 19.30 FOTŘI JSOU LOTŘI

USA 2010/98` komedie, od 12 let, DABING Vstupné 90 Kč

3. 2. 19.30 FK KV

DOORS – USA 2009/86` hudební, dokument, titulky

4.–6. 2. 17.30 BASTARDI

ČR 2010/80` drama, od 15 let Vstupné 90 Kč

4.–5. 2.  19.30 ROMÁN PRO MUŽE

ČR 2010/100` od 15 let Vstupné 90 Kč

6. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší

BROUČKOVY TAJNOSTI – ČR 69 min Vstupné 20 Kč

6. 2. 19.30 PROJEKT 100

PUŠKVOREC – Polsko 2009/85` od 12 let, titulky

   Vstupné 80 Kč / 60 Kč

7. 2.  19.30 PROJEKT 100

DALŠÍ ROK – VB 2010/129` od 12 let, titulky

   Vstupné 80 Kč / 60 Kč

8.–9. 2. 19.30 OBČANSKÝ PRŮKAZ

ČR 2010/110` od 12 let Vstupné 90 Kč

9. 2. 17.00 Představení pro seniory

KRÁLOVNA VIKTORIE – VB 2009/100`

DVD projekce, český dabing Vstupné 25 Kč

10. 2. 19.30 FK KV

KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV – Austrálie 2010/113`, titulky

11. a 13. 2. 17.00

12. 2.  16.00

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

VB 2010/114` 2D, rodinný, dobrodr., dabing Vstupné 90 Kč

11. 2. 19.30 ZELENÝ SRŠEŇ

USA 2011/119` 2D, od 12 let, titulky Vstupné 90 Kč

12. 2. 18.45 MET IN HD

NIXON V ČÍNĚ - USA 2011/240 min, anglicky

   Vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč

13. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší

NAŠE KARKULKA – ČR 64 min Vstupné 20 Kč

13. 2. 19.30 PROJEKT 100

VELKÁ LÁSKA – Francie 1969/87`

komedie, od 12 let, titulky Vstupné 80 Kč / 60 Kč

14. 2. 19.30 PROJEKT 100

EROTIKON – Československo 1929/84` čb

   Vstupné 80 Kč / 60 Kč

15.–16. 2. 19.30 RODINKA

ČR 2010/80` rodinná komedie Vstupné 90 Kč

18.–20. 2. 17.00 GULLIVEROVY CESTY

USA 2010/87` 2D, dobrodr., rodinný, dabing Vstupné 90 Kč

17. 2.  19.30 FK KV

TOUHA, OPATRNOST – Čína, Tchaj-wan, USA 2007/157‘

od 15 let, titulky

18.–19. 2. 19.30 Bio art

HABERMANNŮV MLÝN – ČR, Německo 2010/104` drama

   Vstupné 90 Kč / 70 Kč

20. 2. 15.00  Bijásek pro nejmenší

DOMA JE DOMA – ČR 72 min Vstupné 20 Kč

20. 2. 19.30 PROJEKT 100

DOBRÉ SRDCE – Island, Dánsko, USA 2009/95`

od 12 let, titulky  Vstupné 80 Kč / 60 Kč
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Kulturní servis

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz

Pro veřejnost
Sál Dvory
9. 2.  16:30 JUDAISMUS
První přednáška z nového projektu pořádaného za podpory 
Nadačního fondu obětem holocaustu. Přednáška je dopro-
vázená fotografi emi.  Vstup zdarma

23. 2. 16:00 Slavnostní vyhlášení výsledků
  4. ročníku Literární soutěže KKKV

24. 2.  16:30 MĚLI JSME ARMÁDU DŘÍVE NEŽ
  REPUBLIKU
Promítání dokumentu o českých legiích + beseda s pub-
licistou Zdeňkem Reimannem, historičkou Janou Volfovou 
a novinářkou Martinou Fialkovou Vstupné 50 Kč

A-klub Dvory
12. 2. 15:00 BUDEME SI HRAD?
Autorské čtení poezie a prózy Bohuslavy Hladeč 

Studijní odd. Lidická
9. 2.  18:00 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů

23. 2.  18:00 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů ten-
tokráte z knihy Rubena Davida Gonzaleze Gallega Bílé na 
černém.

Výstavy
Kavárna Dvory:
1.–25. 2.  Jana a Rudolf VÁŽNÍ
  výstava fotografi í 

A-klub Dvory:
Do 28. 2. DĚTSKÝ SVĚT SNŮ A FANTAZIE 
  Výstava prací žáků ZŠ Truhlářská St. Role

Hala Dvory:
1.–28. 2.  Anna Franková – odkaz pro současnost
Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její ro-
diny, který je zasazen do kontextu světových událostí a his-
torie holocaustu. Můžeme si také přečíst výpovědi očitých 
svědků tohoto období.

Pro děti
Dětské odd. Dvory:
2., 9., 16., 23. 2. 15:00 STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

4., 11., 18., 25. 2. 15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

Pro seniory
Studijní odd. Lidická:
3., 17. 2.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Herní klub
A-klub Dvory:
3., 10., 17., 24. 2. 15:00 CHYTRÁ ZÁBAVA
pro každého od 15 let, horní věková hranice není omezena.

Přednáška
16. 2.  16:30
Výchova ke svobodě-waldorfská pedagogika
Přednášející Zdenka Sýkorová – dlouholetá učitelka WZŠ 
Praha-Jinonice. Místo konání: přednáškový sál Krajské 
knihovny v Karlových Varech.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Výstava:
16. 2.–10. 3.  Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Literární večer:
23. 2.  LDO ZUŠ A. Dvořáka – Jiřina Rottová

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

SLUNCE Z PRACHU
Každý, pátek a sobotu v 18:30 hodin
Večerní pozorování pro děti 5–9 let s úvodním audiovizuál-
ním pořadem. Jak došlo ke vzniku našeho Sluníčka? Co bylo 
před tím a jaká budoucnost čeká naše Sluníčko za miliardy 
let? Každý, pátek a sobotu ve 20:00 hod.

KOMETY

Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem 

o historii a současnosti meziplanetárních poutníků. Dopo-

ručený minimální věk 10 let. Bližší informace získáte na tel. 

čísle: 777 95 34 21–3.

7.–11. 2.   JARNÍ ASTRONOMICKÁ EXPEDICE

Hvězdárna K. Vary pořádá pobytovou akci pro děti ve věku 

8–14 let se zájmem o odbornější pozorování hvězdné oblo-

hy. Program, ubytování a strava je zajištěna po celou dobu 

expedice. Bližší informace obdržíte na tel.: 602 79 15 02

12. 2. 17:30  SVĚT MALÉ ASTRONOMIE

PÁD DO ČERNÉ DÍRY – Mimořádné sobotní večerní pozoro-

vání pro děti s úvodním živě přednášeným pořadem, ve kte-

rém se pokusíme volným pádem spustit do nitra černé díry. 

Pořad volně navazuje na sobotní večerní pozorování pro děti.

11.–13. 2.  ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI

Hvězdárna K. Vary pořádá rekreační, pobytovou akci pro děti 

ve věku 8–14 let se zájmem o pozorování hvězdné oblohy. 

Ubytování a strava je zajištěna. Bližší informace obdržíte na 

tel. čísle: 777 95 34 23
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AUTOŠKOLA HONZA - NENECHTE SI UJÍT 
MIMOŘÁDNOU NABÍDKU -

SPOLEHLIVÁ – RYCHLÁ – ÚSPĚŠNÁ

 
 

Tel. 603 446 818 – 603 563 230
VYBERTE SI KVALITU A RYCHLOST ZA ROZUMNOU CENU

NOVÁ ADRESA! KRYMSKÁ 5 (proti ČSSZ) KARLOVY VARY
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Soukromá výuka 
angličtiny

Pavel Štaffl
Mánesova 5
Karlovy Vary

Tel.: 608 709 188
pavel@zonetrek.com  
www.zonetrek.com
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www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Provozování a rozvoj 
vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů 

vod 

• výstavba a opravy vodovodních 
a kanalizačních přípojek 

• desinfekce a čištění přípojek 

• tlakové zkoušky, revize, 
zkoušky vodotěsnosti

Poruchy a technické problémy: Poruchy a technické problémy: 

800 101 047800 101 047
Fakturace a smlouvy:Fakturace a smlouvy:  

359 010 406359 010 406

SC-301919/1
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Servis oken  
a dveří, 

montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

pozáruční servis • 
plastových oken 
a dveří všech 
výrobců
seřízení, • 
promazání
výměna • 
poškozených  
skel a kování
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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Kulturní servis

RADIOKLUB OK1KVK

Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se 

zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na 

radioamatérský zeměpis, provoz a sport.

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 

účastní národních i mezinárodních radioamatérských závo-

dů a soutěží. Každý týden:

Po  16.00  Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

Út  16.00  Klub pro dospělé

St 16.00 Kroužek elektrotechniky

Čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM

Kollárova 17, 360 20 K. Vary

Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz

4.2.–11. 2. Jarní příměstský tábor pro děti 1.–5. tříd ZŠ 

8. 2. Ukončení nominací na cenu Křesadlo 2010 

 Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

4. 3. 18:00 Slavnostní předání cen Křesadlo 2010 

 na hradě Loket.

19. 2. Krmení zvířátek

Nabízíme: hlídání dětí od 8:00–14:00 (po domluvě i jinak)

 volná místa v MCKV

Kurzy: kurz Poprvé bez mámy

 (3 hodiny bez maminky – příprava na MŠ)

 kurz Hrátky s batolátky – děti od 1 roku

 středa 15:00–16:00

 kurz Hudební hrátky s fl étnou

 děti od 3 let – úterý 16:15–17:00

 kurz Aerobik – děti od 5 let

 středa 16:15–17:00

 kurz Němčina hrou – děti od 3 let

DVEŘE DOKOŘÁN

U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence, volnočasové 

aktivity, podpora samostatného bydlení.

Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267

www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30

 Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp.

 pracovně–výtvarná terapie DDM Čankovská)

Úterý 10.00–12.30 Pracovně–výtvarná terapie v DDM

 15.00–16.30 Pohybová–terapie, Sportstudio Prima

Středa 10.00–12.30 Pracovně–výtvarná terapie, DDM

 (práce s keramikou)

 14.00–16.00 Pracovně–výtvarná terapie, DDM

Čtvrtek 10.00–12.30

 Pracovně–výtvarná terapie, DDM, turistika,

 sportovní hry ap.

Pátek 10.00–12.30

 Společenské akce, pracovně–výtvarná terapie, DDM

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci po 18 

hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací a v Kar-

lových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. Na 

programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika fotogra-

fi í, příprava výstav a soutěží.

PECKA – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KARLOVY VARY, O.P.S.

Varšavská 1168/13, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

Kostelní 1, Karlovy Vary.

kontaktní osoba: Barbora Volfová

kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

Činnost knihovny v únoru: vždy ve středu 16.00–17.30 hod.

více na www.akavar.atlasweb.cz

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ

A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary

Tel.: 353 565 065, 728 617 629

9. 2. 14.00 Výroční členská schůze

Vojenská lázeňská léčebna-kavárna, Mlýnské nábřeží 7.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.

MO Úvalská 36, Karlovy Vary, Gudrun Jiravová 723355673

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO 

Varšavská 13, Karlovy Vary

www.regeneracnicentrum.cz

Nabídka masérských kurzů a rekvalifi kací.

18.–19. 2.  ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM

Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.

Čas nutno objednat.

18. 2.  17.00  POSILUJEME LEDVINY A JÁTRA, ZBAVUJEME 

SE STRACHU A ZLOSTI Přednáší Vlasta Husárová.

8., 15., a 22. 2. 14.00  PORADNY V KE

Poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů

M. Hrnková

S REKLAMOU SE POSOUVÁTE K ÚSPĚCHU
Poradíme – připravíme reklamní kampaň na klíč

Obchodní manažerka
Stanislava

PROVAZNÍKOVÁ
tel.: 608 220 020, 

606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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Jarní prázdniny
pobytové

termín konání: 5. 2.–12. 2. 2011

cena: 2 100 Kč

ubytování: vytápěné chatky s vlastním 

soc. zařízením

stravování: 5x denně

doprava: rodiče dovezou dítě na místo 

konání.

příjezd: so 5. 2. 2011 ve 14.00 hod.

odjezd: so 12. 2. 2011 v 10.00 hod.

s sebou: dostatečné množství oblečení, ne-

promokavé boty a bundu (vzhledem k tomu, 

že 90 % času budou děti trávit venku při 

hrách, je nutné řádně dítě vybavit!)

přihlášky: v DDM Karlovy Vary, Čankovská 9

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo 

pobytovou akci odvolat při malém počtu 

přihlášených dětí.

Termín jarních prázdnin je pro školáky 
z Karlovarska od 7. do 13. února 2011. 

Pro ty, kteří nepojedou lyžovat do Krušných 
hor a zůstanou ve městě, připravil karlovarský 
Dům dětí a mládeže JARNÍ PRÁZDNINY 
VE MĚSTĚ.

Od 7. do 9. 2. 2010 je připraven program pro 
děti každý den od 9.00 do 16.00 hodin. Budou 
tvořit z keramiky zajímavé výrobky, malovat 
na sklo a učit se různé moderní výtvarné tech-
niky, zadovádí si venku v přírodě a navštíví 
bowling. Poplatek na den činí 30 Kč. Je nutné 

si s sebou vzít  jídlo na celý den, pití, přezůvky, 
teplé oblečení na ven a pro výtvarné dovádění 
zástěru nebo dlouhé triko.

Piškvorkový turnaj: dne 4. 2. 2011 od 9:00 

hod. Zveme milovníky piškvorků všech věko-

vých kategorií na turnaj. Uskuteční se v DDM 

Stará Role – Minizoo (Rolavská 295)

tel.: 353 562 961, 739 322 331

Vstupné volné. Svou účast je nutné nahlásit 

předem.

Pletení z papíru: uskuteční se dne 17. 2. 2011 

od 15 hod. v DDM Stará Role – Minizoo 

(Rolavská 295), tel.: 353 562 961, 739 322 331

Svou účast je nutné hlásit předem. 

Vstupné volné.

s sebou: tvrdý karton na dno výrobku (20 x 20 

cm), starý telefonní seznam, lepidlo Herkules 

s hubičkou

přijme učitele anglického jazyka. 

Práce na plný úvazek od 1. 3. 2011. 

Své životopisy zasílejte na adresu školy 

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, Karlovy 

Vary 360 01, nebo na e-mailovou adresu 

Vladimir.Hurka@zscankov.karlovyvary.

INDOS.CZ.

Školy

budou na sněhu, nebo na blátě?

Waldorfská škola také u nás

Jarní prázdniny karlovarských školáků:

S cílem založit v Karlových 
Varech waldorfskou zá-

kladní školu, která by navazo-
vala na waldorfskou třídu ma-
teřské školy v Doubí, bylo loni 
v listopadu založeno občanské 
sdružení Wlaštovka. „Spojuje 
převážně rodiče dětí navštěvu-
jících tuto školku. Díky paní 
učitelce Dagmar Kuncové jsme 
my, rodiče, měli možnost prožít 
a sdílet waldorfskou pedagogi-
ku. Na slavnostech školky jsme se postupně 
potkávali a poznávali a došli společně k touze 
vytvořit pro děti pokračující možnost této for-
my vzdělávání,“ říká o Wlaštovce Jitka Strej-
covská, jedna ze zakladatelek a členka výkon-
né rady sdružení. V současnosti se Wlaštovka 
nachází v úvodní fázi své činnosti. Projekt se 
dostává do pohybu, členové sdružení nava-
zují kontakty s waldorfskými školami v celé 
republice a sbírají zkušenosti. „Informujeme 
veřejnost o svých záměrech a samozřejmě 

komunikujeme s Asociací wal-
dorfských škol, která nám vel-
mi vychází vstříc,“ vysvětluje 
Hana Vaculíková, jedna z osmi 
aktivních členů o.s. Wlaštovka. 
Sdružení by mělo v budoucnu 
podporovat fungování školy 
a vystupovat jako supervizor 
dohlížející na její činnost. Kaž-
dý, kdo se bude chtít zapojit do 
jeho chodu, a ovlivňovat tak 
aktivity školy, je vítán. Sdru-

žení se schází každou třetí středu v měsíci 
ve waldorfské třídě mateřské školy v Doubí 
v Karlových Varech. Na 16. února v 16.30 hod. 
připravuje sdružení do sálu Krajské knihovny 
přednášku Výchova ke svobodě – waldorfská 
pedagogika. Přednášející bude Zdenka Sýko-
rová, dlouholetá učitelka ZŠW v Praze-Jino-
nicích. Pokud se občanskému sdružení podaří 
projekt realizovat, půjde o první waldorfskou 
školu v Karlovarském kraji a první zařízení to-
hoto typu v okrese.

Jarní prázdniny 
školáků na vrcholku Klínovce

inzerce

Základní škola 
Konečná Karlovy Vary

 KAVITACE – ultrazvuková liposukce

 ANTICELULITIDOVÉ, 
PODTLAKOVÉ MASÁŽE

 LYMFATICKÉ MASÁŽE
 ZEŠTÍHLUJÍCÍ ZÁBALY

PRIMA Studio Body-linie
(Sportstudio Prima, Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 7)

Objednávky na tel.: 608 405 801
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Zaznamenali jsme

Naše město zaplavila

Bez varování, zato s větší razancí dolehly i na naše město v lednu rozmary počasí. Po loňské 

nejdelší zimě 40letí, která trvala 25 týdnů, přišla nejchladnější zima od roku 1969.

V Karlových Varech jsme zažili kolem 
Nového roku několik polárních dnů, 

kdy denní teplota nepřekročila hranici mi-
nus 10 °Celsia. Na Tři krále  přišel mrznou-
cí déšť a po něm obleva. Pak tři dny pršelo. 
Řeka Ohře vystoupila na 333 centimetrů, 
tedy o 2,5 metru výše, než je její průměrná 
hladina. Byla to největší povodeň za 30 let, 

něco podobného město potkalo naposledy 
v roce 1981, kdy měla Ohře  404 cm. Proto 
byl 14. ledna v pět hodin ráno vyhlášen třetí 
stupeň povodňové aktivity. Za osm hodin se 
v Ohři  zvýšil průtok z 288 m3 na 400 m3. Při 
kulminaci den poté byl maximální průtok 
450 m3/s. Také na Teplé se vyplnila před-
pověď, hladina dosáhla 115 cm a průtok se 

zvýšil na 71 m3/s. Díky vypouštění přehrady 
v Březové ale na Teplé kolísal stav mezi 2. 
a 3. povodňovým stupněm. Až po pěti dnech 
začala voda opadávat. Nejvyšší  stupeň vydr-
žel na Ohři v Drahovicích tři dny. Odvolán 
byl v neděli 16. ledna ve 14 hod., kdy se  hla-
dina vrátila na 268 cm. Druhý stupeň trval 
do 19. ledna. (fi k)

Nejvíce se Ohře rozlila v Tuhnicích. Loni opravený jez zmizel pod vodou Pracovníci Povodí Ohře měřili z mostů výšku hladiny Ohře a průtok vody
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Záplavy 2011

v lednu velká voda

Mezi Dvory a Tuhnicemi se rozlila Ohře do šířky Kalná voda z řeky zatopila tenisové kurty vedle průtahu R6

Loni dokončený Meandr Ohře proměnila voda v jedno velké jezero Zatopená cyklostezka pod estakádou vedoucí nad křižovatkou U Koníčka
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Záplavy 2011

Nejproblematičtějšími lokalitami ve městě 
se ukazují pobřežní partie Tašovic, pře-

devším ulice U Brodu a břeh k Doubskému 
mostu. Sem byly dopraveny pytle s pískem. 
Podobně byla pytli s pískem zajištěna loděni-
ce pod Chebským mostem. Celkově bylo do 
města přivezeno více než 2 000 pytlů, dalších 
300 pytlů s pískem bylo jako okamžitá rezerva 
naloženo na nákladním automobilu a připra-
veno k okamžité distribuci a 200 připravených 
pytlů zůstalo v areálu Správy lázeňských parků 
v Drahovicích. V případě potřeby bylo možné 
na čtyřech plnicích linkách zahájit během de-
sítky minut další plnění. V zahrádkách v Říční 
ulici ve Dvorech řešili strážníci městské poli-
cie komplikovanou situaci. Přes zledovatělou 
přístupovou cestu museli zajistit odtah odsta-
veného automobilu Škoda 120, který byl v 8 
hodin ráno až po blatníky ve vodě a hrozilo, 
že bude stržen do proudu. Přítomní obyvatelé 
zahradních domků byli vyzváni, aby je opus-
tili, tři osoby se musely několik metrů přebro-
dit, pro další dvě musel být vyslán záchranný 
člun. Voda zaplavila sklepy domů na Čertově 
ostrově. Neškodila však jen voda z řek. Voda 
z tajícího sněhu vytvořila dočasné toky a la-
guny v Nejdlově ulici ve Staré  Roli, kde proti 
zatékání vody byly použity pytle s pískem a 
voda byla odčerpávána do dešťové kanalizace. 
Podobná laguna se utvořila později za KV Are-
nou, v zahrádkách na místě budoucího stave-
niště plaveckého bazénu. I zde hasiči nasadili 
kalová čerpadla a ještě před začátkem hokejo-
vého utkání HC Energie s Plzní značnou část 
laguny přečerpali do dešťové kanalizace. Jinak 
hrozilo, že laguna přeteče přes komunikaci až 
do haly a poškodí  její technologické zázemí. 
Do okamžiku vydání tohoto čísla KRL nemá-
me žádné informace o úmrtí, poškození staveb 
nebo mimořádných škodách na infrastruktuře 
města.  Současná povodeň je na Ohři nejhorší 
od roku 1976, kdy přišla v podobném zimním 
období a kulminovala 12. ledna 1976. Maxi-
mální průtok byl tehdy však  620 m3/s, zatímco 
letos jsme zaznamenali „jen“ 450 m3/s.

Nebezpečná laguna sevřela měnírnu elektřiny v Tuhnicích

Další laguna zalila staveniště pro bazén u KV Areny

Pilíře Tuhnického lanového mostu odolávaly silným náporům povodně

Voda zatopila také loděnice na obou březích u Chebského mostu
Ochranný kamenný val chránil před zalitím 
areál OC Varyáda

Zpráva povodňové 
komise města ze
14. 1. 2011
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Celá pod vodou se ocitla cyklostezka podél 
Ohře na Dolní Kamenné

Ze zaplavených zahrádek ve Dvorech 
evakuovali hasiči místní obyvatele

Nejvíce musely velké vodě odolávat mosty. Na snímku most v Doubí

Urychlené plnění pytlů s pískem vytvořilo dostateč-
nou rezervu na stavbu protipovodňových hrází

Obětavě se do záchranných prací zapojili 
dobrovolní hasiči z postižené lokality Tašovice

Mnohé Karlovaráky neodradily ani uzávěry 
instalované strážníky

Dětský park za Varyádou byl celý zatopený 
a cesty k němu odříznuté

Velká voda uzavřela podchod a cyklotrasu  
pod Kruhovou křižovatkou

Záplavy 2011

Dík patří všem, kdo pomáhali

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se po-
díleli na záchranných pracích, ať už 

to byli hasiči, policisté, správci inženýrských 
sítí nebo zaměstnanci městských institucí. 
Mnozí z nich ten víkend nespali, strávili jej 
v nevlídném počasí a ve stoupající vodě. Mezi 
nejpostiženější místa Karlových Varů patřily 
Tašovice, Doubí a Dvory, Čertův ostrov nebo 
Křižíkova ulice. Od samého počátku situaci 
kontrolovaly hlídky strážníků městské policie, 
kteří podávali hlášení o stavu vody, informova-
li a případně evakuovali obyvatele ohrožených 
lokalit, pomáhali starším občanům. Obrovský 
kus práce odvedla jednotka dobrovolných ha-
sičů Tašovice, která byla doslova v epicentru 

dění a její členové byli na nohou dva dny nepře-
tržitě. Pracovníci Správy lázeňských parků za-
jistili prostory pro plnění pytlů s pískem, které 
posloužily jako provizorní hráze. Poděkování 
si zaslouží i zaměstnanci magistrátu, kteří se 
starali o městské budovy a zařízení ohrožené 
povodní, kontrolovali komunikace a koordino-
vali záchranné činnosti.  Samozřejmě ve chvíli, 
kdy byla voda na vzestupu, běžel celý systém na 
plné obrátky a příchozích volání o pomoc bylo 
tolik, že k některým mohla pomoc dorazit až po 
určité chvíli, až když se uvolnily kapacity z jiné 
lokality. Velké poděkování patří také všem 
příbuzným, sousedům a dalším, kdo neváhali 
v těžké situaci přiložit dobrovolně ruku k dílu 

a pomoci ohroženým. Musím také ocenit to, že 
všichni povodní zasažení nečekali na pomoc 
shůry s rukama založenýma, ale učinili vše, co 
bylo v jejich silách, aby zamezili škodám a po-
máhali i svému okolí. 
Přes hrozivě vypadající záplavu se díky všem 
zmiňovaným podařilo zabránit nejhorším ško-
dám. Desítky vyplavených sklepů, zahrádek 
a dalších ploch jsou samozřejmě velkou nepří-
jemností, povodeň si však naštěstí nevyžádala 
žádné oběti na životech nebo totální poškození 
objektů. Město a především jeho lidé dokáza-
li, že společně dokážou čelit i takové nepřízni 
živlů.

Petr Kulhánek, primátor města
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PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
A ZAHRADNÍ TECHNIKY
12. - 22. KVĚTNA 2011 V KV ARENĚ
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Lázně

Alžbětiny lázně

MUDr. Václav M. Wittner – doktor od vody

Kampaň nazvanou Snadná cesta do lázní  zahájily již 
pošesté Alžbětiny lázně. Největší balneoprovoz na území 
našeho města nabízí až do 14. března speciální akce.

Výrazné slevy 
 Čeho se tyto slevy spolu s novou nabídkou týkají? 

Jde o velké slevy  procedur, jako jsou masáže, koupele, rašelinové 
zábaly a kosmetika GERnétic a dalších dvacet druhů procedur.
Jako novinka  se nabízejí Hawajská masáž  a Vacushape.

Akční cena procedur je v tomto období již od 90 korun.
Alžbětiny lázně prodloužily provozní dobu, otevřeno je denně 
od 8 do 20 hod.

Nabízíme možnost, aby fi rmy a zaměstnavatelé udělali  radost 
svým blízkým i zaměstnancům  a zakoupili pro ně jako dárek 
poukaz na procedury.

Těšíme  se na vás!

Alžbětiny lázně - Lázně V
Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
Tel.: 353 304 111
E-mail: info@ spa5.cz
Podrobné informace na www.spa5.cz

Dne 5. února vzpomeneme nedožitých 
osmdesátin primáře Lázeňské léčebny 

Regina-Rozkvět MUDr. Václava M. Wittnera. 
Chodíval městem a lázeňskými lesy důstojně, 
s vesele nasazeným kloboukem, ochoten za-
stavit se a rozmlouvat s přáteli, udělovat rady 
ke zlepšení zdraví a smát se vtipům a přího-
dám ze života. Šířil kolem sebe optimismus 
a lásku k lázeňskému městu.

    Pocházel z Dobré Vody nedaleko Českých 
Budějovic z rodiny bytového architekta. 
Brzy se přestěhovali do Brna, kde vystudoval 
klasické gymnázium, na němž zvládl latinu 
i řečtinu natolik, že v těchto jazycích přijímal 
gratulace. Vystudoval zdravotní školu a sou-
běžně i malířskou školu Josefa Zamazala, 
neboť po otci zdědil umělecké sklony. Nako-
nec vystudoval medicínu a promoval v roce 
1957 na Masarykově univerzitě v Brně. Na 
umístěnku nastoupil jako lékař na Slovensku, 

a když dostudovala i jeho velká láska Milena 
Fibichová, oženil se s ní a oba přijali místo 
u Čs. státních lázní v Karlových Varech. „Při-
jímal nás hlavní lékař MUDr. Hanycz s jeho 

věčnou lulkou v koutku úst a ředitel lázní 
MUDr. Karel Bureš,“ vzpomíná MUDr. Mi-
lena Wittnerová. První místo doktora Witt-
nera bylo v Lázeňském ústavu Nejedlý (dnes 
Mánes). V Křižíkově ulici zůstal několik let, 
než byl jmenován primářem ústavu Dimitrov 
a později v Rozkvětu. Cestu do jeho ordinace 
našli při svých lázeňských pobytech spisova-
telé Ludvík Kundera, Jaromír Tomeček, pro-
fesor Emil Jírava, básník Miroslav Florian, 
operní pěvkyně Marie Podvalová, hudební 
skladatel Jiří Matys, keramik Jan Kutálek, 
který svému lékaři daroval keramickou rybu 
se slovy: „Vy jste takový doktor od vody,“ a dr. 
Wittner si rybu umístil nad umyvadlo. Když 
odešel z Rozkvětu, věnoval se zcela svým záli-
bám – malování a poezii. Procházel se lázeň-
skými lesy, naslouchal zpěvu ptáků a svět se 
mu zdál krásný... Rozloučil se s ním navždy 
16. června 2009. (eha)

nabízejí slevy až do jara
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Městská policie

V Karlových Varech se jezdí pomaleji
V našem městě se v posledních týdnech 

jezdí výrazně pomaleji. Vyplývá to ze 
statistiky dat z měřicích tabulí instalovaných 
v ulicích města. Nejmarkantnější pokles je 
u řidičů, kteří překračují rychlost v limitu pě-
tikilometrové tolerance, tedy do 55 kilometrů 
v hodině. „Takhle pomalu se v Karlových Va-
rech snad ještě nejezdilo,“ pochvalují si sta-
tistiku strážníci městské policie. Zdálo by se, 
že si řidiči vzali víc k srdci pravidla silničního 
provozu, ale bohužel to tak není. Za všechno 
může hlavně náledí. Ze statistiky vyplývá, že 
pokles překročení maximální rychlosti u ři-
dičů, kteří se tak vejdou do pětikilometrové 
tolerance, se pohybuje mezi 10 a 15 procenty. 
A sedmdesátkou si v zimních ulicích města 
nedovolí jet takřka nikdo. Pokud jde o frek-
venci provozu, podle údaje šesti měřičů vede 

stále Západní ulice s více než 3,5 miliony prů-
jezdů ročně. V této ulici padl i rekord v pře-
kročení rychlosti, když zde měřič zaznamenal 
147 km/hod. Dalším místem, kde 23 procent 
řidičů překračuje povolenou rychlost, je Oto-
vická. Naopak nejbezpečněji se jezdí v ulicích 
Krále Jiřího a Závodu míru, kde řidiči překra-
čují 55kilometrovou rychlost jen v 5%.

S netradiční žádostí o pomoc se na kar-
lovarské strážníky obrátil muž s cizím 

přízvukem. Uvedl, že je zástupce cestovní 
kanceláře, a požádal strážníky, aby z Teplé 
vylovili kožich v hodnotě 60 tisíc korun, kte-
rý tam spadl  jedné z klientek. Podle zjištění 
se cizinka na Silvestra tak rozparádila, že jí 
při pořizování skupinové fotografi e na mos-
tě u Hlavní pošty spadl kožich, přehozený 
přes ramena, do řeky. Po dvou dnech uviděla 
svůj cenný svršek zachycený pod jezem před 
hotelem Thermal. Protože strážníci nedispo-
nují technikou pro podobné zásahy, požádali 
o součinnost hasiče. Ještě před zásahem za-
měřili na jez otočnou kameru, která kožich 
označila. Hasiči již tahali z Teplé kočky, psy, 
srny i divoká prasata. Kožich lovili poprvé.

Ke rvačce přivolali v půl desáté večer 
strážníky do haly karlovarského Dolní-

ho nádraží svědci potyčky dvou mužů. Starší 
z nich, jedenačtyřicetiletý muž z Lokte, držel 
pod krkem osmnáctiletého mladíka z Ostro-
va a bil ho pěstmi do obličeje. Strážníci oba 
muže od sebe odtrhli a jednomu z nich, který 
krvácel z úst, přivolali záchranku. Druhý muž 
skončil v cele. Potyčkou však dění ve vestibu-
lu Dolního nádraží neskončilo. Dva dny nato 
hlídka strážníků zasahovala na stejném místě 
znovu. Tentokrát vyjížděla kvůli nepořádku, 
který ve vestibulu tropili bezdomovci. Sotva 
jejich řádění strážníci zastavili, obrátila se na 
ně obsluha toalet s tím, že tam dvě ženy dě-
lají nepořádek. Zatímco první z nich, známá 
karlovarská bezdomovkyně, spořádaně ode-
šla, druhá, osmačtyřicetiletá žena, zasypala 
strážníky nadávkami a pak na ně zaútočila. 
Členovi hlídky bušila do prsou pěstmi a roz-
trhla mu kapsu uniformy. Osmačtyřicetiletá 
bojovnice skončila stejně jako muž z Lokte 
v rukou státních policistů. Ti v její krvi namě-
řili 1,26 promile alkoholu a převezli ji do cely. 
Po vystřízlivění ji pak obvinili z násilí proti 
úřední osobě a výtržnictví.

Na jedné z ubytoven v Karlových Varech 
chtěla skoncovat se životem mladá 

žena, která spolykala několik plat léků. Ži-
vot jí zachránil včasný zásah městské policie. 
„Prosím, potřebuji pomoc. Kamarádka se 
rozhodla spáchat sebevraždu! Je na ubytovně 
asi ve Staré Roli,“ znělo zmatené oznámení 
na karlovarské operační středisko městské 
policie. „Jediným vodítkem pro nás bylo mís-
to určení. Jednalo se o ubytovnu, která má 
dva vchody. Oznamovatelka nás odkázala na 
telefonní číslo, kde o případu nic nevěděli. 
Naštěstí operátor znal ubytovny, neboť deset 
let sloužil v terénu. Dal tip hlídce na Fibichovu 
ulici, kde se i přes složitý přístup na ubytovnu 
nakonec k ženě, která spolykala několik plat 
léků, dostali a přivolali záchrannou službu,“ 
vzpomíná 41letý operátor Libor Szebenyi.

694 
435

1 983 870

3 503 172
3 101 332

1 829 633

1 380 638

Krále Jiřího Lidická Západní

Mattoniho nábřeží/Počernická Závodu Míru Otovická

Představujeme
strážníky města

Pátrací akce zachránila život mladé ženě Na Dolním nádraží to vře

Kožich za 60 tisíc korun 
lovili z Teplé

ANKETA:

Chcete snížit rychlost právě ve vaší ulici?  

Máte pocit, že instalace tabulového měřiče 

tomu napomůže? Neváhejte a napište svůj 

požadavek na mailovou adresu p.jaluvka@

mpkv.cz. Vaše podněty budou předány Ko-

misi prevence kriminality a bezpečnosti 

města, která rozhoduje o jejich umístění.

Městský program prevence 2011

Rada města doporučila zastupitelstvu 

schválit dokument Městského programu 

prevence kriminality na rok 2011. Vychází 

z  koncepce na léta 2009–2011. V letošním 

roce bude město žádat o dotaci na situační 

projekt Rozšíření městského kamerového 

systému do Staré Role a dva sociální pro-

jekty Senior akademie, jehož pilotní projekt 

byl spuštěn již v listopadu 2010, a Terape-

utický pobyt pro děti v SVI, který navazuje 

na realizovaný projekt Systém včasné inter-

vence z roku 2009.

Jméno: Daniel RUBICKÝ

Okrsek: Čankovská, Na Hrádku, Na Rolavě,

 Sokolovská (HZS – průtah), Horní

 Kamenná, část levého břehu řeky Ohře

Zařazení: služba PCO

Charakteristika: rodina, fotbal, hokejbal, posilovna 

Kontakt: d.rubicky@mpkv.cz

Podobných případů registrují dozorčí 
karlovarské městské policie  desítky

Dopravní zátěž 2010
(počet průjezdů v obou směrech za rok)
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Seriál sochy: Zurčící fontána u krajského úřadu
Naše kroky tento měsíc povedou do Dvorů, kde se 

mezi budovami krajského úřadu a dalších orga-
nizací nachází fontána, která zde vytváří malé náměs-
tíčko. Její účel a umístění mělo být zcela jiné. Původně 
měla hudební fontána sloužit Ústavu sociální péče 
pro mentálně postižené v Mariánské. Pro nedostatek 
peněz na konečnou realizaci ale přešla do majetku 
okresního úřadu, jehož přednosta nabídl fontánu 
městu. Nakonec byla v roce 2001 umístěna do parko-
vých prostor před první budovou krajského úřadu.
Fontána měla fungovat jako zvonkohra s proudící 
vodou, v níž se silou vodního tlaku  pohybuje ocelo-
vá koule vydávající příjemný zvonivý zvuk. Jak se ale 
při spuštění ukázalo, splnit tento požadavek bylo 
technicky nemožné. Koule byla nakonec upevněna na 
ocelové lanko mezi pět vertikálních kovových forem, 
které svými oblými a prohnutými tvary symbolizují 
tryskající léčivé vody. Jejich povrch je upraven brus-
kou, vzniklé stopy ve velmi tvrdém materiálu vytváří 
ornamentální efekty. Zurčivý zvuk vody tak občas ro-
zezní kovový zvonivý tón, vydávaný koulí, která nará-
ží na kovová tělesa. Fontána, která se tyčí do výšky tří 
metrů, je vyrobena z nerezové oceli a mísovitou nádrž 
na vodu tvoří žula. Autorem tohoto vodního díla je 
známý karlovarský sochař Václav Lokvenc. 

(s využitím materiálů Boženy Vachudové zpracovala 
Michaela Kousalová)

Ristorante Pizzeria Venezia
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Přijmeme zkušeného řidiče 
nákladních vozidel

s profesním průkazem jeřábníka

pro svoz iglú kontejnerů v karlovarském 

regionu, s oprávněním B, C, E.

Volejte: 353 235 869 – paní Stezková

Platové podmínky nadstandardní.
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Jedna nula navíc se nám vloudila do minulého 
článku seriálu sochy. Skleněný obelisk před 
Hlavní poštou neměří 130 metrů, jak jsme 
uvedli, ale pouhých 13 metrů.

Oprava

27



Sport / Inzerce

S
C

-3
0
1
8
7
2
/1

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary-Dvory

tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919 S
C
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Iva Kulatá - Softwarová škola
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru
NOVÉ KURZY!   Grafika, webové stránky, flash animace.

www.softwarovaskola.cz777 940 555

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
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SC-301871/1

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

Tel.: 603 209 270; www.turiste.webpark.cz

5. 2. Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod  

12. 2. Do podzemí i nadzemí ve Stříbře

19. 2 Mníšek pod Brdy a poutní místo Skalka

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.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary

Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě

1. lekce ZDARMA

Pondělí 18:00

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý 17:30   

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý 19:00

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí  

Středa 18:00

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí

Čtvrtek 19:15

Mateřské centrum Drahovice

začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

Alnitak ORION

Oddíl vodních skautů a skautek

Klubovna, Tašovice – U Brodu 134, Tel.: 777909885

Michal Rendl; e-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku od 

6 let, kteří by měli zájem o činnost ve skautském vodáckém 

oddíle. Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý. 

Scházíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme 

do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory 

a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se: 

Středa 16.00–18.00 v klubovně  mladší děti

Čtvrtek 16.00–18.00 v klubovně děti starší 11. let 

Galerie&Snooker kafé Koule 

Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Pravidelný trénink se koná každou sobotu 13–15 hod.

Otevřeno zpravidla na objednávku.

Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky trénin-

kových postupů aplikované na každém fyzicky, a to vše 

zdarma. První hra nebo lekce zdarma pro každého nově 

příchozího hráče.

Odešla sportovní legenda
Dne 12. ledna 2011 zemřel ve věku nedožitých 89 let 

dlouholetý karlovarský sportovní funkcionář Jaroslav 

Kolář. Sportu se věnoval od 16 let. Hrál fotbal a lední 

hokej, byl členem Sokola, organizátorem Středoškol-

ských her a ve svém rodišti kapitánem fotbalistů a ho-

kejistů. Členem TJ Lokomotiva Karlovy Vary byl od roku 

1950. Po absolvování kurzů trenéra hokeje a tenisu 

organizoval školení trenérů, vedl 20 let Tenisovou škol-

ku pro děti. Obětavě pomáhal při výstavbě  tenisového 

areálu, fotbalového hřiště, šermírny, kuželny i hřiště na 

volejbal. V TJ Lokomotiva  byl 15 let metodikem, 25 let 

předsedou a 35 let vedl Tenisový klub. Měl medaili Kar-

la Koželuha (1997), byl vyhlášen Sportovní osobností 

Karlovarska (2002) a Sportovní legendou kraje (2007). 

S hráči nad 70 let válel tenisovou čtyřhru a na běžkách 

jel 21krát Karlův běh. Jeho životním krédem bylo: Být 

užitečným člověkem. Pro karlovarský sport rozhodně 

užitečný byl.

Členové TK Lokomotiva K. Vary, o. s.

inzerce

inzerce

TURISTIKA SNOOKER

VODNÍ TURISTIKA

JÓGA
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KV Arena

KV Arena má nového dodavatele plynu

Co nabídne KV Arena v únoru

Do roku 2011 vstoupila KV Arena s no-
vým dodavatelem plynu. O energetické 

náročnosti multifunkčního centra v Karlo-
vých Varech není třeba polemizovat. Přesto 
se díky profesionálnímu přístupu vedení 
společnosti KV Arena podařilo snížit pro-
vozní náklady za elektrickou energii a plyn, 
které tvoří podstatnou část výdajů KV Areny. 
V průběhu podzimu loňského roku proběhl 
dvoukolový tendr na dodávku zemního ply-
nu pro letošní rok. Z celkem 11 oslovených 
dodavatelů nabídla nejnižší cenu plynu 
a nejvýhodnější obchodní podmínky spo-
lečnost United Energy Trading, a.s., která 
patří mezi přední dodavatele elektřiny a ply-
nu v České republice. Při předpokládaném 
odběru plynu v letošním roce a díky fi xova-
né ceně přinese změna dodavatele úsporu 

v řádu statisíců. V KV Areně byla počátkem 
listopadu dále zprovozněna kogenerační 
jednotka, která z přebytkového tepla umož-
ňuje vyrábět elektrickou energii pro potřeby 
objektu. Ročně by se mohlo jednat až o 600–

700 MWh takto vyrobené „zelené  energie“.  
Díky kogenerační jednotce tak KV Arena 
ušetří na nákladech za energie další deseti-
tisíce korun měsíčně.

(Lukáš Pokorný)

Abba The Concert – V sobotu 12. února 
od 19 hodin na vás čeká velkolepá stopa-

desátiminutová show s 13 umělci na jevišti. 
S naprosto přesvědčivým výkonem zpěváků a 
fantastické kapely Abbagain je koncert téměř 
k nerozeznání od originálu – koncertu ABBY 
ve Wembley v roce 1979. Autentická světelná 
show a typický zvuk 70. let umocňuje tento 
mimořádný zážitek! Přijďte si s námi zazpívat 
legendární písničky, které dobyly celý svět!

CIRQUE de GLACE – V pátek 18. února 
se představí Lední show CIRQUE de 

GLACE, která sklidila ohromný úspěch u di-
váků ve Velké Británii. Nyní se vydává popr-
vé do České republiky a především do naší 
KV Areny! Show s sebou přiváží nádherné 
kostýmy, velký příběh o zrození Země a dech 
beroucí sportovní výkony krasobruslařů a ar-
tistů, patřících mezi hvězdy ruské krasobrus-
lařské školy. Jsou mezi nimi i vítězové mnoha 
světových šampionátů. The Times ji nazval: 
„Oslnivou jako LAS VEGAS!“

Veřejné bruslení Chcete skybox nebo reklamu v KV Areně?
Od loňského října pravidelně probíhají ve-
řejná bruslení v tréninkové hale, rozpis je 
aktualizován na stránkách www.kvarena.cz 
v sekci Ke stažení. Zde zájemci o pronájem 
ledové plochy naleznou i kompletní rozpis 
ledu. Připomínky a náměty nám zasílejte na 
e-mail klesova@kvarena.cz.

Měli byste zájem o vlastní luxusní skybox 
na kulturně–společenské akce nebo 

hokejové zápasy? KV Arena vám nabízí re-
klamní plochy k pronájmu, a to jak ve vnitř-
ních a vnějších prostorách, tak i na webových 
stránkách! Pro více informací navštivte www.
kvarena.cz/cz/pronajem-prostor-reklama,
nebo nás kontaktujte na marketing@
kvarena.cz.
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Napsali jste nám

Dopis na magistrát Únorová fotohádanka

Vylosování souteží

Listárna / Soutěž

Se začátkem zimy a s velkými přívaly sněhu 
se na magistrát města začali obracet ob-

čané se svými podněty a stížnostmi na zimní 
údržbu. Vybrali jsme některé z nich:

Můžete mi prosím sdělit, proč nejsou uklizené 
chodníky a silnice města K. Vary? To, že nejsou 
uklizené vedlejší silnice a chodníky v okrajových 
částech města, již snad ani neřešíme, i když za 
úrazy nese zodpovědnost město. Dle zákona 
zajišťuje úklid město. Lidé se brodí po kolena ve 
sněhu a silnice jsou velmi těžko sjízdné. 

Jandová Jana

Zajímalo by mě, kdy se začnete starat o chod-
níky v Rybářích, konkrétně Sokolovská ulice po 
pravé straně z města na Starou Roli, a to od 
pošty dolů k ulici Majakovského. Chápu, že je 
sněhu hodně, ale tady na to ještě nebylo sáhnu-
to. Je to tu skutečně o zlomení nohy!

Karel Kolář

Magistrát k podnětům občanů:
Takovýmito zprávami, dopisy, e-mailem nebo 
telefonáty upozorňují lidé na nedostatky v zim-
ní údržbě. Na tyto podněty se odpovědní pra-
covníci vždy snaží reagovat bezprostředně. Od-

bor technický se neprodleně spojí se společností 
AVE CZ, která provádí zimní údržbu komuni-
kací a chodníků ve městě. Její pracovníci se na 
takovouto lokalitu zaměří a provedou nápra-
vu. Údržbu schodišť a stezek pro pěší provádí 
Správa lázeňských parků, příspěvková organi-
zace města. Na úklid sněhu využíváme také po-
moci pracovníků veřejné služby. Zimní údržba 
se provádí po dobu pěti měsíců, od listopadu do 
března. Vše samozřejmě záleží na tom, jaký 
bude mít zima průběh, zda bude nutno řešit 
kalamitní stavy, či naopak. Zimní údržba je 
organizovaná. Komunikace ve městě jsou roz-
děleny podle důležitosti do čtyř stupňů priority. 
První, hlavní komunikace silniční i pěší, které 
lze nazvat páteřními, mají cca šedesát kilome-
trů. Jsou to silnice rychlostní a místní spádové 
s hromadnou dopravou, včetně příjezdových 
komunikací ke zdravotnickým zařízením. Tyto 
mají limit pro údržbu dvě hodiny od ukončení 
spadu sněhu. Druhou jsou ostatní dopravně 
významné a obslužné komunikace v obdobné 
délce s limitem na úklid do šesti hodin. Třetí 
prioritu má osmnáct kilometrů ostatních ob-
služných komunikací, které musí být ošetřeny 
do čtyřiadvaceti hodin. U zbývajících komuni-
kací v majetku města není limit stanoven. Jed-

ná se obvykle o přípojky k jednotlivým domům, 
prostranství mimo vlastní komunikaci, parko-
viště apod. U těchto je však odkliz problematic-
ký, uklízí se až ve chvíli, kdy jsou komunikace 
prvních tří priorit ošetřeny, ale například po-
hyb techniky po parkovištích, mezi parkující-
mi auty, je prakticky nemožný. Město Karlovy 
Vary se během zimní údržby stará také o 150 
km chodníků a stezek pro pěší, jejichž organi-
zace je obdobná jako u silnic. Tedy tři skupiny 
podle priorit, se stanovenou maximální dobou 
odklizu 4, 6 a 8 hodin po skončení spadu sněhu. 
Z kapacitních důvodů a s ohledem na fi nanční 
náročnost zimní údržby se některé chodníky 
v zimě neudržují. Je jich 40 a jejich seznam je 
daný ve vyhlášce města. Při jejich stanovení 
bylo dbáno na to, aby je bylo možno obejít ji-
ným, udržovaným úsekem poblíž. Jde obvykle 
o stezky, pěší cesty či schodiště, v některých 
případech se u ulic s chodníkem po obou stra-
nách udržuje pouze ta strana, která přiléhá 
k obytným domům. Výše uvedené časové limity 
stanovují maximální časový limit od skončení 
sněžení, kdy má být komunikace ošetřena. Jak 
jsme však v průběhu listopadu a prosince viděli, 
sníh v bohaté sněhové nadílce padal prakticky 
téměř nepřetržitě.

Prošel jsem část města a nenalézám skoro 
slova, jak popsat svinčík, kterým je nutné 

se brodit, vnímat jej a mít vztek. Není to tak 
dávno, co jsem pracoval na OŽP MM, a tak 
vím, že „udržet snesitelnou čistotu“ je obtížné. 
Ovšem kdy začne technický odbor tuto jednu 
velkou a nechutnou skládku vylepšenou tisíci 
lejny psů a cigaretových nedopalků odstraňo-
vat? Nebo se čeká, až znovu vše pokryje milo-
srdný sníh?

Petr Chalupa

Odpověď: 
Poté, co deště a obleva ve dvou dnech spláchly 
prosincový sníh, zbyl na veřejných prostran-
stvích skutečně neuvěřitelný nepořádek a špí-
na. Plechovky, obaly, vajgly a psí exkrementy...
Naše nelichotivá vizitka, nad kterou se každý 
zhrozil. Zimní údržba byla sice nahrazena 

úklidem, ale efekt se s ohledem na masivní 
nepořádek nedostavil. Z toho důvodu jsem se 
operativně sešel s vedením společnosti AVE, 
abychom probrali na konkrétních připomín-
kách situaci. Společnost zareagovala vstříc-
ně a posílila nasazení úklidové mechanizace 
a práce rozložila do směnného provozu. Proto 
v tomto období jsou uklízeny některé hlavní 
komunikace a přilehlé chodníky i v noci. Výsle-
dek úklidu by měl být vidět také ve Staré Roli, 
v Bohaticích  a dalších částech města. Také se 
osvědčila spolupráce s městskou policií, která 
při svých pochůzkách a výjezdech monitoruje 
vedle zimní údržby také místa s koncentrova-
ným nepořádkem. Přesto, kdyby měli občané 
konkrétní připomínku k nějakému „zapome-
nutému“ nepořádku, mohou zavolat na dispe-
čink 775 599 420.

Jiří Kotek, 1. náměstek primátora

Otázka lednové tajenky zněla Jaká deko-
race zdobí  balkonek karlovarské pizzerie 

Ristorante Venezia? Správná odpověď je: ple-
chová silueta benátské gondoly. Z došlých 58 
správných odpovědí jsme vylosovali Ing. Ale-
nu Diblíkovou, která získává dvě vstupenky 
do divadla. Zadání fotohádanky bylo poměrně  
složité. Měli jste určit karlovarskou lázeňskou 
budovu, uvnitř které jsou vzácné fresky z roku 
1855. Odpověď zní: Uvedené fresky se nachá-
zejí na stropě kaple Vojenského lázeňského 
ústavu a jsou dílem akademického malíře Vilé-

ma Kandlera. Výzdoba kaple byla dokončena 
k slavnostnímu otevření ústavu 12. 7. 1855. 
Součástí výzdoby kaple je rovněž oltář z české-
ho mramoru, který vytvořili sochaři Julius Me-
lzer a Václav Levý. Druhý z nich vytesal také 
oltářní kříž z karrarského mramoru, k němuž 
přidal z každé strany anděla (na snímku). 

Z úspěšných luštitelů 
jsme vybrali Ing. Ivu 
Vojtěchovou, Pstruží 
27, která dostane malý 
dárek od magistrátu.

Kde najdeme tohoto kamenného chla-
pečka s květinovým věncem?

Odpověď zašlete do 15. února 2011 
mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz  
nebo poštou na: Magistrát města Karlovy 
Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd. 
SOUTĚŽ. Uveďte své tel. číslo. Na vylo-
sovaného čtenáře čekají dvě vstupenky 
na některé kulturní představení.
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Křížovka / Kontakty
Tajenka: Jak se dříve jmenoval pramen Knížete Václava na Mlýnské kolonádě?

Křížovka / Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí 
a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu 
a kontroly
JUDr.Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Vary_12.ind.indd   31 11/25/10   11:11:53 AM

Odpovědi zašlete do 15. února 2011 na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na tisk. odd. magistrátu města.
Vylosovaný luštitel získá dárek od Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.
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VELKOLEPÁ
LEDNÍ SHOW

 pořadatel  partneři mediální partneři předprodej v síti

KV aréna Karlovy Vary
18. 2. 2011 od 19 hodin

2. 2. Pardubice � 3. 2. Ostrava � 4. 2. Zlín
5. 2. Praha � 6. 2. Ústí nad Labem � 8. 2. České Budějovice

POPRVÉ

V ČR!

TOUR 2011

Vstupenky a více informací: tel. 222 897 333 • WWW.TICKET-ART.CZ

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU LEGENDÁRNÍHO KONCERTU VE WEMBLEY V ROCE 1979!

12. 2. Karlovy Vary

www.ticket-art.cz


